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Forord 

Ruter har i et brev fra MOS datert 13.11.2017 blitt bedt om å utarbeide en 
konseptvalgutredning for økt vognkapasitet i T-banesystemet. Det er Oslo kommunes mal for 
KVU-utredninger som benyttes. 
I oppdraget legges det til grunn at Ruter inviterer følgende aktører inn i arbeidet: 

- Sporveien 
- Oslo Vognselskap (OVS) 
- Fornebubanen 
- CBTC (signal- og sikringsanlegg-prosjektet) 

Styringsgruppa har vært representert med Ruter, Sporveien og Oslo Vognselskap, samt en 
ansatt-representant.  
Navn Organisasjon/Selskap 
Line Hamre (til og med 31.3.18) Ruter 
Snorre Lægran (fra og med 1.4.18) Ruter 
Halvor Jutulstad Ruter 
Bjørn Granviken  Sporveien 
Tor Vegar Kittelsrud (t.o.m. 28.08.2018) Oslo vognselskap 
Erik Lund (fra og med 28.08.2018) Oslo vognselskap 
Sven Rune Aasen (ansatt-representant) Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA)  

 

Arbeidsgruppa har vært representert med Ruter, Sporveien, Oslo Vognselskap og 
Fornebubanen 
 
Navn Organisasjon/Selskap 
Sarah Malling Ruter, prosjektleder 
Øystein Otto Grov Fornebubanen 
Ingerid Elise Østby Eknes Sporveien 
Terje Sandhalla (til og med 06.08.2018) Sporveien 
Helge Holtebekk (fra og med 06.08.2018) Sporveien 
Ingvar Fleten Oslo vognselskap 
Ylva Olsson Furu Oslo vognselskap 

 
Holte Consulting har bistått med ledelse og gjennomføring av prosjektet  
 
Navn Organisasjon/Selskap 
Ann Helen Ek Holte Consulting, oppdragsleder 
Borgar Lund Holte Consulting 
Maiken Veium Schatvet Holte Consulting 

 

Det har vært et godt samarbeid der alle parter har bidratt med faglige innspill som har gitt det 
nødvendige kunnskapsgrunnlaget til å kunne ta beslutninger. Det har vært et lærerikt og 
spennende prosjekt med mange gode diskusjoner og en meget kompetent arbeidsgruppe og 
beslutningsdyktig styringsgruppe.  
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1 Sammendrag 

INNLEDNING 
Det arbeides for tiden med flere infrastrukturprosjekter som vil utvide kapasiteten i T-
banenettet i Oslo og Akershus. Dette er prosjekter som Fornebubanen, nytt signal- og 
sikringsanlegg (CBTC) og Ny sentrumstunnel for T-bane. Denne KVUen skal se på hvordan 
vognkapasiteten kan økes med bakgrunn i infrastrukturprosjektene og behovet.  
En viktig driver for etterspørselen i T-banereiser genereres av politiske mål om å redusere 
personbiltransporten. T-banen er en attraktiv driftsart for kollektivreisende fordi den er 
skinnegående i egen trase. T-banen kan tilby effektive reiser til og fra sentrum der reisetiden 
kan konkurrere mot privatbilen, i alle fall i rushtidsperiodene. T-banen er og vil også i 
fremtiden være den driftsarten innenfor kollektivtilbudet som skal gjøre den tyngste 
transportjobben fordi den har full fremkommelighet og høy kapasitet.  
En viktig driver for etterspørselen etter T-banereiser er kvaliteter ved tilbudet som komfort og 
frekvens. En forutsetning for beregningene for når det er behov for økt vognkapasitet i denne 
analysen er komfortstandarden satt av KVU-Oslonavet. Komfortstandarden er satt til to 
stående per kvadratmeter stå-areal som tilsvarer 316 passasjerer for MXenes 3-vognsett. I 
tillegg er det satt som standard at reisende normalt skal kunne sitte ved reiser som er lengre 
enn 15 minutter.  
BEHOVSANALYSE 
Med utgangspunkt i komfortstandarden og en vekst i kollektivtransporten på 45 % i perioden 
frem til 2036 er det sett på kapasiteten i dagens T-banenett i rushtid1 ved hjelp av 
medianverdier per grenbane.  
Kartleggingen viser at det er tre grenbaner med strekninger som har en reisetid lengre enn 15 
minutter der belegget er høyere enn antall sitteplasser i dagens marked. Disse er Kolsåsbanen 
(Gjønnes – Majorstuen i morgenrush og Majorstuen – Ringstabekk i ettermiddagsrushet), 
Grorudbanen (Grorud – Jernbanetorget) og Lambertseterbanen (Karlsrud – Jernbanetorget). 
De fleste reisende har sentrum som reisemål, men utskiftninger av reisende medfører at flere 
etterhvert får sitteplass på lengre reiser. 
For median av antall stående pr kvadratmeter stå-areal viser analyse for 2019 at det på enkelte 
avganger er flere stående pr kvadratmeter enn komfortstandarden. Dette gjelder bare på 
Holmenkollbanen og Lambertseterbanen der den betjenes av Linje 12. Selv om det forventes 
en stor vekst i etterspørselen i forbindelse med implementering av nye bomsnitt, antas det ut 
fra medianverdiene at øvrige grenbaner har kapasitet til å ta denne veksten i noen år fremover.  
Fra 2024 viser analysen at Kolsåsbanen østgående og Grorudbanen vestgående i morgenrush 
har behov for økt vognkapasitet. Dette kommer i tillegg til behovet for økt vognkapasitet for å 
betjene Fornebubanen med 8 avganger i timen som er planlagt åpnet i 2025. Behovet for 
antall avganger i timen er beregnet i utredningen av Fornebubanen, og synes rimelig ut fra 
tilbudet den nye banen skal erstatte, samt prognosene som viser at etterspørselen langs 
Fornebubanen vil vokse vesentlig frem til 2036.  
I følge analysen vil det i 2030 være behov for økt kapasitet på Holmenkollbanen og de 
avgangene på Lambertseterbanen som betjenes av Linje 1 både for østgående og vestgående 

                                                 
1 Rushtid defineres fra kl. 07-09 på morgen og fra kl. 15-17 på ettermiddagen. 
2 Lav kapasitet kommer av at Linje 1 betjenes med 3-vognsett grunnet korte plattformer på Holmenkollbanen. 
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tog i begge rushperiodene, Kolsåsbanen for østgående tog i morgenrush, Østensjøbanen i 
begge retninger og begge rushperiodene, Ringen i både morgen- og ettermiddagsrush og 
Grorudbanen i morgenrush for vestgående tog og for østgående tog i ettermiddagsrush. 
Analysen viser at etterspørselen øker mest der det allerede er høy etterspørsel. 
Ved å vurdere ulike gjennomgående ruteplaner for Fornebubanen og en ruteplan med vending 
av tog på Skøyen, er det kartlagt at det er behov for rundt 18 nye 3-vognsett i trafikk for å 
betjene Fornebubanen. Med utgangspunkt i behov for vognreserve, økt korrektivt vedlikehold 
og fleksibilitet for mulig tilbudsforbedring i øvrig nett, når Fornebubanen skal integreres i 
dagens tilbud, angir denne analysen at det vil være behov for 25 nye 3-vognsett når 
Fornebubanen åpnes.  
Videre er det sett på ulike ruteplaner med utgangspunkt i at etterspørselen vil øke langs alle 
grenbanene, men at behov for økt kapasitet vil være størst langs Kolsåsbanen, 
Holmenkollbanen og Grorudbanen. Det er lagt opp til at ved åpning av ny sentrumstunnel vil 
det være behov for økt frekvens på alle grenbaner sammenlignet med dagens tilbud. Alle 
grenbaner bør øke frekvensen med utgangspunkt i behov og ambisjon om at T-banen skal 
være det foretrukne reisealternativ. Ut fra ulike ruteplaner har vi kartlagt et behov for rundt 85 
nye 3-vognsett ved åpning av Ny sentrumstunnel.  
Det er også blitt vurdert hva som vil være vognbehovet i perioden mellom Fornebubanen og 
Ny sentrumstunnel står klar til bruk. Et scenarium som vil være aktuelt dersom Ny 
sentrumstunnel blir forsinket. For denne mellomperioden er det beregnet et behov på rundt 15 
ekstra 3-vognsett. Dersom disse anskaffes vil det ut fra denne analysen være behov for 70 nye 
3-vognsett til Ny sentrumstunnel. 
ALTERNATIVER 
I arbeidet med å identifisere potensielle alternativer for å øke vognkapasiteten i T-
banesystemet skal det gis en oversikt over alle mulige alternative hovedtyper av konsepter 
som innen rimelighetens grenser kan oppfylle de behov, mål og krav som er etablert tidligere. 
Muligheten for å etablere konseptuelle alternativer begrenses av bestillingen på KVUen. 
Bestillingen av KVUen er retningsgivende ved å angi oppdragets omfang (økt vognkapasitet), 
at dagens infrastruktur skal ligge til grunn og at planlagte store infrastrukturprosjekter skal 
inkluderes i analysen. 

Prosjektet har forsøkt å spenne opp hele handlingsrommet ved å se på ulike type tiltak som 
kan gi økt vognkapasitet. Det ble gjennomført arbeidsseminar med idedugnad for å 
identifisere alle mulige tiltak innenfor rammebetingelsene og forutsetningene som kan bidra 
til økt vognkapasitet. Det ble definert en rekke tiltak som vi etter evaluering, anser ikke vil 
løse behovet for økt vognkapasitet (trinn 1 – 33), da disse tiltakene gir en marginal forbedring. 
Tiltakene kan likevel være med på å gjøre små forbedringer for de reisende, og kanskje 
frigjøre to 3-vognsett. Det tiltaket (trinn 4) som gir betydelig effekt er å anskaffe nye vogner. 
Dette inngår derfor i alle alternativene som er etablert. Analyseperioden er satt fra 2018 til 
2036 i alle alternativene. 
Følgende alternativer er etablert:  

• Nullalternativet: Alternativet er en videreføring av dagens vognflåte 

                                                 
3 Tiltak på trinn 1 – 3 innebærer mindre omfattende tiltak enn å anskaffe nye vogner. Eksempel på tiltak trinn 1 
er kampanjer, trinn 2 er kutte i oppholdstid på endestasjon, trinn 3 er ombygging av vogner (vogninnredning).  
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• Alternativ 1: Utsette vognanskaffelse til 2030. Tilbudet på eksisterende baner tas ned 
for å kunne kjøre Fornebubanen. Det anskaffes nye vogner til ferdigstillelsen av Ny 
sentrumstunnel 

• Alternativ 2: Anskaffe MX mellomvogner til Fornebubanen. Det gjøres en ny 
anskaffelse av vogner til ferdigstillelsen av Ny sentrumstunnel 

• Alternativ 3: Forsert utfasing av MX-vogner. Hele dagens vognpark erstattes av en 
ny type 3-vognsett, og samme type vogner anskaffes til Fornebubanen og Ny 
sentrumstunnel ferdigstillelse 

• Alternativ 4: Ny type vogner til Fornebubanen med opsjoner for senere anskaffelser. 
Opsjonsrettigheter inkluderes slik at en kan anskaffe samme type vogner når Ny 
sentrumstunnel ferdigstilles 

• Alternativ 5: To separate vognanskaffelser. Det anskaffes en type vogner til 
Fornebubanen, og en ny type ved ferdigstillelsen av Ny sentrumstunnel 

Nullalternativet, alternativ 2, 3, 4 og 5 ble videreført og det er gjennomført en kvantitativ 
analyse, herunder en usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene og drift- og 
vedlikeholdskostnadene, av disse alternativene. Det er i tillegg gjort kvalitative vurderinger 
for virkninger som ikke er tallfestet. I tabellen under oppsummeres de kvantitative og 
kvalitative analysene.  

  Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Levetidskostnad (i mrd. NOK) 

Investeringskostnad4 1,90 3,82 1,95 1,92 

Drift gjennom analyseperiode 9,82 9,74 9,77 10,61 

Vedlikehold gjennom 
analyseperioden 

7,39 7,20 7,38 7,84 

Forsert utfasing av MX - 2,82 - - 

Prosjektorganisasjonen 0,12 0,17 0,14 0,17 

Sum levetidskostnader 19,23 23,75 19,25 20,53 

Usikkerhet (i mrd. NOK) 

Kvantitativ indikator på 
usikkerhet 

P50: 21,4 
P85: 25,8 
Std. avvik: 20% 

P50: 26,2 
P85: 30,7 
Std. avvik: 17% 

P50: 21,4 
P85: 25,4 
Std. avvik: 18% 

P50: 22,4 
P85: 27,7 
Std. avvik: 23% 

Kvalitativ kost / nytte (på en skala fra 1 - 4) 

Samfunnsmessige virkninger 2 4 1 1 

Baser og vedlikeholdsspor 3 1 1 2 

Omdømmeeffekter 1 4 1 1 

Teknologisk utvikling 1 3 3 2 

Fleksibilitet 3 1 1 3 

Mulighet for førerløs drift 3 1 2 2 

Det er også gjennomført sensitivitets- og scenarioanalyser. Sensitivitetsanalysene som er 
gjennomført viser at det må gjøres usannsynlig store endringer i variablene for at det skal 
                                                 
4 Investeringskostnaden er justert for restverdi. Tallene inkluderer ikke kostnader for dobbeltutrustning 
signalanlegg i perioden som følge av at CBTC-prosjektet ikke blir ferdigstilt før i 2027.  
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endre på konklusjon fra den kvantitative analysen. For sensitivitetsanalysene beveger 
Alternativ 2 og 4 seg stort sett i samme retning. Alternativ 2 kommer noe bedre ut i 
scenarioanalysene for redusert årlig produksjon og forsinket ferdigstillelse av Ny 
sentrumstunnel. Dette er knyttet til en lavere investeringskostnad. Alternativ 5 kommer 
betydelig bedre ut når Ny sentrumstunnel kommer utenfor analyseperioden (etter 2036). Dette 
scenariet viser hva som ville vært kvantitativt rimeligst ved en anskaffelse kun til 
Fornebubanen siden Ny sentrumstunnel ikke inngår i analysen. 

TILRÅDNING 
Tabellen over viser at Alternativ 2 og 4 kommer likt ut, med en livsløpskostnad lik 19,2 mrd. 
NOK. Alternativ 5 har litt høyere kostnad, mens Alternativ 3 har en betydelig høyere kostnad. 
Alternativ 2 og 4 har et forholdsvis likt usikkerhetsbilde, men Alternativ 2 har en P50 som er 
400 MNOK lavere enn Alternativ 4. P85 er lik for disse to alternativene. Det er knyttet høyere 
usikkerhet til Alternativ 3 og 5, og disse har derfor en tydelig høyere P50 og P85.  

Det er identifisert flere ikke-tallfestede virkninger, der blant annet baser og vedlikeholdsspor 
og fleksibilitet anses å være de viktigste. Baser og vedlikeholdsspor vil ha en betydelig 
kostnad som vi vet kommer, men det er usikkert hva kostnaden blir. Det er derimot ganske 
sikkert at flere vognparker driver kostnader, samt at en type vogner som avviker fra dagens 
(som faste 6-vognsett) er kostnadsdrivende. Når det gjelder virkningen fleksibilitet (mulighet 
til å utløse opsjoner), så er denne meget viktig med tanke på mulighet til å dekke behovet 
frem mot tilgrensende infrastrukturprosjekter er ferdigstilt. En opsjonskontrakt vil være 
dyrere enn en kontrakt uten opsjoner, samtidig er dette en pris man bør være villig til å betale 
med tanke på behov for fleksibilitet grunnet usikkerheten i de store infrastrukturprosjektene. 

Fornebubanen er planlagt ferdigstilt høsten 2025. En anskaffelse av nye vogner tar 
erfaringsmessig flere år og det er viktig å komme i gang så raskt som mulig for å sikre at nye 
vogner er på plass til Fornebubanens åpning. I Alternativ 2 vil denne prosessen ta mye kortere 
tid, da vognene allerede er spesifisert og man ikke skal ut i det åpne markedet. For de andre 
alternativene haster det med å komme i gang, da det skal gjøres et omfattende 
spesifikasjonsarbeid med mange involverte, anbudsunderlag skal utarbeides og konkurranse 
skal gjennomføres før design og produksjon kan starte. Dette tar minst 6 år fra 
investeringsbeslutning er tatt, og KS1 og KS2 må gjennomføres før investeringsbeslutning 
kan tas. Vi anser en anskaffelse i alle alternativene som gjennomførbar. Men det er kritisk at 
man kommer i gang med KS1 tidlig 2019 og at aktiviteter må foregå i parallell. Forberedelser 
til anskaffelser må blant annet starte tidlig i 2019 og foregå samtidig med KS1. Det er også 
viktig at eier er beslutningsdyktig og at prosjektet blir ledet på en god måte.  

Det er knyttet en usikkerhet til Alternativ 2 som ikke er tatt hensyn til i den kvantitative 
analysen. Denne usikkerheten er knyttet til om det i det hele tatt vil være anskaffelsesrettslig 
mulig. Det er gjort juridiske vurderinger av dette og ingen kan gi et entydig svar, men det er 
helt tydelig at det er usikkerhet knyttet til dette (se vedlegg 2.9). Velger man å gå for 
Alternativ 2, er det en risiko for at anskaffelsen påklages, hvilket kan ha store 
fremdriftsmessige og kostnadsmessige konsekvenser. I sin ytterste konsekvens, kan man bli 
dømt for en ulovlig direkte anskaffelse da man har bestilt vogner av eneleverandør uten en 
konkurranse i markedet. Analysene har vist at Alternativ 2 er marginalt billigere. I tillegg 
trekker analysen frem at det er mulig å anskaffe samme ytelse med konkurranse, og det er 
også tid til å gjennomføre dette. Basert på dette ønsker vi derfor ikke å anbefale Alternativ 2.  
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Alternativ 3 er det dyreste alternativet og det anses som lite fornuftig å avhende fullt brukbare 
vogner. Alternativ 5 har høyere kostnader enn Alternativ 2 og 4 og vil også gi 3 vognparker. 
En av vognparkene vil være en miniflåte, som er spesielt ugunstig for vedlikeholds-
kostnadene.  

Basert på dette anbefaler vi at Alternativ 4 videreføres. Alternativet er blant de rimeligste 
alternativene. I tillegg gir opsjonsmuligheter større fleksibilitet med tanke på at behov kan 
endre seg grunnet usikkerhet i tilgrensende infrastrukturprosjekter. Opsjon til fase 2 gjør at 
det maksimalt blir to forskjellige vogntyper som er gunstig med tanke på drifts-, vedlikeholds- 
og basekostnader. 

Vi anbefaler at endelig investeringsbeslutning tas senest juli 2020 og at aktiviteter foregår i 
parallell for å sikre leveranse til åpning av Fornebubanen. I figuren under vises en overordnet 
fremdriftsplan som sikrer dette.  

 
ANBEFALINGER 
Vi anbefaler følgende for det videre arbeidet: 

• Baser og vedlikeholdsspor:  
o Det må tilrettelegges for ombyggingsbehov av baser for vogner til 

Fornebubanen (fase 1), da dagens baser må tilpasses nye vogner.  
o Det må gjøres en KVU for ny basekapasitet til anskaffelsen av vogner til Ny 

sentrumstunnel (fase 2), siden det ikke vil være kapasitet på Avløs, Ryen og 
Fornebu til disse vognene 

• Krav til forprosjekt: I kapittel 5.3 presenterer vi krav som vi mener bør videreføres 
til forprosjektfasen. Dette er forhold som ble identifisert i behovsanalysen, men som 
ikke ble benyttet i vurderingen av konseptene. Vi anbefaler at disse kravene tas med i 
det videre arbeidet.  

• Organisering av forprosjektfasen: Vi anbefaler at en prosjektorganisasjon etableres 
så raskt det er tatt en beslutning om å sette i gang forprosjekt. Det er kritisk å komme 
raskt i gang. Vi anbefaler at Sporveien, OVS og Ruter alle bidrar i det videre arbeidet, 
da prosjektet bør se sammenhenger mellom anskaffelse, drift og vedlikehold og 
ruteplan. Ruter er gitt rollen som bestiller av kollektivtrafikk (tilbudet) og det er 
nærliggende at Ruter får det overordnede koordineringsansvaret for bestillingen. Det 
er derimot mest naturlig at Sporveien tildeles dette ansvaret for forprosjektet. Videre 
anser vi det som meget viktig at det etableres en referansegruppe med representanter 
fra de store tilgrensende infrastrukturprosjektene for å sikre at informasjon flyter 
mellom disse prosjektene. Det kan også vurderes at det etableres en programstruktur 
som ligger over dette prosjektet, som sikrer koordinering, samarbeid og 
beslutningsharmoni på tvers av infrastrukturprosjektene og vognanskaffelsen.  
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• Tiltak for økt vognkapasitet, trinn 1 – 3: Det anbefales å arbeide med å 
gjennomføre tiltak på trinn 1 – 3 for å øke kapasiteten i dagens vogner før en 
anskaffelse av nye vogner.   

KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
Kritiske suksessfaktorer er forhold som er avgjørende for at målene nås. Suksessfaktorer er de 
faktorer som vi kan observere og påvirke for å oppnå suksess. I tabellen under presenterer vi 
de kritiske suksessfaktorene for dette prosjektet, samt en kort beskrivelse av faktoren.  

Kritiske suksessfaktorer Beskrivelse 

Nye vogners egnethet for dagens 
infrastruktur 

Det vil være viktig at en anskaffelse av nye vogner ikke utløser 
behov for oppgradering av dagens infrastruktur. Forprosjektet må 
derfor være bevisst dette i det videre arbeidet.  

Prosjekt- og eierstyring som sikrer 
fremdrift 

Prosjektet trenger en god styring for å sikre at anskaffelse kommer 
på plass til ferdigstillelse av Fornebubanen. Det krever en 
kompetent prosjektorganisasjon med god gjennomføringsevne. Det 
vil i tillegg være kritisk at prosjekteier følger prosjektet og evner å 
ta beslutninger raskt nok for å sikre tilstrekkelig fremdrift.   

God brukerstyring med tanke på 
utforming av krav 

«Oslo-kravene» er kjent for å være mange. Det vil være viktig at 
det er en viss moderasjon knyttet til kravstillelse for å kunne holde 
drift og vedlikeholdskostnadene på dagens nivå, samt sikre en 
levedyktig «småserie» frem til fase 2. Reisene som skal 
gjennomføres er i all hovedsak korte, noe som ikke krever komfort 
utover kapasitet og ståtid. Det krever at prosjektet har god 
brukerstyring.  

Samarbeid med tilgrensende prosjekter Det er mange andre store infrastrukturprosjekter som kan ha stor 
påvirkning på dette prosjektet. Det vil være meget viktig å ha et 
godt samarbeid med disse prosjekter. Informasjonsutveksling og 
avklaringer underveis vil være kritisk.  

Vi tror også at det vil være nødvendig å se helheten av alle de store 
infrastrukturprosjektene på et overordnet nivå. Det kan være en 
løsning å etablere en programstruktur som sikrer dette. Det bør 
avklares ved etablering hvilket mandat og myndighet programmet 
eventuelt skal ha.   

Tidspunkt for start av 
anskaffelsesprosjekt 

Det er kritisk å komme i gang tidsnok med anskaffelse, se kapittel 
8.2.4. Beslutning om oppstart av forprosjekt bør gjøres så raskt som 
mulig.  

Sikre fokus på levetidskostnader  Drift- og vedlikeholdskostnader utgjør en stor del av den totale 
livsløpskostnaden. Valg i forprosjektfasen påvirker det totale 
kostnadsbildet. Beslutninger som medfører en høyere 
investeringskostnad kan være fornuftig dersom man oppnår 
besparelser i drift- og vedlikeholdsfasen.   
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2 Grunnlag for konseptvalgutredningen 

2.1 KVUens plass i Oslo kommunes regime for investeringer 

Konseptvalgutredningen legger grunnlaget for valg mellom hovedkonsepter, og ender med en 
tilrådning om valgt konsept. På grunnlag av KVUen og ekstern kvalitetssikring av denne 
(KS1), skal det gjøres et overordnet valg om det skal gås videre til forprosjektfasen, og i så 
fall med hvilket konsept.  

Forprosjektfasen skal videreføre det valgte konseptet. Det betyr at KVUen i store trekk vil gi 
føringer for forprosjektfasen, det vil si for det tilrådde konseptet. Dette innebærer ikke at alle 
valg om løsninger er fattet i KVUen, men at det finnes et konkret prosjekt å bearbeide og 
prosjektere videre. Dette prosjektet har fastsatt overordnede mål, krav og leveranser/ytelser. 
Ytterligere detaljering av krav til leveransen vil skje i forprosjektfasen, og i denne fasen lages 
et styringsdokument som trekker opp linjene for gjennomføring av prosjektet, med 
gjennomføringsplan, leveranseplan og milepæler. 

2.2 Rammebetingelser for investeringen 

Omfanget er avgrenset til å gjelde T-banesystemet og økt vognkapasitet. Det skal tas 
utgangspunkt i tre infrastrukturprosjekter: Fornebubanen, nytt signal- og sikringsanlegg 
(CBTC) og ny sentrumstunnel for T-banen. Behov for baser og vedlikeholdsspor som følger 
av utvidet vognkapasitet skal vurderes i utredningen.  
Tabell 1 Rammebetingelser for investeringen 

ID Rammebetingelse Hvor kommer 
rammebetingelsen fra 

Betydning for KVU 

R1 Det skal tas utgangspunkt i tre 
infrastrukturprosjekter: Fornebubanen, 
nytt signal og sikringsanlegg (CBTC) 
og ny sentrumstunnel for T-banen. 

«Oppdrag om 
konseptvalgutredning 
økt vognkapasitet i T-
banesystemet» fra 
MOS til Ruter 
7.11.17 

KVU skal omfatte det behovet for 
vognkapasitet som utløses av disse tre 
infrastrukturprosjektene. Disse tre 
prosjektene er utløst av 
etterspørselsvekst for T-banen. 

R2 Behov for økt vognkapasitet for T-
banesystemet skal beregnes ut fra 
normative samfunnsmål, 
markedsanalyser og de planlagte 
utvidelsene av T -banenettet  

«Oppdrag om 
konseptvalgutredning 
økt vognkapasitet i T-
banesystemet» fra 
MOS til Ruter 
7.11.17 

KVU skal omfatte passasjervekst som 
følge av: 
1. normative (politikerstyrte) 
samfunnsmål 
2. generell markedsutvikling 
3. utvidelse av T-bane-tilbudet gjennom 
ny infrastruktur 

R3 Ny vognkapasitet skal være tilpasset 
teknisk regelverk for T – banen.. Det 
må gjøres en egen vurdering for 
Holmenkollbanen. 

«Oppdrag om 
konseptvalgutredning 
økt vognkapasitet i T-
banesystemet» fra 
MOS til Ruter 
7.11.17 

Jernbaneloven 

KVU må ta hensyn til krav og 
begrensninger, gitt av teknisk regelverk 
for T-banen. Ny vognkapasitet, enten det 
er i form av ombygging eksisterende 
vogner eller nye tog, vil kreve 
gjennomgang og verifikasjon mot alt 
regelverk, herunder T-banens eget 
tekniske regelverk, Forskrift om krav til 
sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m.,  
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ID Rammebetingelse Hvor kommer 
rammebetingelsen fra 

Betydning for KVU 

R4 Vognkapasiteten bør vurderes i et 
tidsperspektiv frem mot 2040 

«Oppdrag om 
konseptvalgutredning 
økt vognkapasitet i T-
banesystemet» fra 
MOS til Ruter 
7.11.17 

Av praktiske hensyn vil analyseperioden 
være fra 2018 til 2036. Dette da flere av 
analysene baseres på tallgrunnlaget brukt 
i RTM23+ fra revidert Oslopakke 3 
(oktober 2016, Cowi), der 
analyseperioden var t.o.m. 2036. 
Analyseperioden skal omfatte planlagt 
tidsperspektiv for CBTC, Fornebubanen 
og Ny sentrumstunnel, samt levetid for 
dagens MX-flåte.  

R5 Vognene skal så langt som mulig være 
universelt utformet 

«Oppdrag om 
konseptvalgutredning 
økt vognkapasitet i T-
banesystemet» fra 
MOS til Ruter 
7.11.17 

Punktet kan ha betydning for hvilke 
løsninger som er aktuelle. Universell 
utforming i denne KVU er rettet mot 
utforming på vognene. 

R6 Vognene skal tilpasses dagens 
automatiseringsnivå og fremtidige 
automatiseringsplaner. 

«Oppdrag om 
konseptvalgutredning 
økt vognkapasitet i T-
banesystemet» fra 
MOS til Ruter 
7.11.17 

Punktet skal forstås som at KVUen ikke 
skal vurdere automatiseringsgraden for 
T-banenettet. KVU tar utgangspunkt i 
beslutninger fattet i CBTC prosjektet, 
hvilket medfører at de nye vognene må 
ha førerrom.  

R7 Rammedokumenter er M2016, KVU-
Oslonavet, Oslo kommuneplan 2030, 
NTP, plansamarbeidet for Oslo og 
Akershusfylkeskommune, 
byrådserklæringen 

«Oppdrag om 
konseptvalgutredning 
økt vognkapasitet i T-
banesystemet» fra 
MOS til Ruter 
7.11.17 

Dokumentene setter premisser for 
transport- og arealutvikling, 
markedsstrategier for 
kollektivtransporten og komfortstandard 
(maksimalt antall passasjerer i vognene 
mv.) 

R8 Utredningen skal ikke omfatte en 
vurdering av fremtidige 
forretningsmodeller der T-banedrift 
konkurranseutsettes. 

Bystyrevedtak om 
K2010, sak 67, 
behandlet 17.2.2010 

Det skal legges til grunn dagens 
forretningsmodell for T-banedrift. 

R9 Behov for baser og vedlikeholdsspor 
skal vurderes i utredningen. 

«Oppdrag om 
konseptvalgutredning 
økt vognkapasitet i T-
banesystemet» fra 
MOS til Ruter 
7.11.17 

KVU skal omfatte baser og 
vedlikeholdsspor som en større vognflåte 
utløser et behov for. Det skal derimot 
ikke vurderes kostnaden for basene, hvor 
disse basene og vedlikeholdssporene skal 
plasseres eller utformingen av disse.  

2.3 Forutsetninger for investeringen  

Det er lagt til grunn en rekke forutsetninger for investeringen, se tabell 2. Disse 
forutsetningene er valgte faktorer, størrelser og parametere som er internt bestemt hos 
Sporveien, Oslo vognselskap og Ruter.  
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Tabell 2 Forutsetninger for investeringen 

ID 

Hva slags forutsetninger 

Hvor kommer 
forutsetningen 
fra, evt. med 
referanse 

Evt. kommentarer/ begrunnelse etc.  

F1 Prosjektet skal ikke legge føringer 
for om plattformdører inngår i 
løsningen eller ikke. Plattformene 
forutsettes som de er bygget i dag. 

Styringsgruppen 
for prosjektet 

Fornebubanen skal ikke bygge plattformdører, men 
det tilrettelegges for det. 

F2 Nye bomsnitt i Oslo inkludert nye 
passeringstariffer, forutsettes 
innført i løpet av 2019, slik at 
2020 blir første hele driftsår. 

Styringsgruppen 
for prosjektet 

Viktig premiss i framskrivning av etterspørsel for 
T-banereiser. 

F3 Fornebubanen forutsettes 
ferdigstilt høsten 20255 

Styringsgruppen 
for prosjektet 

Viktig premiss i framskrivning av etterspørsel for 
T-banereiser. Står inntil videre. 

F4 Vognene kan kjøres på 
Fornebubanen og eksisterende T-
banenett. 

Styringsgruppen 
for prosjektet 

Ombyggingen av Majorstua stasjon kan potensielt 
forskyve tilkoblingstidspunktet, hvilket medfører 
pendeldrift for Fornebubanen. KVU økt 
vognkapasitet legger til grunn tilkobling til T-
banenettet jamfør Fornebubanens mandat. 

 

F5 Nytt signal- og sikringsanlegg 
(CBTC) forutsettes implementert i 
perioden 2023-2027. 

Styringsgruppen 
for prosjektet 

Implementeringstakten har betydning for hva som 
antas å være maksimal kapasitet gjennom 
fellestunnelen. KVU økt vognkapasitet legger til 
grunn inntil 40 tog i timen i fellestunnelen jamfør 
CBTCs mandat. Pga. forbeholdet som er skrevet 
inn i mandatet legger denne analysen 36 tog i timen 
til grunn for videre analyse.  

F6 Ny sentrumstunnel er planlagt 
ferdigstilt i 2028. Fra 2030, når 
den eksisterende tunnelen er 
ferdig utbedret, dobles kapasiteten 
gjennom fellesstrekningen 
sammenlignet med dagens nivå. 

Styringsgruppen 
for prosjektet 

Ny sentrumstunnel eliminerer den største 
flaskehalsen i T-banenettet. Fra 2030 når både 
gammel og ny tunnel er i drift, kan T-banetilbudet 
løpende justeres i takt med behovet. 

F7 Det skal være et glidende skifte 
mellom gamle og nye vogner, der 
utfasing av gamle vogner kan 
foregå optimalisert. 

Styringsgruppen 
for prosjektet 

Gamle og nye tog skal kunne operere på samme 
strekning, men ikke nødvendigvis sammenkoblet i 
togstammer. De skal kunne kobles mekanisk 
sammen for berging av defekte tog. 

F8 Levetiden på dagens MX3000 
vogner er minimum 32 år. 

Styringsgruppen 
for prosjektet 

Innebærer at MX3000 er en del av flåten i hele 
perioden som er satt for KVUen. De første MX-
vognene ble anskaffet i 2006 og 
avskrivningsperioden for vognene er 30 år.  

F9 Komfortstandard for fyllingsgrad 
settes til 316 passasjerer for et 3-
vognsett (MX3000). Dette 
tilsvarer to stående per 
kvadratmeter i stå-arealet. 

KVU Oslo-
navet 

Viktig premiss for akseptabel komfort. Nye vogner 
kan ha annen kapasitet, men prinsippet om 2 
stående per m2, er overførbart.  

                                                 
5 Planlagt ferdigstillelse av Fornebubanen har flyttet seg fra 2024 til 2025 i løpet av analyseperioden for denne 
KVUen. 
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ID 

Hva slags forutsetninger 

Hvor kommer 
forutsetningen 
fra, evt. med 
referanse 

Evt. kommentarer/ begrunnelse etc.  

F10 Komfortstandard for akseptabel 
stå-tid settes til 15 minutter. 

KVU Oslo-
navet 

Viktig premiss for når delstrekninger er for fulle. 
Kravet er relevant lenger ut i grenbanene der 
reisetiden til eller fra sentrum er lengre enn 15 min. 

F11 A-hus og Rykkinn inngår ikke 
som del av infrastrukturen i 
analyseperioden (2018-2036) 

Styringsgruppen 
for prosjektet 

Infrastrukturprosjektene skal ikke tas hensyn til i 
KVUen, da disse prosjektene antas å ligge lengre 
frem i tid enn ny sentrumstunnel. 

F12 Vognflåtens miljøbelastning i 
form av støy per toglengde og 
energi per passasjerkilometer, 
skal reduseres sammenlignet med 
dagens nivå (MX3000). 

Styringsgruppen 
for prosjektet 

Miljøet er en viktig faktor i kollektivtrafikken og 
det er derfor viktig at KVUen har et fokus på 
miljøhensyn.  

 

2.4 Grensesnitt til andre prosjekter/utredninger 

Denne utredningen skal ta utgangspunkt i forutsetninger og konklusjoner fra prosjektene: 
Fornebubanen, CBTC og Ny sentrumstunnel for T-banen. I Tabell 3 vises grensesnittene denne 
KVUen har, samt en beskrivelse av grensesnittene. 
Tabell 3 Grensesnitt til andre prosjekter/utredninger 

Prosjekt/utredning Beskrivelse  

Fornebubanen Fornebubanen er en relativt stor utvidelse av dagens infrastruktur, og vil øke 
nedslagsfeltet til T-banen. Fornebubanen må kunne trafikkeres på det 
tidspunktet den er ferdigstilt. Foreliggende KVU skal blant annet besvare 
hvordan vognkapasitet til den nye banen skaffes til veie. 

CBTC - Nytt signal- og 
sikringsanlegg  

Det nye signal og sikringsanlegget skal blant annet sørge for at togene kan 
kjøre med mindre sikkerhetsavstand. Dette har betydning for hvor mange 
tog som kan passere gjennom fellestunnelen per time, som er den største 
flaskehalsen i dagens T-banesystem. Gjennomgående Fornebubane vil kreve 
8 flere tog i timen fra vest. 

Ny sentrumstunnel for T-banen En ny sentrumstunnel vil doble kapasiteten i fellestunnelen, som betyr at 
kapasitet og frekvens som tilbys på de forskjellige grenbanene bedre kan 
tilpasses etterspørselen.  

Volvatsvingen Volvatsvingen er en mulig ny forbindelse mellom Skøyen og Blindern som 
kan benyttes av Fornebubanen slik at f.eks. fire av åtte avganger fra 
Fornebubanen ikke tar kapasitet i fellestunnelen. Når Ny sentrumstunnel er 
ferdigstilt vil det ikke være behov for Volvatsvingen. 

Nye Majorstuen stasjon Ny Majorstuen stasjon er en forutsetning for ny sentrumstunnel skal kunne 
tas i bruk. I perioden mellom ferdigstillelsen av Ny Majorstuen stasjon og 
Ny Sentrumstunnel kan Ny Majorstuen stasjon benyttes som butt-løsning for 
tog fra vest, dersom stasjonen har nok kapasitet til å håndtere overganger.  
Dersom stasjonen ikke er bygget om før Fornebubanens driftsettelse, må det 
gjøres provisoriske tiltak for at togene skal kunne kjøre inn i fellestunnelen.  
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3 Behovsanalyse 

3.1 Dagens situasjon 

3.1.1 Befolknings- og arbeidsplasstetthet 

I 20146 var det 1,21 mill. innbyggere i Oslo og Akershus, mens det var 1,53 mill. innbyggere i 
Osloområdet7. Osloområdet omfatter Oslo kommune, alle kommunene i Akershus fylke, samt 
deler av Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold. Med utgangspunkt i tallene fra 2014 er det 
beregnet en befolkningsvekst på 27 % frem til 2036.  
Et godt utgangspunkt for å få et bilde på behovet for reiser, er å se på kart over befolknings- 
og arbeidsplasstetthet, fordi slike kart viser hvor behovet er mest konsentrert og dermed hvor 
etterspørselen er størst. Kartet vist i Figur 1 viser at etterspørselen etter reiser er størst i 
områdene med høyest befolkningstetthet, som Nydalen og de indre bydelene i Oslo, etterfulgt 
av Oslos ytre bydeler og nabokommunene i Akershus.  

 
Figur 1 Befolkningstetthet i 2010 (fra KVU-Oslonavet) 

Veksten i antall arbeidsplasser i hovedstadsområdet har vært betydelig det siste tiåret. Antallet 
arbeidsplasser er størst i Oslo, med i alt 420.000 arbeidsplasser. Asker og Bærum utgjør det 
største sysselsettingsområdet utenfor Oslo, med 93.000 arbeidsplasser samme år.  
Figur 2 viser at konsentrasjonen av arbeidsplasser er høyest innenfor sentrale områder av Oslo 
som igjen tilsier at mange arbeidsreiser vil være sentrumsrettede. 
 

                                                 
6 2014 brukes som referanseår grunnet dette er nyest datagrunnlag for reisevaneundersøkelser. 
7 Hentet fra Revidert Oslopakke 3: effekter på trafikk, miljø og samfunn. Cowi. Oktober 2016. Side 38.  
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Figur 2 Arbeidsplasstetthet 2010 (fra KVU-Oslonavet) 

 Dagens T-banenett 

T-banesystemet i Oslo består av 4 vestlige og 4 østlige grenbaner og en ringbane. Alle 
grenbanene og ringbanen møtes i fellestunnelen mellom Majorstuen og Tøyen. Figur 3 viser 
at det er 5 linjer som betjener 
T-banenettet. Linjene har navn 
ut fra endeholdeplass i vest og 
øst.  
En grenbane stopper der den 
møter en annen bane. 
Majorstuen og Jernbanetorget, 
samt Nationaltheatret, er de 
viktigste knutepunktene i T-
banenettet og stasjonene med 
flest bytter. Noen grenbaner 
betjenes av to linjer 
(Grorudbanen og 
Lambertseterbanen). 
Grenbanenes navn er historisk 
betinget og har sammenheng 
med utviklingen i 
infrastrukturen.  
Tabell 4 viser en oversikt over 
navn på de ulike grenbanene. 

Figur 3 Oversikt over T-banesystemet i Oslo 

 



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

 Behovsanalyse Side 17 av 151 

 

Tabell 4 Navn på grenbanene for T-banen 

Linjenr. Endestasjon 1 Endestasjon 2 Via Navn på banene 
1 Frognerseteren Helsfyr/Bergkrystallen Stortinget Holmenkollbanen/Lambertseterbanen 

2 Østerås Ellingsrudåsen Stortinget Røabanen/Furusetbanen 

3 Kolsås/Stortinget Mortensrud Stortinget Kolsåsbanen/Østensjøbanen 

4 Vestli Bergkrystallen Stortinget 
/Storo 

Grorudbanen/Lambertseterbanen 

5 Sognsvann Vestli Ringen Sognsvannsbanen/Grorudbanen 

Kjøretider mellom de ulike endestasjonene er ganske lik og gjør at de ulike linjene kan kobles 
sammen på forskjellige måter. I det store bildet er det slik at de lengste grenbanene har flest 
stasjoner og dermed også flest reisende ombord når togene ankommer sentrum, siden de 
samler opp flere reisende per tog (større opptaksområde). Unntaket er Holmenkollbanen som 
er en lang bane med få passasjerer på det første partiet.  

3.1.1.1 Dagens ruteplan 
Furusetbanen, Røabanen og Østensjøbanen har åtte avganger i timen. Strekningen 
Bergkrystallen – Brynseng på Lambertseterbanen blir med dagens ruteplan betjent av linje 1 
og 4 og strekningen Vestli - Økern på Grorudbanen betjenes med dagens ruteplan av linje 4 
og 5. Det gir disse strekningene samlet 8 avganger i timen. Fra Økern deler linje 4 og 5 seg 
der linje 4 går over Løren og linje 5 over Tøyen. Holmenkollbanen og Kolsåsbanen har fire 
avganger i timen.  
Tabell 5 Tid mellom avganger for de ulike grenbanene i dagens tilbud 

Linje Man.-
fred. 
Morgen 

Rush 
(M/E) 

Dagtid  Kveld Lørdag 
(morgen) 

Lørdag 
dagtid 

Lørdag 
kveld 

Søndag 
morgen 

Søndag 
dagtid 

1 15 15 15 30 30 15 15 30 15 

2 15 6/9 6/9 15 30 6/9 15 30 15 

3 Kolsås -
Stortinget 

15 15 15 15 30 15 15 30 15 

3 Stortinget-
Mortensrud 

15 6/9 6/9 15 30 6/9 15 30 15 

4 15 15 15 15 30 15 15  30 15 

5 15 15 15 15 30 15 15 30 15 

3.1.1.2 T-banens andel  
Reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2014 slår fast at i hele Osloområdet utgjør T-banereiser 
27 % av kollektivreisene, mens i Oslo kommune utgjør andelen T-banereiser hele 39 % av 
kollektivreisene. T-banene gjør altså en stor del av transportjobben for kollektivtilbudet i 
Oslo. Skinnegående trafikk vurderes som mer attraktivt enn buss, og i tillegg er T-bane mer 
attraktivt enn trikk, fordi den har egen trase og dermed fullstendig fremkommelighet. 
Fra 2014 til 2018 har veksten for T-banen vært høy både sett i forhold til antall reiser med T-
bane og T-banens andel av kollektivtransporten. Veksten mellom 2014 og 2018 har vært på 
30 millioner påstigninger og tilsvarer en vekst på 34 % og 7 prosentpoeng. 
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Tallene i tabell 5 er hentet fra 
Ruters årsrapportering. Selv om 
det er usikkerhet knyttet til 
beregningene før 20168 er det 
likevel samsvar mellom Ruters 
beregninger og RVU for 2014, 
med henholdsvis 28 og 27 % 
markedsandel for T-banen. 
Tallene fra 2016 og 2017 er 
sammenlignbare, men det må tas 
høyde for at store deler av linje 3 
(Kolsås – Mortensrud) var ute av 
drift i perioden januar til mars i 
2016. Når det justeres for dette 
avviket, finner vi at veksten fra 
2016 til 2017 var på rundt 7,5 %.   

Det forventes ikke tilsvarende 
vekst i perioden fremover for T-
banen grunnet begrenset 
potensiale for å kunne kjøre flere 
avganger gitt dagens infrastruktur og antall tilgjengelige vogner. Det antas også at effekten av 
innføring av økt frekvens er hentet inn etter innføring av dagens rutetilbud som ble innført i 
2016. En lavere vekst enn foregående år synes rimelig basert på tallene over tid og manglende 
potensial for å øke tilbudet betydelig før ny infrastruktur blir tilgjengelig.  
 Tabell 6 Antall kollektivreisende og andel T-banereisende, 2011 -2017. Fra Ruters årsrapport 

 
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Antall reisende (millioner) 371 350 334 319 309 300 285 

T-bane (millioner)  118 106 95 88 85 82 81 

Andel T-bane 32 % 30 % 28 % 28 % 28 % 27 % 28 % 

Vekst T-bane 11 % 12 % 8 % 4 % 4 % 1 %  

T-banen er en attraktiv driftsart for kollektivreisende fordi den er skinnegående i egen trase. 
T-banen kan tilby effektive reiser til og fra sentrum der reisetiden kan konkurrere mot 
privatbilen, i alle fall i rushtidperiodene. T-banen er og vil også i fremtiden være den 
driftsarten innenfor kollektivtilbudet som skal gjøre den tyngste transportjobben fordi den har 
full fremkommelighet og høy kapasitet.  

3.1.1.3 Infrastruktur 
Underrapporten til KVU-Oslonavet «Kapasitet og rullende materiell» slår fast at det fortsatt er 
stor kapasitetsreserve i T-banenettets strekninger og ved endestasjoner, men at felles-tunnelen 
er flaskehalsen. Kapasiteten på fellestrekningen mellom Majorstuen og Tøyen er altså det som 
setter begrensninger for hvor mange tog som kan kjøres per time i pendel mellom de ulike 
grenbanene. I dag kjøres det 32 tog per time øst for Stortinget og 28 tog vest for Stortinget i 
begge retninger. Ulikt antall fra øst og vest kommer av at fire tog fra øst i linje 3 snur i 
vendesløyfa på Stortinget.  

                                                 
8 Fra 2016 fikk T-banen APT (automatisk passasjer telling).  

Figur 4 Andel kollektivreiser i hele Osloområdet og i Oslo 
kommune 2013/20141 
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3.1.1.4 Dagens materiell 
Dagens vognpark består av 115 stk. 3-vognsett av type MX3000 produsert av Siemens. MX- 
togene kan kjøres som enkeltsett (3 vogner) eller dobbeltsett (6 vogner) i trafikk. Togene ble 
levert mellom 2005 og 2014 og er basert på teknologi fra 90-tallet. Togene er bygget for 
maksimalhastighet 80 km/t, men hastigheten er i dag begrenset til 70 km/t pga. begrensninger 
i signalanlegget.  
Det er 138 sitteplasser i et 3-vognsett. Praktisk kapasitet inkludert ståplasser er 493 
passasjerer, gitt 4 reisende per kvadratmeter stå-areal og alle sitteplasser opptatt. Et 3-vognsett 
er konstruert for en maksimallast på 678 passasjerer som tilsvarer 6 stående per kvadratmeter 
stå-areal. Av de 115 vognsettene, er 105 vognsett i trafikk i rushtid mandag-fredag med 
dagens rutetilbud.  
Tilgjengelighetsgrad (drift og service) 

Tilgjengelighetsgrad avhenger av omfanget av vedlikehold samt omfang av eventuelle 
ombygginger og 
oppgraderinger. Vedlikeholds-
omfanget er bestemt av 
vedlikeholdsprogrammet og 
hvor mye vognene kjøres, alder 
på vognene samt omfanget av 
korrektivt vedlikehold. For å 
vurdere konsekvensen av alder 
på vognene, har Sporveien 
gjort en analyse av hvordan 
vognfeilene på vogner i trafikk 
i 2017 fordelte seg på vogner 
av ulik alder.  
Analysen viser at det er en viss 
sammenheng mellom alder og 
antall feil. Den eldste 
halvparten av vognene har i snitt 10 % flere feil enn den yngste halvparten, men det er også 
variasjoner som ikke nødvendigvis skyldes alder. 
Det er normalt at feilutviklingen på tekniske systemer følger en «badekarskurve» som vist i  
Figur 6. 

 
Figur 6 Badekarkurve9 

Sporveien vurderer at MX er i den stabile delen av badekarkurven, og at det dermed er mulig 
å opprettholde høy vogntilgjengelighet uten at kostnadene stiger mye i 5-10 år til. Dagens T-

                                                 
9 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bathtub_curve 

Figur 5 Gjennomsnittlig antall feil for MX-vogner i trafikk i 2017 
ut fra alder på vognene 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bathtub_curve


KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

Side 20 av 151 Behovsanalyse  

 

baneflåte har 92 % tilgjengelighet som vil si at 106 av 115 MX kan benyttes i trafikk i rush. 
Av disse benyttes 105 3-vognsett i dagens rutetilbud og ett 3-vognsett står klart som reserve. 
Det er altså maksimalt planlagt 9 MX-vognsett ute av trafikk i rush.  
I dagens «vognbudsjett» er disse 9 
vognsettene disponert som følger:  

• Preventivt vedlikehold (tre vognsett) 
• Korrektivt vedlikehold (fire vognsett) 
• Ombygginger (to vognsett).  

Dette er vist i Figur 7.  
En tilgjengelighet på 92 % er relativt 
krevende for verksteddriften, men Sporveien 
anslår at det er fortsatt mulig å optimalisere 
for å øke vogntilgjengeligheten i trafikk noe. 
En mulighet er å redusere fra tre til to 
vognsett til preventivt vedlikehold og fra fire 
til to vognsett til korrektivt vedlikehold. Det 
er altså mulig å frigi opptil tre vognsett.  
Men en ytterligere økning av antall vogner til 
trafikk vil sannsynligvis bli kostbart, spesielt 
når flåten eldes. Et annet forbehold er at 
trafikktilbudet blir sårbart dersom det skulle 
oppstå uforutsette hendelser. Men det kan 
være et aktuelt alternativ å sette flere vognsett i trafikk i en begrenset periode i påvente av at 
det anskaffes nye vogner. 
Levetidsvurderinger  
Levetiden på dagens MX-vogner vurderes som 32 år eller lengre. Det vil si at denne analysen 
kan ta utgangspunkt i at dagens vogner er tilgjengelige i hele perioden for 
konseptvalganalysen.  
Under anskaffelsen av MX3000 satte man 30 års levetid som en forutsetting for beregning av 
vognleie og avskrivninger. Dersom man skulle velge å fase ut materiellet før dagens 
økonomiske levetid utløper, må vognleien og avskrivningene oppjusteres for den gjenværende 
levetiden, i tråd med vognleieprinsippene. Alternativt vil man måtte fortsette avskrivninger og 
utleie av et finansielt anleggsmiddel etter at vognene er tatt ut av trafikk, slik man i dag gjør 
med T2000-vognene. Det virker imidlertid lite aktuelt å gjøre dette for MX materiellet som i 
dag utgjør hele vognparken og foreløpig ikke viser noen tegn til at levetiden må reduseres.  
Ved anskaffelse ble det gjort en antagelse om en gjennomsnittlig kjørelengde på 120 000 km 
per vognsett per år. Men siden april 2016 har utnyttelse av vognene gått opp, og i dag kjøres de 
ca. 140 000 km per år. Dette tallet vil sannsynligvis øke opp til 150 000 km per år i 2020. Dette 
er i seg selv uproblematisk, men en økt kjøremengde per år vil under togenes levetid føre til 
flere store vedlikeholdsaktiviteter (revisjoner). Frem til nå har revisjoner i hovedsak blitt styrt 
av tid. Dette vil endre seg fremover og vedlikeholdet vil da styres av antall kjørt kilometer som 
gjør at planlagte revisjonene kommer tidligere i tid enn først antatt.  

• 24 års service kan komme ved 22 år 
• 32 års service kan komme ved 29 år 
• 36 års service kan komme ved 33 år 

Figur 7 Budsjett for MX vognsettene. Viser 
fordeling og type vedlikehold for vogner som ikke 
er i trafikk i rush 
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Utfasing av MX-flåten må sees i sammenheng med revisjoner de siste årene MX vil være i 
drift. Uansett når MX skal utfases, må det gjøres grundige analyser av 
vedlikeholdsprogrammet for å optimalisere dette, slik at store revisjoner tilpasses resterende 
levetid.  

I dag ser vi for oss en levetid på minimum 32 
år. Når dette nærmer seg må vi ta en 
beslutning om vognene skal igjennom 12 års 
service (R3) for tredje gang (36 års revisjon 
antakelig etter 33 år), slik at de kan fortsette i 
trafikk i noen år til eller om de skal fases ut 
innen denne forfaller.  
Feil! Fant ikke referansekilden. viser 
livssyklusen for MX-flåten. Den røde grafen 
viser den tenkte livstiden på 30 år, med 12- 
og 16-års service. Den grå skyggen viser at 
man kan forlenge levetid opp mot 40 år. De 
grønne midtlivsoppgraderingene som er 
planlagt bør og inneholde 
levetidsforlengende elementer for å holde 
flåten i drift i inntil 40 år. Figuren tar utgangspunkt i et kjørevolum på 120 000 km per år og 
gir ikke oversikt over et fullstendig vedlikeholdsprogram.  

3.1.2 Markedsbeskrivelser kollektivreise 

3.1.2.1 Reiseformål  
Reiseformål har stor betydning for valg av reisemåte. Reisene i hovedstadsregionen kan deles 
inn etter følgende formål: Arbeid/skole, besøk/fritid og service/innkjøps/følge/tjeneste. I 
rushperiodene er det flest arbeids- og skolereiser og kollektivandelen er høyest på arbeids- og 
skolereiser. 

3.1.2.2 Rushtid 
Rushtidstoppene er mest markante på hverdager og går fra kl.07.00-08.59 om morgenen og 
fra kl. 15.00 - 16.59 på ettermiddagen (Reisevaneundersøkelsen fra 2014 side 25, kap 3). 
Figur 9 viser at rushtidstoppene på hverdager er spissere for kollektivreiser sammenlignet 
med alle typer reiser. For eksempel er det 8 % av alle reiser som foretas mellom 07.00 og 
07.59, mens 14 % av alle kollektivreiser foretas i samme tidsrom. Modellen viser også at 
ettermiddagsrushet fordeler seg over en lengre periode, men totalt sett utgjør en større andel 
av kollektivtransporten. Dette stemmer overens med hvordan rushtidsperiodene fordeler seg 
for T-banen. 
Forskjellen konsentrert morgen- og ettermiddagsrush er, kommer mest sannsynlig av at i 
morgenrushet er det flest arbeids, skole og følge reiser, mens i ettermiddagsrushet er det i 
tillegg mange andre typer reiser som handel, service og fritidsreiser.  

Figur 8 Livssyklus for MX flåten sett opp mot levetid og 
vedlikeholdsprogram 
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Figur 9 Kollektivreiser foretatt på hverdager fordelt på starttidspunkt i Osloområdet, RVU 2013/2014 

3.1.2.3 Reiserelasjoner 
Gjennom Ruters MIS10 opparbeides en base over hvor reiser starter og slutter, og man får på 
den måten en oversikt over viktige reiserelasjoner. Tabell 5 viser at de fleste reiser starter og 
slutter i samme sone som de starter. Dette samsvarer med at de aller fleste reiser er korte. 78 
% starter i Oslo kommune og ender i Oslo sentrum. 50 % av reisene starter i sentrum og indre 
Oslo og ender i Oslo sentrum. Dette underbygger at etterspørselen er størst der 
befolkningstettheten er høyest og at svært mange reiser i Oslo er sentrumsrettede. 
Tabell 7 Oversikt over hvor reisende som ender i ulike soner, starter, RVU 2013/2014 basert på MIS 

 
For å se om mønsteret for T-banereiser gjenspeiler generelle tendenser, har vi i 
grunnlagsmaterialet til denne analysen skilt ut T-banereiser fra alle kollektivreiser og fordelt 
disse mellom ulike geografiske grunnkretser. Tallmaterialet viser at T-banereiser følger det 
generelle mønsteret, altså at flest reiser starter eller slutter i sentrum/indre by.  

                                                 
10 Ruters markedsundersøkelser gjøres flere ganger per år. 
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3.1.2.4 Frekvens 
Frekvens er den egenskapen ved kollektivtilbudet som kundene verdsetter høyest ifølge 
Ruters markedsundersøkelser. Frekvens har stor betydning for hvor godt tilbudet oppleves 
fordi det påvirker den 
gjennomsnittlige ventetiden. 
I dagens kveldstilbud tas 
frekvensen ned, mens 
toglengder beholdes, men 
kundene etterspør frekvens, 
noe som kan endre denne 
prioriteringen i fremtiden. 
Med en frekvens på 15 
minutter er den teoretiske 
gjennomsnittlige ventetiden 
7,5 minutter.  
Figur 10 viser at ventetiden 
reduseres vesentlig når det 
settes inn flere avganger, når frekvensen i utgangspunktet er lav. Men hvis frekvensen er høy, 
reduseres ikke den gjennomsnittlige ventetiden vesentlig dersom det settes inn flere avganger 
(M-2016). 
Grunnfrekvensen i Oslos T-banesystem er 4 tog i timen som gir 15 minutters frekvens. Med 
en frekvens på 15 minutter vil reisende i stor grad tilpasse seg rutetabellen. Når frekvensen 
øker til 7,5 minutter viser erfaring at mange bare går til sin stasjon og møter opp tilfeldig. 
Når reisende begynner å møte opp tilfeldig på T-banestasjonene, kan taktingen få betydning 
for togenes fyllingsgrad for de grenbanene som betjenes med 8 tog i timen. Ideell takting ved 
8 tog pr time er 7,5 minutter mellom togene, som gir en gjennomsnittlig ventetid på 3¾ 
minutt.  
Men når tog kjører med 5 og 10 minutters tidsavstand, vil toget som har 10 minutter opphold 
foran seg få dobbelt så mange påstigende som toget med 5 minutter, gitt at passasjerene møter 
opp tilfeldig. Ujevn takting vil altså føre til ulik fyllingsgrad.  

 
Figur 11 Viser hvordan avstand mellom kjøretøyene påvirker antall passasjerer ombord 

3.1.2.5 Fyllingsgrad 
Dagens MX-vogner har en teknisk kapasitet på 678 passasjerer og en praktisk kapasitet på 
493 passasjerer per 3-vognsett. Teknisk kapasitet omfatter den last som vognene er konstruert 
for å tåle som brukes for å beregne blant annet aksellast, utmatting av vognkasse, traksjon og 
bremsekapasitet.  
Praktisk kapasitet11 er den last som vurderes som realistisk maksimal kapasitet med tanke på 
trengsel i og innredning av vognene. Praktisk kapasitet tilsvarer at alle seter er opptatt og at 
det er 4 stående per kvadratmeter ståareal. Se tabell 8 for detaljer. 

                                                 
11 I KVU-Oslonavet er praktisk kapasitet satt til 316 passasjerer og teoretisk kapasitet satt til 493 passasjerer per 3-
vognsett. 

Figur 10 Skjematisk fremstilling av forholdet mellom frekvens og ventetid 
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Tabell 8 Togenes passasjerkapasitet 

Lengde Teknisk kapasitet  
(6/m2) 

Praktisk kapasitet (4/m2) Sitteplasser  

Enkeltsett (3-vogner) 678 493 138 

Dobbeltsett (6-vogner) 1356 986 276 

KVU-Oslonavet satte komfortstandarden til to stående per kvadratmeter i ståarealet, noe som 
tilsvarer 316 passasjer for et MX 3-vognsett. Standarden ble satt ut fra en vurdering om at det 
skal være attraktivt å reise med T-bane sammenlignet med å bruke personbil som 
transportmiddel. I tillegg ble det blant annet tatt høyde for å ivareta komfort som mulighet til 
å føre fortrolige samtaler, bevege seg fremover/bakover i toget og unngå kroppskontakt med 
andre. Det ble også vektlagt at komfortstandarden må være romslig når den sammenlignes 
med medianverdier siden halvparten av avgangen i rush vil ha høyere fyllingsgrad.  
Generelt viser Ruters driveranalyse (2015) at «sitteplass» og «god plass ombord» har liten 
betydning for de reisende både sett i forhold til tilfredshet og viktighet. «Sitteplass» og «god 
plass ombord» anses ikke som en utløsende faktor for valg av reisemiddel. 

 
Figur 12 Driveranalyse fra 2015 (kilde M-2016) 

Imidlertid viser Ruter markedsundersøkelser at «tilfredshet med sitteplass» synker i 
rushtidsperiodene da fyllingsgraden er høy. Samtidig viser tallene fra undersøkelsene at de 
som reiser kollektivt jevnt over er svært fornøyd med kollektivtilbudet på strekningen de har 
reist og det er liten variasjon i tilfredsheten over døgnet. Dette indikerer at det er relativt stor 
aksept for trengsel om bord på transportmidlene i rushperiodene, og at dagens 
kapasitetsutnyttelse ikke oppfattes som problematisk12. 
Når det gjelder akseptabel tid for reisende å stå i løpet av en reise fastslo KVU-Oslonavet en 
komfortstandard på 15 minutter ved normal drift. Det vil si at reisende skal få tilgang til 
sitteplass innen maksimalt 15 minutter, men at komfortstandarden kan fravikes ved avvik13. 
Dette tilsvarer servicenivå D som vist i figur 10.  

                                                 
12 Tall hentet fra MIS og bearbeidet for denne analysen. 
13 For flere detaljer rundt servicenivået, se spesialanalysen «Kapasitet og rullende materiell» side 80 i 
delrapport av KVU-Oslonavet.  
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Figur 13 Servicenivå D legges til grunn for reiser inntil 15 minutter. Krav til servicenivået skjerpes med 
reisetid 

En anbefaling om maksimal reisetid på 15 minutter som komfortstandard er i tråd med 
internasjonal benchmarking14 som viser at dersom de reisende må forvente å stå ofte, på en 
stor del av reisen og reisetiden er over 15 minutter, faller graden av fornøydhet med tilbudet 
drastisk. I 2017 var kundetilfredsheten på 98 % i både Oslo og Akershus ifølge Ruters 
årsrapport. Men dersom mange flere må stå hver dag på reiser over 15 minutter er det en 
risiko at de reisende blir mindre fornøyd med kollektivtilbudet. 
For hver enkelt reisende er det en subjektiv opplevelse når vognene føles fulle, og mange vil 
nok vurdere togene som fulle før vi når komfortstandarden slik den er satt av KVU-
Oslonavet. Et annet forhold er at passasjerene ikke fordeler seg jevnt over ståarealet. Det er 
høyere tetthet nær dørene enn innover i vognene. Samtidig er en fyllingsgrad med 2 personer 
per kvadratmeter ståareal romslig sammenlignet med fyllingsgraden på metrosystemer 
internasjonalt. 
For det videre arbeidet i denne analysen, har vi ut fra vurderingene som er gjort i dette 
avsnittet, bestemt å ta utgangspunkt i komfortstandarden satt av KVU-Oslonavet. 
Komfortstandarden er altså satt til at alle sitteplasser er opptatt og to stående per kvadratmeter 
ståareal, samt at reisetiden ikke skal være over 15 minutter for stående. Dette er lagt til grunn 
for videre analyser.  

3.1.2.6 Av- og påstigning - stasjonsopphold 
Sporveien har sett på forholdet mellom antall av- og påstigende og stasjonsoppholdstiden. 
Problemstillingen er aktuell fordi lengre stasjonsopphold kan gi redusert systemkapasitet som 
igjen gir utslag i færre tog per time gjennom fellestunnel eller lavere punktlighet. 
Stasjonsoppholdstiden avhenger av flere faktorer som dørlukking, signalanlegg, skifte av 
fører, utforming av stasjonene, antall påstigende per dør med mer. Uavhengig av årsak er 
tiden togene må stå stille viktig for systemets kapasitet. 
Figur 14 viser sammenhengen mellom antall påstigende passasjerer og hvor lang tid toget står 
på stasjonen. De to punktene i kurven viser at det er en sammenheng mellom antall 
påstigninger og stasjonsoppholdstiden, men også at det er stor varians, og at variansen til en 
viss grad er uavhengig av antall påstigninger. Dette illustrer at det er mange faktorer som 
påvirker oppholdstiden. En økning av antallet av- og påstigninger utover dagens situasjon, 
kan imidlertid gi lengre stasjonsopphold og dermed påvirke systemkapasiteten.  

                                                 
14 Best 2012, Benchmarking in European Service og Public Transport (PT) 
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Figur 14 Sammenheng mellom stasjonsopphold og antall påstigninger 

Antall på- og avstigninger påvirker ifølge Sporveien stasjonsoppholdstiden direkte, mens 
fyllingsgraden har en indirekte effekt. Sporveien konkluderer med at fyllingsgraden i seg selv 
gir liten variasjon på stasjonsoppholdstiden så lenge den er mindre enn to stående per 
kvadratmeter og at påstigningsmønsteret er balansert. Fylles togene mer enn dette nivået, vil 
det ha større betydning for stasjonsoppholdstiden.  

3.2 Planlagte infrastrukturprosjekter 

Bestillingen fra MOS angir tre spesifikke infrastrukturprosjekter: Fornebubanen, CBTC og 
Ny sentrumstunnel. Behovsanalysen avgrenses til disse. Det er naturlig å se for seg en trinnvis 
utvikling siden prosjektene gradvis vil bidra til større kapasitet for T-banen. Fornebubanen gir 
en ny grenbane, CBTC har en målsetting om at flere tog kan kjøres gjennom fellestunnelen, 
og ny sentrumstunnel gir betydelig økt kapasitet for hele T-banenettet. 

 Fornebubanen 2025 

Fornebubanen er en planlagt T-banestrekning fra Fornebusenter til Majorstuen. I Bærum 
starter Fornebubanen ved Fornebu senter, og har deretter to stasjoner på Fornebulandet før 
Lysaker stasjon. Strekningen i Bærum er ca. 3,1 km lang, og refereres til i plandokumentene 
som Parsell 1.  
Etter Lysaker går banen inn i Oslo, og får stasjon ved Vækerø og Skøyen før Majorstuen. Ved 
Majorstuen føres Fornebubanen inn på dagens T-banenett, slik at togene kan fortsette mot 
sentrum i eksisterende Sentrumstunnel.  
Total trasélengde fra Fornebu senter til Majorstuen er 8150 meter, og forventet kjøretid er 12 
minutter. Det er beregnet en etterspørsel som gir grunnlag for 8 avganger i timen ved åpning 
av Fornebubanen. 
Reguleringsplanen for Fornebubanen omfatter Ny Majorstuen stasjon og Volvatsvingen, en 
forbindelse mellom Skøyen og Blindern, og ble vedtatt i januar 2018. 

 CBTC (nytt signal- og sikringsanlegg) 2023-27 

T-banen i Oslo består av 101 stasjoner og mer enn 87 km T-banelinje. Signal- og 
sikringsanlegget for T-banen i Oslo har nådd og til dels passert forventet teknisk levealder for 
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mange strekninger. For å sikre et fullverdig signal- og sikringsanlegg er det derfor besluttet å 
skifte ut dagens eksisterende signalanlegg med et nytt kommunikasjonsbasert signalanlegg – 
Communication Based Train Control (CBTC). I tillegg til teknisk fornyelse er det behov for 
kapasitetsøkning på fellesstrekningen Majorstuen – Tøyen, samt mulighet for å koble til 
Fornebubanen. 
Konseptvalgutredning for anskaffelse av et nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen i Oslo 
anbefaler fullstendig utskifting til CBTC med halvautomatisk kjøring med fører.  
Sporveien har etablert et prosjekt for å anskaffe CBTC systemet og implementeringsperioden 
er antatt å vare fra 2023 til 2027. CBTC har som målsetting å kunne øke antall tog som kjører 
gjennom felles-tunnelen opp til 40 tog i timen, i begge retninger. 
I henhold til gjeldende tidsplan for CTBC vil oppgraderingen av sentrumstunnelen til CBTC 
komme etter at Fornebubanen er satt i drift. Grunnen til dette er bla. at når sentrumstunnelen 
migreres, må systemet være installert og utprøvd på flere strekninger før sentrumstunnelen 
med all trafikken der migreres til CBTC. Tidsplanen tillater ikke at dette gjøres innen 
åpningen av Fornebubanen slik den ligger med åpning i 2025. 
Innføringen av CBTC på en strekning innebærer i første omgang at signalanleggene er skiftet 
til CBTC, ny togregulering og det kjøres med nye operative regler. Utviklingen av kapasiteten 
i nettet vil følge hånd-i-hånd med innføringen av CBTC, og mest sannsynlig komme trinnvis 
etter at CBTC er innført på strekningen, og maks kapasitet vil antakelig ikke komme før i 
slutten av prosjektperioden mot 2027. 
Som følge av at nytt signalanlegg (CBTC-prosjektet) ikke blir ferdigstilt før i 2027 vil det 
være behov for å utruste togene med både eksisterende signalutstyr og CBTC utstyr 
(dobbeltutrustning) i perioden frem til CBTC-prosjektet er ferdigstilt. Nye 3-vognsett som 
skal anskaffes til Fornebubanen må derfor dobbeltutrustes. Eksisterende MX-tog har allerede 
signalutstyr installert og det vil derfor ikke tilfalle ekstra kostnader.  

 Ny sentrumstunnel 2028-30 

Ny sentrumstunnel vil si en ny T-bane 
tunnel som går gjennom hele sentrum og 
gir økt kapasitet på dagens fellestrekning 
mellom Majorstuen og Tøyen.  
Ruter sendte 2. oktober 2017 forslag til 
planprogram for ny sentrumstunnel på 
høring. Planprogrammet tar 
utgangspunkt i KVU-Oslonavet og 
bygger videre på alternativet som ble 
anbefalt i denne rapporten. Ny 
sentrumstunnel planlegges å legges i nytt 
løp med mulighet til overgang på 
Stortinget.  
Trasé for T-banetunnel er påkobling øst 
for ny Majorstuen stasjon, via Bislett, Stortinget, Grünerløkka og Tøyen til påkobling mellom 
Tøyen og Ensjø stasjon. Ny sentrumstunnel vil doble kapasiteten gjennom sentrum. 

Figur 15 «Planalternativ» er hentet fra planprogrammet 
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 Basekapasitet 

Dagens basekapasitet på Ryen og Avløs er fullt utnyttet, og mange vogner må parkeres i 
parkeringsspor på endestasjoner om natta. I forbindelse med Fornebubanen vil det bli bygget 
en ny base til 28 3-vognsett. Innkjøp av nye vogner må altså samkjøres med ferdigstillelse av 
ny base. Ved anskaffelse av en ny vogntype vil det være behov for å gjøre tilpasninger av 
dagens baser. Når det anskaffes flere nye vogner enn angitt kapasitet på Fornebubasen vil det 
være behov for økt basekapasitet. 

3.3 Normative behov   

Normative behov er knyttet til nasjonale mål for transportpolitikken slik den er nedfelt i 
statlig, nasjonal og kommunal politikk. Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes behov 
for å nå mål om reduksjon i personbiltransporten er førende for hvor stor veksten i 
kollektivtransporten antas å bli, og er dermed svært vesentlig for analysen. 

3.2.1 Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 st. meld. 33 

Det er etablert tre hovedmål i Nasjonal transportplan for 2018-2029:   
• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet  
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen  
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative miljøkonsekvenser  
Mål om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel 
og gange ble førstegang foreslått av transportetatene og Avinor i forslaget til Nasjonal 
transportplan 2014–2023 fra 2012, og ble lagt frem for Stortinget i Meld. St. 21 (2011–2012) 
Norsk klimapolitikk. Det ble fulgt opp i Meld. St. 26 (2012–2013) og Nasjonal transportplan 
2014–2023, der helhetlige bymiljøavtaler ble presentert som det viktigste verktøyet for å nå 
målet.  
Regjeringen viderefører målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Nullvekst i persontransport med bil i byområdene er dels 
et mål for å redusere klimagassutslippene. En arealbruk med konsentrert utbygging og høy 
arealutnyttelse i og i nærheten av knutepunkter og langs kollektivakser vil kunne redusere 
transportbehovet og gi bedre utnyttelse av dagens kapasitet i transportsystemet. 

3.2.2 Bymiljøavtalen mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten 
(25.01.2017) 

Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Avtalen bygger 
på Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023. Prosjektene og tiltakene i bymiljøavtalen skal 
bidra til å nå målet og sikre bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for 
attraktive alternativer til privatbil. Det skal utvikles et helhetlig, attraktivt kollektivsystem 
med vekt på knutepunkts- og tettstedsutvikling, heter det i avtalen.  
Prosjektene i bymiljøavtalen finansieres gjennom lokale bidrag og bompenger fra Oslopakke 
3 og belønningsmidler og midler til bymiljøavtaler over statsbudsjettet. Oslopakke 3 er en del 
av bymiljøavtalen. Det skal rapporteres på trafikkutviklingen basert på indikatorer som blant 
annet RVU, trafikkindeks for vegtrafikk.  
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3.2.3 Oslopakke 3 

Oslopakke 3 er en plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og 
Akershus, med en tidshorisont frem mot 2032. Oslopakke 3 er omtalt i NTP 2018-2029, og er 
en del av bymiljøavtale mellom staten og Oslo og Akershus som ble inngått 17. januar 2017. 
I revidert avtale om Oslopakke 3 er det lagt til grunn en ambisjon om 15 prosent reduksjon av 
biltrafikken over bomsnittene innen 2019.15 
Oslopakke 3 har regnet ut forventet effekt av nye bomsnitt og takster som er vedtatt. 
Konklusjonen er at målet om nullvekst vil nås, men at det vil kreve ytterligere tiltak å nå 20 % 
reduksjon. På nåværende tidspunkt er det ikke kjent hva eventuelle ytterligere tiltak vil være. 
For denne analysen er det dermed tatt utgangspunkt i 0-vekstmålet16. 

3.2.4 Byrådserklæringen 

Oslo kommune har gjennom byrådserklæringen som mål at biltrafikken i Oslo skal reduseres 
med 20 prosent innen 2020 og en tredel innen 2030, sammenlignet med 201517.  

3.2.5 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus definerer en regional areal- og 
transportstruktur som skal prioriteres av stat, fylke og kommuner og ligge til grunn for videre 
samarbeid.  
Planen forutsetter at 80-90 % av veksten skal kanaliseres til prioriterte vekstområder, bl.a. 
Oslo by, regionale byer i Akershus og bybåndet. Veksten skal hovedsakelig skje langs 
jernbane- og T-banenettet. Kollektivnettverket i bybåndet videreutvikles med mange 
reisemuligheter, også i retning av de regionale byene. Tilrettelegging for fotgjengere, syklister 
og gode knutepunkt for kollektivtransport prioriteres. 

3.2.6 Oslo kommunes kommuneplan 2018 - høringsutkast 

I høringsutkastet for ny kommuneplan slås det fast at det skal satses på en bane- og 
knutepunktbasert arealstrategi, der byen utvikles innenfra og ut. For mer detaljer, se Oslo 
kommunes kommuneplan for 2018.  
Oslo kommune har kartlagt områder med arealpotensial eller fortettingspotensial ved dagens 
T-banenett. Stasjonsområdene som trekkes frem er:  

• Langs Kolsåsbanen: Borgen, Smestad, Montebello  
• Langs Røabanen: Borgen, Smestad, Røa  
• Langs Holmenkollbanen: Diakonhjemmet 
• Langs Grorudbanen: Hasle, Økern, Vollebekk, Risløkka, Grorud, Rommen, 
• Langs Furusetbanen: Furuset, Tveita, Haugerud, Linderud 
• Langs Ringen: Løren, Nydalen, Storo, Sinsen (helse og sykehusformål) 
• Langs Østensjøbanen: Mortensrud, Skullerud 
• Langs Lambertseterbanen: Ryen 
• Langs fremtidig Fornebubane: Skøyen, Lysaker, Vækerø 
• Langs fellsstrekningen mellom Tøyen og Brynseng: Ensjø og Bryn 

                                                 
15 Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-2036, 5. juni 2016 
16 Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-2036, 5. juni 2016 
17 Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-
2019 og punkt 1 i Klima- og energistrategi for Oslo 
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Figur 16 Arealpotensial i stasjonære områder  

3.2.7 Politiske målsettinger og deres påvirkning 

For Akershus fylkeskommune er det satt nullvekstmål for transport med personbil. For Oslo 
kommune har sittende byråd satt 20 % reduksjon innen 2020 sammenlignet med 2015 og 33 
% reduksjon sammenlignet med 2015 innen 2030. 
For å se hvordan det politiske målet om 30 % reduksjon i personbiltransporten vil påvirke 
veksten i kollektivtrafikken er det gjort en øvelse hvor all biltrafikk over det politiske målet 
blir tvunget over til kollektiv, sykkel og gange ut fra visse kriterier som f.eks. avstand. 
Justeringene av RTM23+ viser at politiske målsettinger for å redusere personbiltransporten 
har større betydning enn å øke attraktiviteten for kollektivtrafikkveksten, som vist i Tabell 9. 
Tabell 9 Forskjell i vekst for Oslo og Akershus for scenario med og utan politiske mål18 

Vekst i kollektivtransporten 

2036 referanse 
Uten politiske mål Med politiske mål Differanse 
38 % 60 % 22 % 

2036 Infrastrukturtiltak  45 % 65 20 % 
Differanse 7 % 5 % 2 % 

Med vesentlige restriksjoner for personbilkjøring vil det være nødvendig med tiltak for at 
kollektivtransporten skal klare å ta overførte reiser fra personbil til kollektiv i tillegg til 
beregnet vekst for kollektivtransporten.  

                                                 
18 + området er tatt ut av tallmaterialet fordi det ligger utenfor T-banens geografiske dekningsområde) 
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Hvis det politiske målet følges opp med restriktive tiltak som gir 30 % reduksjon i 
biltrafikken, beregnes veksten for kollektivtransporten til 65%. Da rykker behovet for økt 
kapasitet i T-banenettet, både nye vogner og ny sentrumstunnel frem i tid, dersom T-banen 
skal kunne håndtere forventet vekst i antall reisende samtidig som komfortstandarden satt av 
KVU-Oslonavet skal opprettholdes.  

3.4 Etterspørselsbaserte behov 

3.3.1 Dagens etterspørsel 

For å vurdere vognkapasitet har vi sett på hvor mange som er ombord i togene på de ulike 
grenbanene i T-banenettet. Passasjertallene kartlegger dagens situasjon og gir grunnlaget for 
beregning av fremtidens behov. 
Forutsetninger for beregningene av kapasitetsbehov er: 

1. Median – valgt som måleenhet 
Vi har tatt ut medianverdien for antall om bord i toget ved avgang fra alle T-banestasjoner per 
linje i morgen- og ettermiddagsrush for å vurdere fyllingsgraden på grenbanene. Median-
verdien er den midterste verdien i tabellen når verdiene sorteres i synkende eller stigende 
rekkefølge. Halvparten av togene vil altså ha flere passasjerer om bord enn medianverdien, og 
den andre halvparten vil ha færre passasjerer. Fordelen med å bruke median fremfor 
gjennomsnitt, er at medianverdien ikke påvirkes av ekstremverdiene. Median anses som et 
godt mål på en middelverdi. 

2. Periode for utvalget 
Det er tatt ut tall for hverdager mellom 8. januar og 14. februar 2018, for de timene med 
høyest fyllingsgrad på togene. Det vil si avgang fra første holdeplass mellom 07.00-07.59 på 
morgenen og avgang fra første holdeplass mellom 15.00-15.59 på ettermiddagen. For linje 5 
er medianverdiene tatt ut fra en underveis holdeplass i samme tidsrom pga. lang omløpstid 
som gjør at vi ikke treffer rushtidstoppene like godt dersom vi tar utgangspunkt i 
avgangstidene fra første holdeplass.  

3. Øyeblikksbilder 
I tillegg har vi valgt å ta ut øyeblikksbilder for å supplere bildet medianverdiene gir. Dette for 
å se om det er store variasjoner i fyllingsgraden mellom de ulike avgangene. Øyeblikks-
bildene viser antall passasjerer ombord i hvert enkelt tog på bestemte avganger og kan viser 
også når rushtidsperioden begynner og slutter. Utvalgte datoer er alltid en onsdag fordi 
erfaring tilsier at denne ukedagen er minst utsatt for variasjon i antall reiser. Det er tatt ut 
øyeblikksbilder på tre ulike onsdager for å kunne vurdere om øyeblikksbildene er 
representative. Tall er tatt ut for avganger fra første holdeplass, begge retninger, i morgen- og 
ettermiddagsrush. 
Retningen for morgenrushet er fra endeholdeplass for grenbanene og inn mot sentrum og for 
ettermiddagsrushet fra sentrum mot endeholdeplass for grenbanene.  

3.4.1.1 Linje 1 – Frognerseteren – Bergkrystallen 
Linje 1 har 35 stasjoner og det tar 56 minutter å kjøre fra Frognerseteren til Bergkrystallen. 
Fra Frognerseteren til Majorstuen tar det 31 minutter og fra Bergkrystallen til Jernbanetorget 
tar det 20 minutter. Holmenkollbanen trafikkeres kun av linje 1 og har 4 avganger i timen. 
Lambertseterbanen trafikkeres både av linje 1 og 4, og har dermed åtte tog i timen. På 
Lambertseterbanen er det 7 og 8 minutter mellom togene. 
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Median - linjeprofiler 

I Figur 17 sammenligner vi tall for median for hver stasjon i begge retninger i morgen og 
ettermiddagsrush med antall sitteplasser og komfortstandarden. Søylene viser medianverdien 
for antall passasjerer for alle avganger i rushtrafikken morgen og kveld. Maks antall 
passasjerer er markert med den øverste linjen (grå). Det er også trukket en linje for antall sitte 
plasser (oransje). Passasjertallet vises for hver holdeplass, slik at det er lett å se på hvilke 
deler av strekningen hvor man er nær eller over angitt kapasitetsgrense. For Linje 1 ser vi at 
ingen tog har nådd komfortstandarden uansett retning, men at togene har høyt belegg på de 
sentrumsnære stasjonene og at togene har høyere belegg enn antall sitteplasser på noen 
strekninger. I vest gjelder dette strekningen mellom Majorstuen og Slemdal og i øst 
strekningen mellom Karlsrud og Jernbanetorget i både morgen- og ettermiddagsrush. Fra 
Slemdal til Majorstuen tar det 10 minutter. Fra Karlsrud til Jernbanetorget tar det 16 minutter. 

 
Figur 17 Median ombord per holdeplass i rushperiodene – linje 1 

Øyeblikksbilder 

Øyeblikksbilder supplerer bildet medianverdiene gir (for tabeller se vedlegg). Både 
vestgående tog i morgenrush og østgående tog i ettermiddagsrush har høyt belegg og nærmer 
seg komfortstandarden gjennom sentrum. I tillegg viser øyeblikksbildene at tog med antall 
passasjerer høyere enn antall sitteplasser strekker seg lenger ut på grenbanene enn det 
mediantallene viser.  
Tabell 10 gir en oversikt over hvilke strekninger som har høyest belegg og sammenligner 
medianverdiene med antall passasjerer per avgang fra øyeblikksbildene. 
Tabell 10 Strekninger med høyest antall passasjerer for linje 1 

Bane Strekning  Tidspunkt Retning  Median Øyeblikksbilder 

Holmenkollbanen 
Slemdal – Majorstuen Morgen Østgående 202 – 255 200 – 300 

Majorstuen – Slemdal Ettermiddag Vestgående 212 -143 250 – 200 

Lambertseterbanen 
Karlsrud – Jernbanetorget Morgen Vestgående 147 – 256 150 – 300 
Jernbanetorget- Karlsrud Ettermiddag Østgående 298 – 108 300 – 100 
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Lambertseterbanen linje 1 og 4 sett i sammenheng      

Denne strekningen betjenes av linje 1 og 4. Både for østgående og vestgående tog er taktingen 
jevn med 7 og 8 minutter mellom avgangene. Det antas at taktingen har liten påvirkning på 
fyllingsgraden. 
Linje 1 har mindre kapasitet enn linje 4 grunnet lengden på togene. Tallene viser at antall 
passasjerer er høyere enn antall sitteplasser i strekningen Lambertseter/Karlsrud-Sentrum for 
linje 1 og Brattlikollen/Manglerud-Sentrum for linje 4 i morgenrush vestgående retning.   
På ettermiddagen er rushretningen fra Sentrum mot Bergkrystallen. Ulik lengde på togene 
gjør at strekningen det er høyere belegg enn antall sitteplasser, er kortere for linje 4 enn for 
linje 1, henholdsvis Ensjø – Brynseng for linje 4 og fra sentrum til Karlsrud for linje 1.  

3.3.1.1 Linje 2 Østerås - Ellingsrudåsen 
Linje 2 består av 26 stasjoner og det tar 43 minutter fra Østerås til Ellingsrudåsen. Det tar 16 
minutter fra Østerås til Majorstuen og 22 minutter fra Ellingsrudåsen til Jernbanetorget. 
Linjen har 6 og 9 minutters frekvens i begge retninger. 
Median – linjeprofiler 

Når vi ser på medianverdiene for begge retninger i morgen- og ettermiddagsrush og 
sammenligner dette med antall sitteplasser, ser vi at denne linjen i liten grad har høyere 
belegg enn antall sitteplasser, se Figur 18. På grenbanene er belegget er høyere enn antall 
sitteplasser på Røabanen fra Hovseter mot sentrum i morgenrush og fra sentrum til Smestad i 
ettermiddagsrush. Det tar 9 minutter fra Hovseter til Majorstuen og 4 minutter fra Smestad til 
Majorstuen.    

 
Figur 18 Median om bord pr holdeplass i rushperiodene – linje 2 

Øyeblikksbilder 

Øyeblikksbildene viser at taktingen har stor betydning for fyllingsgraden i begge retninger og 
både morgen- og ettermiddagsrush. Tog med langt opphold foran seg får langt flere 
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passasjerer. Tog med ni minutter tidsavstand fra foregående tog har høyere belegg enn antall 
sitteplasser på Røabanen på østgående tog i morgenrush og fra Røa og til Holmen for 
vestgående tog i ettermiddagsrush.  
Tabell 11 viser antall passasjerer i 6-vognsett. Figuren illustrerer hvordan takting påvirker 
fyllingsgraden. Av tabellen ser vi av fargekoden at fyllingsgraden er mye større for avganger 
med 10-minutters frekvens enn avganger med 5-minutters frekvens. For linje 2 viser figuren 
at forskjellige avganger har ulikt belegg. Denne skjevfordelingen fremkommer ikke når vi 
bare ser på medianverdiene. 
Tabell 11 Østgående i morgenrush avgangstider fra første holdeplass (15.1.1.2017) 

 
I Feil! Fant ikke referansekilden.0 vises flere øyeblikksbilder for rushtid for alle linjer.  
På Furusetbanen er belegget høyere enn antall sitteplasser i strekningen Haugerud - Sentrum i 
begge rushperioden. Ujevn takting har mindre påvirkning på fyllingsgraden på Furusetbanen 
enn Røabanen og kommer trolig av at rushperiodene sprer seg over en lengre periode.  
Tabell 12 gir en oversikt over hvilke strekninger som har høyest belegg og sammenligner 
medianverdiene med antall passasjerer per avgang fra øyeblikksbildene. 
Tabell 12 Strekninger med høyest antall passasjerer for 6-vognsett – linje 2 

Bane Strekning  Tidspunkt Retning  Median Øyeblikksbilde 

Røabanen 

Hovseter – 
Majorstuen Morgen  Østgående 258 – 338 380 – 530 

Majorstuen – 
Smestad Ettermiddag Vestgående 275 – 194 430-350 

Furusetbanen 
Tveita – JBT Morgen Vestgående 284 – 258 280 – 500 
JBT – Hellerud Ettermiddag Østgående 290 – 252 300 – 500 

3.3.1.2 Linje 3 Kolsås – Mortensrud 
Linje 3 går mellom Kolsås i vest og Mortensrud i øst. Det tar 55 min. å kjøre hele 
strekningen. Det tar 26 minutter fra Kolsås til Majorstuen og 25 minutter fra Mortensrud til 
Jernbanetorget. Mellom Kolsås og Stortinget kjøres 4 tog pr time i begge retninger, mens 
strekningen Stortinget-Mortensrud har 8 tog pr time i begge retninger. Taktingen på denne 
strekningen er noe ujevn, med 5 og 10 minutter mellom togene fra Stortinget til Mortensrud 
og 6 og 9 minutter mellom togene fra Mortensrud til Stortinget 
Median - linjeprofiler 

Figur 19 viser at ingen av retningene har nådd komfortstandarden, men at det kan være høyre 
belegg enn antall sitteplasser. Størst belegg er på Kolsåsbanen for østgående tog i 
morgenrushet, hvor mediantallene viser at antall ombord er over 500 fra Ullernåsen til 
Borgen.  
På Østensjøbanen har togene med ni minutter fra forrige avgang flere passasjerer enn de som 
har seks minutter i morgenrushet. Dette er også togene med lengst tidsgap mellom avgangene 
som går helt til Kolsås. Fra Oppsal til Jernbanetorget er det ofte høyere antall passasjerer 
ombord enn antall sitteplasser.  

Radetiketter 07:22:00 07:32:00 07:37:00 07:47:00 07:52:00 08:02:00 08:07:00 08:17:00
Ekraveien 119 181 140 218 136 209 154 191
Røa 161 291 206 348 204 336 227 301
Hovseter 199 373 249 413 247 391 263 358
Holmen 227 423 295 469 283 446 298 400
Makrellbekke 242 458 322 513 313 497 322 419
Smestad 256 476 328 493 315 507 343 440
Borgen 270 501 351 524 335 534 359 459



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

 Behovsanalyse Side 35 av 151 

 

Figur 19  Median ombord per holdeplass i rushperiodene – linje 3 

Øyeblikksbilder 

Øyeblikksbildene viser at noen tog i morgenrush fra Kolsås til sentrum allerede i dag har over 
600 passasjerer ombord og at morgenrushet er svært konsentrert på Kolsåsbanen mens 
ettermiddagsrushet er spredd over en lengre periode. Forskjellen mellom morgen og 
ettermiddagstrafikken viser hvor stor betydning konsentrasjonen av rushtrafikken har for 
fyllingsgraden. 
I morgenrush på Kolsåsbanen er belegget høyere enn antall sitteplasser fra Bekkestua. Antall 
ombord øker inn mot sentrum. Fra Bekkestua til Majorstuen tar det 17 minutter. Fra 
Ullernåsen er belegget høyt og nærmer seg komfortstandarden og øyeblikksbildene viser at 
enkelte tog har høyere belegg enn komfortstandarden. På Kolsåsbanen i ettermiddagsrushet er 
belegget høyere enn antall sitteplasser fra Majorstuen til Ringstabekk.     
På Østensjøbanen viser øyeblikksbildene at i ettermiddagsrushet at fyllingsgraden på togene 
med kortere opptaksområde (fra Stortinget) til en viss grad utjevnes av takting (lengst tid 
mellom avgangene for togene som går fra Stortinget). På strekningen fra Jernbanetorget til 
Skøyenåsen kan det være høyere antall ombord enn antall sitteplasser. Det tar 15 minutter å 
kjøre denne strekningen med T-bane. 
Tabell 13 gir en oversikt over hvilke strekninger som har høyest belegg og sammenligner 
medianverdiene med antall passasjerer per avgang fra øyeblikksbildene. 
Tabell 13 Strekninger med høyest antall passasjerer for 6-vognsett – linje 3 

Bane Strekning  Tidspunkt Retning  Median Øyeblikksbilder 

Kolsåsbanen 

Bekkestua – 
Majorstuen Morgen  Østgående 322 - 443 375 - 615 

Majorstuen – 
Bekkestua Ettermiddag Vestgående 431 - 248 450 - 270 

Østensjøbanen 

Oppsal – 
Jernbanetorget Morgen Vestgående 324 - 292 450 - 350 

Jernbanetorget – 
Oppsal Ettermiddag Østgående 298 - 223 400 - 500 
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3.3.1.3 Linje 4 Vestli til Bergkrystallen via Ringen 
Linje 4 går fra Vestli til Bergkrystallen. Det tar 58 minutter å kjøre linjen fra Vestli til 
Bergkrystallen. Fra Vestli via Lørenbanen og Ringbanen til Majorstuen tar det 32 minutter, og 
fra Bergkrystallen til Jernbanetorget tar det 20 minutter. Linje 4 kjører via Ringen i begge 
retninger. Linje 4 deler trasé med linje 5 fra Vestli til Økern, der de deler seg. Linje 4 går via 
Lørenbanen til Sinsen og videre via Ringbanen til Majorstuen og Sentrum, mens linje 5 går 
direkte til sentrum. På Lambertseterbanen deler linje 4 trase med linje 1 fra Bergkrystallen til 
sentrum. Mellom avgangen til linje 4 og 5 er det 6 og 9 minutter, begge retninger. 
Median – linjeprofiler 

Figur 20 viser at denne linjen har mye ledig kapasitet. Hvis vi ser bort fra morgenrush fra 
Bergkrystallen, har linje 4 størst belegg langs Ringen.  

Figur 20 Median ombord per holdeplass i rushperiodene – linje 4 

Øyeblikksbilder 

Øyeblikksbildene bekrefter at linje 4 har størst etterspørsel langs Ringen og at togene har god 
kapasitet. Men øyeblikksbildene viser også at enkelte avganger har belegg opp mot 
komfortstandarden som ikke kommer frem i medianverdiene. 
I morgenrushet på Grorudbanen er det først etter Økern at togene har høyere belegg enn antall 
sitteplasser på linje 4. I ettermiddagsrushet er belegget høyere enn antall sitteplasser i 
strekningen Sinsen – Løren. På Lambertseterbanen i morgenrush er det høyere belegg enn 
antall sitteplasser fra Brattlikollen til sentrum. Det tar 15 minutter å kjøre denne strekningen.  
Tabell 14 gir en oversikt over hvilke strekninger som har høyest belegg og sammenligner 
medianverdiene med antall passasjerer per avgang fra øyeblikksbildene. 
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Tabell 14 Strekninger med høyest antall passasjerer for 6-vognsett – linje 4 

Bane Strekning  Tidspunkt Retning  Median Øyeblikksbilde 
Grorudbanen/ 
Ringen 

Økern – 
Ullevål s 

Morgen  Fra Vestli 254 - 416 300 - 450  

Nydalen – 
Blindern 

Ettermiddag Fra Vestli 306 - 475 300 – 550 

Lambertseterbanen/ 
Ringen 

Ryen – JBT Morgen Fra 
Bergkrystallen 

309 - 387 350 - 450 

Blindern – 
Nydalen 

Ettermiddag Fra 
Bergkrystallen 

286 - 330 250 - 300  

Grorudbanen, linje 4 og 5 sett i sammenheng  
For Grorudbanene er rushretningen om morgenen fra Vestli mot sentrum. Linje 5 som går 
direkte mot sentrum har helt klart størst belegg. Taktingen gir ni minutter mellom linje 4 og 5 
og seks minutter mellom linje 5 og 4. Dette påvirker også antall påstigninger siden ventetiden 
er lengre mellom linje 4 og 5 enn mellom linje 5 og 4. På linje 5 er antall passasjerer ombord 
høyere enn antall sitteplasser fra Ammerud. Det er 19 minutter fra Ammerud til 
Jernbanetorget. På linje 4 kan stort sett alle sitte. 
Rushretningen på ettermiddagen er fra sentrum mot Vestli. På grunn av linjens Ringfunksjon 
er omløpstiden lang, rundt 54 minutter fra Sognsvann til Økern. Linje 5 (fra sentrum over 
Hasle) har høyere belegg enn linje 4 (fra Løren, Ringen). I ettermiddagsrushet er det flere 
passasjerer om bord enn antall sitteplasser frem til Kalbakken for linje 5, på linje 4 er det 
generelt flere sitteplasser enn antall passasjerer ombord. 
Den nederste delen av Grorudbanen har motstrømstrafikk i begge rushtider. På de 
sentrumsnære stasjonene Veitvet til Økern er det rundt 150 - 300 passasjerer ombord. Fra 
Økern til sentrum er antall passasjerer ombord høyere enn antall sitteplasser i deler av 
ettermiddagsrushet. 
Tabell 15 Antall passasjerer for 6-vognsett på strekningen Vestli - Økern (22.11.2017) 

 

3.3.1.4 Linje 5 Sognsvann til Vestli via Ringen 
Linje 5 går fra Sognsvann mot Majorstuen og Sentrum, deretter tar den en runde rundt 
Ringbanen før den kjører ut på grenbanen mot Vestli over Tøyen. Tilbake fra Vestli kjører 
den direkte mot Tøyen, tar en runde rundt Ringen, før den kjører mot Sognsvann. Strekningen 
Nydalen, Storo og Sinsen passeres kun en gang hver vei.  Linje 5 har pga. runden i Ringen 
lang omløpstid. For mediantallene har vi derfor valgt å ta ut tall avgang fra en underveis-
holdeplass fremfor avgang fra første holdeplass fordi dette treffer rushtrafikken bedre for 

07:13:00 07:19:00 07:28:00 07:34:00 07:43:00 07:49:00 07:58:00 08:04:00 08:13:00
Holdeplass fr5 4 5 4 5 4 5 4 5
Vestli 64                  36                  2                    43                  49                  31                  44                  30                  59                  
Stovner 141               81                  118               97                  187               84                  139               96                  168               
Rommen 147               84                  123               99                  186               85                  145               99                  177               
Romsås 194               108               177               135               235               113               190               127               221               
Grorud 259               120               243               181               306               154               244               143               273               
Ammerud 282               149               261               206               337               171               283               154               292               
Kalbakken 314               176               294               238               379               192               313               165               316               
Rødtvet 343               192               324               268               413               218               344               200               338               
Veitvet 387               222               394               314               475               242               401               231               377               
Linderud 399               233               411               309               427               249               401               244               393               
Vollebekk 413               240               435               311               459               259               426               260               407               
Risløkka 427               241               440               301               476               280               443               277               388               
Økern 446               233               447               298               519               304               472               300               409               
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denne linjen. Grorudbanen betjenes av både linje 5 og 4 mellom Vestli og Økern i begge 
retninger.  
Median – linjeprofiler 

Figur 21 viser at ingen av retningene har nådd komfortstandarden, men at noen delstrekninger 
har høyre belegg enn antall sitteplasser. Størst belegg er det i ettermiddagsrushet fra sentrum 
til Vestli, men det er også høyt belegg i motsatt retning i morgenrushet. I motsetning til linje 4 
har linje 5 et relativt begrenset marked langs Ringen.  
Det er ganske lav etterspørslene langs Sognsvannbanen og selv i rush er det sitteplasser til alle 
påstigende i begge retninger selv om det bare er 15 minutters frekvens på denne grenbanen. 
For østgående tog etter andre runde i Ringen mot Vestli har linjen opp mot 250 passasjerer 
ombord frem til Økern. Dette er relativt høyt belegg til å være motstrømstrafikk. 

Figur 21 Median ombord per holdeplass i rushperiodene – linje 5 

Øyeblikksbilder 

Øyeblikksbildene bekrefter at linje 5 har størst etterspørsel langs Grorudbanen i begge 
retninger. For vestgående tog i morgenrushet har enkelte avganger belegg opp mot 
komfortstandarden. Fra Ammerud er belegget vanligvis høyere enn antall sitteplasser. Fra 
Veitvet til Jernbanetorget er det rundt 400 til 500 om bord. Belegget er høyest ved Hasle/Carl 
Bernes plass. Øyeblikksbildene viser at enkelt avganger har passasjertall opp mot 
komfortstandarden ved Hasle.  
Tabell 16 gir en oversikt over hvilke strekninger som har høyest belegg og sammenligner 
medianverdiene med antall passasjerer per avgang fra øyeblikksbildene. 
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Tabell 16 Strekninger med høyest antall passasjerer for 6-vognsett – linje 5 

Bane Strekning  Tidspunkt Retning  Median Øyeblikksbilde 

Grorudbanen 
 

Kalbakken – JBT Morgen  Fra Vestli 270 -350 350 -  440 
Tøyen 2 – Hasle Morgen Fra Sognsvann 272 - 290 300 - 400 
Carl Berner 2 – Kalbakken Ettermiddag Fra Sognsvann 460 - 240 520 - 300 
Økern – JBT Ettermiddag Fra Vestli 307 - 200 450 - 350 

Sognsvanns-
banen 

Berg – Majorstuen Morgen Fra Sognsvann 220 - 235 250 – 300 
Blindern – Tøyen Ettermiddag Fra Sognsvann 230 - 240 280 - 220 
Majorstuen 2 – Blindern 2 Ettermiddag Fra Vestli 220-240 300 - 250 

Ringen 
 

Carl Berner 2 – JBT 2 Morgen  Fra Vestli 270 - 290 210 -312 
Carl Berner – Storo Morgen Fra Sognsvann 210 - 260 300 - 300 
Ullevål s 2 – Tøyen 2 Ettermiddag Fra Sognsvann 230 -510 350 - 590 

3.3.1.5 Fellesstrekninger 
For å kunne vurdere om det er noen av fellesstrekningene som har liten kapasitetsreserve må 
vi se på summen av ledig kapasitet for alle togene som betjener strekningen. Kartleggingen 
viser at i dagens marked er det kapasitetsreserve i fellestrekninger. 
Fellestunnelen er strekningen mellom Tøyen og Majorstuen og betjenes av alle linjer. 
Kapasiteten på strekningen er dermed høy (summen av alle tog som betjener strekningen i 
begge retninger). Men siden linjene betjener ulike grenbaner med ulikt trafikkgrunnlag, og 
mye av trafikken på fellesstrekningen reiser til eller fra en grenbane, vil belastningen på de 
ulike togene på fellesstrekningen kunne variere mye.  
På strekningen fra Majorstuen til Tøyen i morgenrush er antall passasjerer ombord høyere enn 
antall sitteplasser for linje 1, 2 og 3. På linje 4 og 5 har som regel sitteplasser til alle. Linje 3 
som kommer fra Kolsås er den linjen med flest passasjerer per tog på Majorstuen. På 
ettermiddag er det for østgående tog flere passasjerer ombord enn antall sitteplasser på alle 
linjer. Fra Tøyen til Majorstuen i er det generelt flere passasjerer enn antall sitteplasser i både 
morgen og ettermiddagsrush. 
Figur 22 viser medianverdier for antall passasjerer ombord som nærmer seg 
komfortstandarden. Høye medianverdier tilsier at enkelte tog har høyere belegg enn 
komfortstandarden. For østgående tog gjelder dette i både morgen og ettermiddagsrushet. 
Årsaken ligger i at linje 1 betjenes med korte tog (enkle 3-vognsett) også i rush grunnet 
plattformlengden på Holmenkollbanen. 

 
Figur 22 Median for Linje 1 i fellestunnelen i rush morgen og ettermiddag, begge retninger. Antall 
sitteplasser og komfortstandard er satt for 3-vognstog 
Tabell 17 viser rekkefølgen linjene ankommer stasjonen. En uheldig konsekvens er høyt 
belegg for linje 1 på strekningen mellom Jernbanetorget og Helsfyr, begge retninger, fordi 
toget som kommer før og etter går til/skal til Carl Berners Plass. Dette gir både lengre 
gjennomsnittligventetid og sannsynligvis mindre vilje blant de reisende til å vente på neste 
tog for reisende i strekningen Ensjø-Tøyen.  
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Tabell 17 Eksempel på trafikk på fellesstrekningen fra Jernbanetorget i rushtid 

Vestgående, morgenrush 

08:07:00 08:09:00 08:11:00 08:13:00 08:15:00 08:17:00 08:19:00 08:20:00 08:22:00 08:24:00 08:26:00 08:28:00 08:30:00 

1 5 2 3 4 2 3 5 1 5 2 3 4 

317 386 290 304 517 330 116 180 413 527 248 360 392 
Østgående, ettermiddagsrush 

16:00:00 16:02:00 16:04:00 16:06:00 16:08:00 16:10:00 16:11:00 16:13:00 16:15:00 16:17:00 16:19:00 16:21:00 16:23:00 

3 5 1 5 2 3 4 2 3 5 1 5 2 

380 446 360 256 472 255 384 247 321 550 400 271 408 

3.3.1.6 Oppsummering av dagens etterspørsel i rushtidsperiodene 

Dagens etterspørsel – fyllingsgrad 

Når vi studerer uttaket av medianverdier for morgen og ettermiddagsrush i begge retninger for 
alle grenbaner, ser vi at ingen av linjene har nådd komfortstandarden19 i dagens marked.  
Tabell 18 Oversikt over avganger med høyere fyllingsgrad enn komfortstandarden og strekninger med 
høyt belegg 

Dagens situasjon: strekninger med høy fyllingsgrad jamfør komfortstandarden – basert på øyeblikksbilder 
Linje  Retning  Tidspunkt  Over komfortstandard (316/638) Høy fyllingsgrad (over 

250/500) 

Linje 1 

Østgående Morgen - Fra Slemdal  
Ettermiddag Ensjø Til Brattlikollen 

Vestgående 
 

Morgen Fra Manglerud Fra Manglerud 
Ettermiddag - Til Vinderen 

Linje 2 

Østgående Morgen - Makrellbekken 
Ettermiddag - - 

Vestgående 
 

Morgen - Helsfyr, Ensjø 
Ettermiddag - Hellerud 

Linje 3 

Østgående Morgen Nei, men nærmer seg fra Montebello  Fra Bjørnsletta 
Ettermiddag  - - 

Vestgående 
 

Morgen - Fra Oppsal 
Ettermiddag - Til Ullernåsen 

Linje 4 

Østgående Morgen - - 
Ettermiddag - - 

Østgående Morgen - - 
Ettermiddag - - 

Linje 5 

Østgående Morgen - - 
Ettermiddag - - 

Vestgående Morgen Nei, men nærmer seg fra Hasle til 
Carl Berner 

Fra Veitvet 

Ettermiddag - - 
 
Øyeblikksbildene supplerer dette bildet med å vise at noen avganger nærmer seg 
komfortstandarden for sitteplasser på enkelte strekninger. Dette gjelder Linje1 i 
fellesstrekningen gjennom sentrum i ettermiddagsrush vestgående og i morgenrush østgående, 

                                                 
19 Her benyttes en tilnærming med bruk av medianverdier for antall reisende sammenholdt mot 
komfortstandarden. Når medianverdien treffer komfortstandarden, betyr det at halvparten av togene i 
utvalget har flere enn 2 reisende per kvadratmeter. Tilsvarende at halvparten av togene ikke møter kravet om 
sitteplass ved 15 minutter lange reiser. Medianverdier anses å være en robust målestokk siden halvparten av 
togene faktisk tilfredsstiller komfortstandardene.  
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Kolsåsbanen i morgenrush fra Montebello og inn mot sentrum og for vestgående tog fra Hasle 
mot Tøyen på Grorudbanen i morgenrushet.  

Dagens etterspørsel – ståtid for reisende 

Kartleggingen av dagens tilbud viser det er tre grenbaner med strekninger som har en reisetid 
lengre enn 15 minutter der belegget høyere enn antall sitteplasser: Kolsåsbanen (Gjønnes – 
Majorstuen i morgenrush og Majorstuen – Ringstabekk i ettermiddagsrushet), Grorudbanen 
(Grorud – Jernbanetorget) og Lambertseterbanen (Karlsrud – Jernbanetorget). Med en 
komfortstandard om at reisende ikke skal måtte stå lengre enn 15 minutter, er det behov for 
økt vognkapasitet allerede i dag. 
Vi har ikke kartlagt hvor langt de reisende med T-banen reiser i detalj. Men vi kan anta ut fra 
kjennskapen om at flest reiser i rushtid er arbeidsreiser og at det er høy konsentrasjon av 
arbeidsplasser i sentrum at de fleste reisene er sentrumsrettede. Vi gjør derfor en generell 
antakelse om at for de fleste påstigende går reisen helt frem til fellestrekningen. 
Tabell 19 Angir reisetid og strekninger med høyere belegg enn antall sitteplasser i dagens situasjon 

Dagens situasjon: Strekninger med høyere belegg enn antall sitteplasser – basert på median verdier 
Linje Retning  Tidspunkt Strekning: Minutter 

Linje 
1 

Østgående 
 

Morgen Gråkammen – Majorstuen 12 min. 
Ettermiddag Jernbanetorget – Brattlikollen 15 min. 

Vestgående 
 

Morgen Karlsrud – Jernbanetorget 16 min. 
Ettermiddag Majorstuen – Slemdal 10 min. 

Linje 
2 

Østgående 
 

Morgen Hovseter – Majorstuen 9 min. 
Ettermiddag Jernbanetorget – Ensjø 5 min. 

Vestgående 
 

Morgen Tveita – Jernbanetorget 14 min. 
Ettermiddag Majorstuen -Smestad 4 min. 

Linje 
3 

Østgående 
 

Morgen Gjønnes – Majorstuen 18 min. 
Ettermiddag Jernbanetorget – Godlia 13 min 

Vestgående 
 

Morgen Oppsal – Jernbanetorget 15 min. 
Ettermiddag Majorstuen – Ringstabekk 16 min. 

Linje 
4 

Fra Vestli 
 

Morgen Løren – Majorstuen 14. min 
Ettermiddag Jernbanetorget – Høyenhall 12. min 

Fra 
Bergkrystallen 

Morgen Brattlikollen – Jernbanetorget 15 min. 
Ettermiddag Majorstuen – Sinsen 12. min 

Linje 
5 

Østgående 
 

Morgen Jernbanetorget 2. gang - Carl Bernesplass 2.  6 min. 
Ettermiddag Jernbanetorget – Veitvet 15 min. 

Vestgående 
 

Morgen Grorud – Jernbanetorget 21 min 
Ettermiddag Økern – Jernbanetorget 10 min. 

Gitt at de fleste T-banereisene er sentrumsrettede, vil fortsatt vekst i antall reisende i 
rushperioden føre til at belegget blir høyere enn antall sitteplasser lengre ut på grenbanene for 
hvert år som går og behovet vil øke. 

3.3.2 Fremtidige utviklingstrekk 

3.3.2.1 Byutvikling  
Nasjonale målsettinger om at transportveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange har gitt 
fotavtrykk i regional og lokal arealutvikling. Dette kommer tydelig frem i Oslo og Akershus 
regionale plansamarbeid og i Oslo kommunes kommuneplan som tilrettelegger for at 
byfortetting skal være i tilknytning til dagens kollektivtransport, fortrinnsvis banebasert. 
Arealplaner legger betingelser for hvor fortetting vil finne sted og indikerer hvor vi kan 
forvente størst vekst i etterspørselen. 
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Arealutviklingsbehov 

Pågående utbyggingsprosjekter gjør at det synes rimelig at byutviklingen i størst grad vil 
bidra til å øke etterspørselen i sentrale områder, Hovinbyen og Fjordbyen vest. 
I tabell 20 presenteres byutviklingsområder og en vurdering av utbyggingsgraden. Sett i 
sammenheng med dagens tilbud og antall reisende, ser vi at økt etterspørsel grunnet 
byutvikling, vil komme på strekninger som i dag allerede har høyt belegg; Grorudbanen, 
Ringen, Smestad-Borgen, Ensjø Hellerud og fremtidig Fornebubane. 
Tabell 20 Byutviklingsområder og vurdering av utbyggingsgrad 

Byutvikling T-banene Pågående 
utbyggingsgrad  

Ringen: Ullevål stadion, Sinsen, Nydalen Ringen Høy 

Hovinbyen: Hasle, Økern -Løren, Valle Hovin, 
Helsfyr 

Grorudbanen, Ensjø-Hellerud Svært høy 

Groruddalen: Bjerke, Risløkka, Vollebekk, Veitvet-
Linderud 

Grorudbanen Høy  

Groruddalen: Trosterud, Tveita Furusetbanen Middels  

Fjordbyen vest: Skøyen, Vækerø, Lysaker Kommende Fornebubane Høy 

Vest: Borgen, Smestad/ Hovseter, Røa, Hovseter/ 
Åsjordet, Montebello 

Kolsås- og Røabanen Middels 

Nord: Slemdal, Vinderen, Tåsen, Gaustad-Sogn Sognsvanns- og Holmenkollbanen Middels 

Øst: Skullerud, Mortensrud Østensjøbanen Lav 

Sør: Lambertseter – Karlsrud Lambertseterbanen Lav 

3.3.2.2 Befolkningsvekst 

Tallmaterialet for befolkningsvekst og økt transportbehov er hentet fra rapporten «Revidert 
Oslopakke 3: «Effekter på trafikk, miljø og samfunn» som ble utarbeidet av Oslopakke 3-
sekretariatet for å vurdere i hvilken grad innføring av nye bomsnitt og nye bomtakster vil 
innfri de politiske målene om reduksjon i personbiltrafikken (Oslopakke 3). Rapporten 
konkluderer med at målet om nullvekst vil nås, men at det vil kreve ytterligere tiltak å nå 20 
% reduksjon. På nåværende tidspunkt er det ikke kjent hva eventuelle ytterligere tiltak vil 
være, og siden det bare er to år igjen til å implementere tiltak, har vi ikke sett videre på 20 % 
reduksjon i biltrafikken.  
RTM23+ 

For modellberegningene er RTM23+20 benyttet og det er tatt utgangspunkt i tall fra 2014. 
Dette kommer av at tall fra 2014 er det nyeste fullstendige tallmaterialet som er tilgjengelig. 
2036 er satt som beregningsår for Oslopakke 3 rapporten og for å kunne gjenbruke modellene 
er 2036 også satt som beregningsår for denne analysen. I alle scenariene inngår nye takster og 
nye bomsnitt. Det som skiller scenariene fra hverandre er hvilke infrastrukturtiltak som inngår 
i beregningene. I scenarioene som heter infrastrukturtiltak, inngår ny sentrumstunnel, CBTC 
(nytt signal- og sikringssystem) og Fornebubanen.  
I tillegg har sett på hvilket utslag 30 % reduksjon i biltrafikken vil gi. Dette for å kunne 
vurdere hvordan politiske mål vil kunne påvirke reisemiddelfordelingen og 
                                                 
20 Transportmodell for Oslo-området 
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kollektivtransportveksten. For å kunne belyse dette scenariet er det lagt inn bestemte kriterier 
i modellen som tvinger antatt økte reiser med personbil over på andre reiseformer. Tabell 21 gir 
en skjematisk fremstilling av de ulike scenariene.  
Tabell 21 Oversikt over ulike alternativer i RTM23 

Ulike scenarier for etterspørselsberegninger i RTM23 – beregnings-år 2036 
Alle scenarier har inkludert nye bomsnitt og nye takster 

Uten politiske mål: Ikke skalert opp  Politiske mål: Skalert opp til politisk mål om 3021 % 
reduksjon i personbilbruk 

2036, referanse 2036, infrastrukturtiltak 2036, referanse 2036, infrastrukturtiltak 

Tiltak som er 100 % 
finansiert 

Tiltak som er forventet 
gjennomført innen 2036 

som Fornebubanen, CBTC 
og Ny sentrumstunnel 

Tiltak som er 100 % 
finansiert 

Tiltak som er forventet 
gjennomført innen 2036 

som Fornebubanen, CBTC 
og Ny sentrumstunnel 

Befolkningsvekst 

Utgangspunktet for forventet vekst i transportbehovet for Oslo-området. Osloområdet 
omfatter Oslo kommune, alle kommunene i Akershus fylke, samt deler av Buskerud, 
Oppland, Hedmark og Østfold (+ området). Forventet befolkningsvekst er hentet fra SSB.  
Tabell 22 Prognose for befolkningsveksten i Osloområdet 2014-2036 

 2014 2036 2014-36 
Akershus 575 757 732 114 27,2 % 
Oslo 634 463 806 750 27,6 % 
+ området 319 201 403 465 26,4 % 
Totalt 1 529 421 1 945 329  

Vi har valgt å bruke tall fra 2014 da disse samsvarer med tallgrunnlag for våre andre analyser. 
Forventet befolkningsvekst kan være noe endret, men dette tallunderlaget brukes ikke videre i 
våre beregninger.  

Antall reiser 

I 2014 var antall daglige reiser 3,7 mill. i Oslo og Akershus. Det er beregnet (RTM23+) at det 
vil være en økning til 4,7 mill. daglige reiser i 2036. Dette gir en økning på 28 % hvis vi tar 
utgangspunkt i scenariet «2036, tiltak».  
Med utgangspunkt i referansescenariet for 2036 vil veksten være på 4,6 millioner daglige 
reiser som tilsvarer en økning lik 26 %. Begge prognosene ligger tett opp til 
befolkningsveksten som anslås å ligge på rundt 27 %. 

• 2036, tiltak: Økning på 1,3 mill. personreiser (28 % vekst)   
• 2036, referanse: Økning på 1,28 mill. personreiser (26 % vekst)  

Det er altså beregnet en liten variasjon i behovet for antall reiser mellom scenariet hvor tiltak 
inngår og hvor tiltakene ikke inngår. Modellene antar altså tiltakene ikke vil genere flere 
reiser.  
Andel kollektivreiser 

Hvis vi går fra å tenke antall reiser til andel av reisene som foretas med kollektivtransport ser 
vi at tiltakene antar å utgjøre 1 % forskjell i 2036. Det antas altså at tiltakene i liten grad vil 

                                                 
21 Avrundet fra det mål (1/3 reduksjon innen 2030 sammenlignet med 2015). 
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føre til at kollektivtransporten tar en større andel av det totale behovet for reiser. Andelen 
kollektivtransport er henholdsvis på 29 og 30 % i scenarioene 2036 med eller uten politiske 
tiltak. Ruter baserer sine prognoser på 30 % andel for kollektivtransporten som angitt i 
scenariet «2036, tiltak».  

 
Figur 23 Antall personreiser i Osloområdet i antall og andel reiser fordelt på reisemidler. Referanse år er 
2014. Scenariene for 2036 er referanse og tiltak 

Geografiske soner 

Utgangspunktet for RTM23 er geografiske soner. For å kunne vurdere veksten for T-banene 
har vi fordelt de geografiske grunnkretsene på T-banenettet. Sonene som ligger i tilknytning 
til T-banenettet er delt inn slik at vi kan se grenbanene og Ringen som mønstre som vist i  . 

 
Figur 24 Kartet viser hvordan de ulike geografiske sonene er delt inn i modellberegningen 

Geografiske soner som ligger langt unna T-banetilbud, har vi kalt «Oslo buss og tog» som 
utgjør en stor sone. En annen inndeling er kalt «Oslo trikk» og fanger opp områder der trikken 
har sin flatedekning. I tallene som er brukt for å vurdere vekst i T-bane er +området22 utelatt. 
Modellene gjør altså beregninger ut fra geografiske soner. For å kunne bruke modellen til å få 
et bilde på T-banens utvikling er de geografiske sonene fordelt på best mulig måte basert på 
T-banens nedslagsfelt.  

                                                 
22 Deler av Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold. 
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Ulike fremtids-scenarier for vekst 
For T-banen viser beregningene at veksten i kollektivtransporten i stor grad følger de samme 
mønstrene, uavhengig av om tiltak og politiske mål legges inn i modellen, men 
størrelsesforholdet på veksten endrer seg noe i de ulike scenarioene.  
Tabell 23 viser at veksten blir størst på strekningene:  

• Hellerud- Ensjø 
• Løren/Hasle – Vestli 
• Berg-Sognsvann  
• Fornebu - Skøyen 

Deretter følger:  

• Borgen-Smestad 
• Høyenhall - Bergkrystallen  
• Blindern - Sinsen 

For strekningene med høyest vekst ser vi at forskjellen mellom scenariene referanse og tiltak 
er signifikant. Det betyr at modellen beregner at tiltakene vil gi økt vekst på disse 
strekningene både i scenariet med politiske tiltak og uten. Det er verdt å merke seg at tallene 
viser vekst basert på beregningen om en økning i antall reiser totalt sett. 
Tabell 2323 Vekst for alle geografiske sonene basert på ulike scenarier for perioden 2014-2036. Høyest 
forventet vekst er markert med farger 

 

Vekst sammenlignet med referanseåret 2014 

                                                 
23 Viser vekst for kollektivtransporten fra 2014 til 2036. Figur 31 viser andel for kollektivtransporten (av alle 
reiser) 

Til og fra på typisk hverdag Referanse Tiltak Referanse Tiltak
Sentrum 27 % 30 % 35 % 38 %
Oslo buss og tog 33 % 37 % 57 % 58 %
Majorstuen T 34 % 45 % 43 % 54 %
Grønland T 25 % 25 % 32 % 31 %
Tøyen T 21 % 30 % 27 % 35 %
Carl Berner pl T 47 % 55 % 67 % 73 %
T-ringen Blindern-Sinsen 42 % 47 % 59 % 62 %
Borgen - Smestad 48 % 53 % 73 % 77 %
T-bane Ensjø-Hellerud 74 % 83 % 106 % 110 %
Kolsåsbanen Montebello-Kolsås 32 % 37 % 56 % 58 %
Røabanen Makrellbekken-Østerås 26 % 36 % 50 % 57 %
Holmenkollbanen Frøen-Frognerseter 28 % 41 % 56 % 66 %
Sognsvannsbanen  Berg-Sognsvann 61 % 70 % 83 % 90 %
Grorudbanen Hasle/Løren-Vestli 61 % 76 % 105 % 113 %
Furusetbanen Tveita-Ellingsrudåsen 31 % 38 % 52 % 57 %
Østensjøbanen Godlia-Mortensrud 30 % 36 % 55 % 60 %
Lambertseterbanen Høyenhall-Bergkrystallen 37 % 47 % 68 % 75 %
Mulig Fornebubane Skøyen-Fornebu senter 52 % 64 % 83 % 96 %
Mulige Bislett T og Nybrua T 27 % 42 % 34 % 48 %
Trikk Oslo 36 % 41 % 54 % 58 %
Asker og Bærum u/ Kolsåsbanen 28 % 30 % 51 % 51 %
Romerike 35 % 35 % 64 % 65 %
Follo 39 % 39 % 63 % 62 %
Gjennomsnittlig vekst 38 % 45 % 60 % 65 %

Uten politiske mål Med politiske mål

Analysen tar utgangspunkt i 
en vekst på 45 % for 

kollektivtransporten i 
perioden 2014 til 2036  
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Når vi sammenligner beregnet vekst med baseline ser vi at der det er mange reisende i 2014 
vil det bli flere reisende. Når strekningen med allerede høyt belegg sammenfaller med 
strekningen vi kan forvente høy vekst, kan vi anta at disse strekningen vil ha størst behov for 
økt kapasitet i fremtiden. Strekningene som peker seg ut er:   

• Blindern – Sinsen 
• Ensjø - Hellerud 
• Hasle/Løren til Vestli  
• Kommende Fornebubane  

Figur 25 Viser antall reiser i 2014 markert med blå linje sett opp mot beregnet vekst for 2036 basert på de 
ulike scenariene i absolutte tall 

3.3.3 Gapanalyse: Hvor er det behov for økt kapasitet når? 

Vi har valg å legge analysenivået for gap-analysen på et overordnet nivå. Dette kommer av at 
det i utgangspunktet er stor usikkerhet og mange forbehold knyttet til prognosen. I tillegg vet 
vi at jo mer er detaljerte vi gjør regnestykket, jo større blir feilmarginene. Analysen tar 
utgangspunkt i prognosen for scenariet «2036, tiltak24» som angir en vekst på 45 % for 
kollektivtrafikken beregnet med RTM 23+. Veksten beregnet av RTM 23 + er ikke brutt ned 
på driftsart. I Gap-analysen er det heller ikke differensiert i forhold til geografiske soner per 
år.   
Modellberegningene i RTM23+ har ikke brutt ned veksten per år, så for å kunne se på en 
gradvis utvikling har vi måttet gjøre en tilpasning av tallmaterialet ved å fordele den totale 
veksten (for hele perioden) per år. Dette er gjort ved at veksten i absolutte tall er fordelt per år 
og deretter omregnet til prosent.  

                                                 
24 Nye bomsnitt og nye takster inngår, samt tiltak som Fornebubanen, CBTC og Ny sentrumstunnel. 
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Beregningen tar utgangspunkt i 2017 og veksten fra 2014-2017 er lagt inn ut fra kjente tall. I 
perioden fremover er noen år vektet som tyngre enn andre ut fra en skjønnsmessvurdering av 
kjente forhold og innføringen av planlagte tiltak. Vi har tatt utgangspunkt i at veksten vil være 
størst i begynnelsen av perioden, både 
pga. at det i denne perioden er forventet 
høyest befolkningsvekst, men også fordi 
det er planlagt innføring av nye bomsnitt 
og takster i 2019 som antas vil føre til en 
overføring av reiser fra personbil til 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
Deretter har vi satt milepæler ved 2024 
og 2030 da henholdsvis Fornebubanen og 
ny sentrumstunnel er planlagt ferdigstilt.  

• Veksten fra 2014 til 2020 anslås 
til 12 % 

• Veksten fra 2014 til 2024 anslås 
til 21 % 

• Veksten for 2014 til 2030 anslås 
til 37 % 

Benyttet kapasitet er en prosentberegning 
ut fra antall ombord og vognkapasitet gitt 
komfortstandarden. Vognkapasitet er 
vurdert ut fra komfortstandarden satt av 
KVU-Oslonavet som vil si 316 passasjer 
per 3-vognsett (alle sitteplasser tatt i bruk 
og 2 stående per kvadratmeter ståareal). 
Komfortstandarden er satt som 100 % 
benyttet kapasitet. Tallgrunnlaget for 
antall om bord på de ulike stasjonene per linje i morgen- og ettermiddagsrush, begge retninger 
er det samme som er vist under passasjertall (median tatt ut på hverdager mellom 8. januar og 
14. februar, en time).   
Beregnet fyllingsgrad 2019, 2024 og 2030 – fremtidens etterspørsel 

Med utgangspunkt i medianverdiene og gitt komfortstandard være behov for økt 
vognkapasitet på linje 1 fra 2019 gjennom sentrum. Fra 2024 er det i tillegg to nye grenbaner 
som vil trenge økt kapasitet: I morgenrush Kolsåsbanen østgående og Grorudbanen 
vestgående. Fra 2030 øker behovet ytterligere og det vil i tillegg være behov for økt kapasitet 
for: Østensjøbanen i begge retninger i både morgen- og ettermiddagsrush, Ringen både i 
morgen- og ettermiddagsrush og Grorudbanen østgående tog i ettermiddagsrush. 

Vekst fra 
året før

Akkumulert 
fra 2017

Planlagte tiltak

2015 4,8 %
2016 4,7 %
2017 5,9 %
2018 3,4 % 3,4 %
2019 5,1 % 9 %
2020 3,3 % 12 % Nye bomsnitt
2021 2,0 % 15 %
2022 2,0 % 17 %
2023 1,8 % 19 %
2024 1,6 % 21 % Fornebubanen
2025 3,0 % 24 %
2026 1,4 % 26 %
2027 1,2 % 28 %
2028 1,1 % 29 %
2029 0,9 % 30 %
2030 5,1 % 37 % Ny sentrumstunnel
2031 0,7 % 38 %
2032 0,6 % 39 %
2033 0,4 % 39 %
2034 0,2 % 39 %
2035 0,0 % 40 %

2036 tiltak uten politiske mål

Tabell 24 Beregnet vekst for kollektivtransporten pr år 
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Tabell 25 Sammenheng mellom kapasitet og planlagte tiltak basert på komfortgrensen PAX 316 pr 3-
vognsett 

Hvor vil det være behov for høyere kapasitet når (medianverdier, generell beregnet vekst for kollektivtransport)? 

Linje År Østgående Vestgående 
Morgen  Ettermiddag Morgen Ettermiddag 

Linje 1 

2019 - Stortinget – Ensjø Ensjø – Tøyen 
 

- 

2024 Slemdal – Majorstuen Majorstuen – 
Brynseng 

Helsfyr- 
Jernbanetorget 

- 

2030 Slemdal - 
Nationaltheatret 

Majorstuen – 
Høyenhall 

Manglerud – 
Stortinget 

Nationaltheatret - 
Steinerud 

Linje 2 
2019 - - - - 
2024 - - - - 
2030 - - - - 

Linje 3 
2019 - - - - 
2024 Ullernåsen - Borgen - - - 
2030 Jar - Majorstuen - Godlia – Ensjø Godlia - Ensjø 

Linje 4 

2019 - - - - 
2024 - - - - 

2030 Storo – Ullevål 
Stadion 

Forskningsparken - 
Majorstuen 

- - 

Linje 5 

2019 - - - - 

2024 - Stortinget 2 -Tøyen Hasle - Carl Bernes 
plass 

- 

2030 - Blindern 2. gang – 
Økern 

Veitvet – Grønland - 

3.3.3.1 Linje 1 
For Linje 1 vil fyllingsgraden utvikle seg slik at togene blir svært fulle gjennom 
fellestrekningen. Dette gjelder spesielt i ettermiddagsrushet for østgående tog i morgenrushet 
for vestgående tog. Holmenkollbanen østgående vil innen 2030 ha behov for økt 
vognkapasitet gitt komfortstandarden på strekningene Slemdal- Nationaltheatret. Det samme 
gjelder for Manglerud – Stortinget på Lambertseterbanen for vestgående tog i morgenrush.  

 
Figur 26 Ledig kapasitet basert på median verdier sammenlignet med forventet gjennomsnittlig økt 
etterspørsel ved innføring av nye bomsnitt, åpning av Fornebubanen og Ny sentrumstunnel 
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3.3.3.2 Linje 2 
Linje 2 har med dagens tilbud god kapasitet og ledig kapasitet viser at det skal tåle veksten 
frem til etter 2030 før togene har høyere fyllingsgrad enn anbefalt komfortgrense. Dette 
gjelder begge retninger i både morgen- og ettermiddagsrushet. 

 
Figur 27 Ledig kapasitet basert på median verdier sammenlignet med forventet gjennomsnittlig økt 
etterspørsel ved innføring av nye bomsnitt, åpning av Fornebubanen og Ny sentrumstunnel 

3.3.3.3 Linje 3 
Linje 3 har høyest belegg fra Kolsås mot sentrum i morgenrushet. Med forventet vekst vil 
antall passasjerer over komfortstandarden forekomme fra ca. 2024. Fra sentrum mot Kolsås er 
kapasiteten høyere enn behovet frem til etter 2030. På Østensjøbanen er det ledig kapasiteten i 
både morgen og ettermiddagsrushet frem til rundt 2030 med unntak av strekningen Godlia-
Hellerud, begge retninger.  

 
Figur 28 Ledig kapasitet basert på median verdier sammenlignet med forventet gjennomsnittlig økt 
etterspørsel ved innføring av nye bomsnitt, åpning av Fornebubanen og Ny sentrumstunnel 



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

Side 50 av 151 Behovsanalyse  

 

3.3.3.4 Linje 4 
Linje 4 har god kapasitet på grenbanene i begge retninger både i morgen- og 
ettermiddagsrushet. Linjen har høyest belegg i strekningen langs Ringen fra Sinsen til 
Majorstuen i begge retninger. Fra Bergkrystallen til Vestli er det ledig kapasitet til å ta unna 
veksten frem til 2030 i både morgen- og ettermiddagsrushet. Fra Vestli vil det være høyere 
antall ombord enn komfortstandarden innen 2030 på strekningen mellom Storo og Ullevål 
Stadion i morgenrushet og mellom Forskningsparken og Majorstuen i ettermiddagsrushet.  

 
Figur 29 Ledig kapasitet basert på median verdier sammenlignet med forventet gjennomsnittlig økt 
etterspørsel ved innføring av nye bomsnitt, åpning av Fornebubanen og Ny sentrumstunnel 

3.3.3.5 Linje 5 

 
Figur 30 Ledig kapasitet sammenlignet med forventet økt etterspørsel ved innføring av nye bomsnitt, 
åpning av Fornebubanen og Ny sentrumstunnel 

Linje 5 har god nok kapasitet til å betjene markedet i vest i begge retninger både i morgen- og 
ettermiddagsrush frem til minst 2030 med dagens tilbud. For markedet langs Grorudbanen i 
øst vil derimot antall ombord bli høyere enn komfortstandarden i begge retninger i både i 
morgen og ettermiddagsrushet. I morgenrushet fra Vestli mot sentrum vil det fra 2024 fullt 
mellom Halse og Carl Bernes Plass og i 2030 fra Veitvet til Grønland. I ettermiddagsrushet 
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fra sentrum mot Vestli vil det i 2024 være fult mellom Stortinget andre runde og Hasle og i 
2030 fra Forskningsparken andre runde til Økern.  

3.3.3.6 Oppsummering gap-analyse 
I dagens marked viser øyeblikksbildene at det for enkelte avganger er mer enn 50 % 
sannsynlighet for at togene har høyere belegg enn komfortstandarden. Dette gjelder 
fellesstrekningen gjennom sentrum for linje 1, for østgående tog i morgenrush og vestgående 
tog i ettermiddagsrush. I tillegg kan vi se at enkelte avganger i morgenrush på Grorudbanen 
(vestgående) og Kolsåsbanen (østgående) ikke vil tilfredsstille komfortstandarden i 2019. 
Med utgangspunkt i gap-analysen som er basert på medianverdiene, er det kun behov for økt 
vognkapasitet på Lambertseter/Holmenkollbanen i 201925. For selv om det forventes en stor 
vekst i etterspørsel i forbindelse med implementering av nye bomsnitt, antas det at øvrige 
linjer har kapasitet til å ta denne veksten ut fra medianverdiene og vognenes praktiske 
kapasitet. 
Fra 2024 viser gap-analysen at Kolsåsbanen østgående og Grorudbanen vestgående i 
morgenrush har behov for økt vognkapasitet. Dette kommer i tillegg til behovet for økt 
vognkapasitet for å betjene Fornebubanen med 8 avganger i timen som er planlagt åpnet i 
2024. Behovet for antall avganger i timen er beregnet i utredningen av Fornebubanen, og 
synes rimelig ut fra tilbudet den nye banen skal erstatte, samt prognosene som viser at 
etterspørselen langs «mulig Fornebubanen» vil vokse vesentlig frem til 2036. Sistnevnte 
underbygges også byutviklingstakten for Fjordbyen vest.   
I følge gap-analysen vil det i 2030 være behov for økt kapasitet på Holmenkollbanen/ 
Lambertseterbanen (Linje 1) både for østgående og vestgående tog i begge rushperiodene, 
Kolsåsbanen for østgående tog i morgenrush, Østensjøbanen i begge retninger og begge 
rushperiodene, Ringen i både morgen- og ettermiddagsrush og Grorudbanen i morgenrush for 
vestgående tog og for østgående tog i ettermiddagsrush.  
Med unntak av Sognsvannsbanen er kartlagte strekninger der det er behov for økt 
vognkapasitet basert på generell vekst også i tråd med prognosene for hvilke geografiske 
områder som vil ha høyest vekst beregnet av RTM 23+. Etterspørselen øker altså mest der det 
allerede er høy etterspørsel. 
Tabell 26 Forventet etterspørsel fordelt på linje, retning og tidspunkt 

Hvor vil det være behov for høyere kapasitet når? 

Linje År Østgående Vestgående 
Morgen  Ettermiddag Morgen Ettermiddag 

Linje 1 

2019 - Stortinget – Ensjø Ensjø – Tøyen 
 

- 

2024 Slemdal - 
Majorstuen 

Majorstuen – 
Brynseng 

Helsfyr- 
Jernbanetorget 

- 

2030 Slemdal - 
Nationaltheatret 

Majorstuen – 
Høyenhall 

Manglerud – 
Stortinget 

Nationaltheatret - Steinerud 

Linje 3 2024 Ullernåsen - 
Borgen 

- - - 

2030 Jar - Majorstuen - Godlia – Ensjø Godlia - Ensjø 

Linje 4 2030 Storo – Ullevål 
Stadion 

Forskningsparken - 
Majorstuen 

- - 

Linje 5 
2024 - Stortinget 2 -Tøyen Hasle - Carl Bernes 

plass 
- 

2030 - Blindern 2. gang – 
Økern 

Veitvet – Grønland - 

                                                 
25 Lav kapasitet fordi linje 1 betjenes med 3-vognsett grunnet korte plattformer på Holmenkollbanen. 



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

Side 52 av 151 Behovsanalyse  

 

3.3.4 Vognbehov 

3.3.4.1 Dagens situasjon 
I den første analyseperioden ser vi at fyllingsgraden på linje 1 vil overstige komfortstandarden 
på de sentrumsnære stasjonene. Gitt dagens vognpark og en kapasitetsbegrensning gjennom 
fellestunnelen kan et tiltak være å endre ruteplanen (annen rekkefølge gjennom fellestunnelen 
og/eller andre linjekombinasjoner).  
For å bedre tilbudet ut fra høy etterspørsel på Grorudbanene om direkte avganger til Tøyen, 
samt høy motstrømstrafikk, ønsker Sporveien å teste om det er mulig å kjøre et ekstra tog fra 
øst (det 9. toget) uten at dette påvirker punktligheten på øvrig nett negativt. 
Når det gjelder høyt belegg på Kolsåsbanen er handlingsrommet mindre enn for Grorudbanen, 
fordi det er mer krevende å kjøre flere tog fra vest inn i fellestrekningen enn fra øst gitt 
dagens sporarrangement og signal og sikringssystem.  
For å vurdere økt vognbehov er det sett på: 

• Ekstra tog fra Veitvet til Stortinget 
• Kombinere Holmenkollbanen med Veitvet (mellomavgang) 

Tabell 27 Beregnet vognbehov for ulike alternativer 

Ruteplan – hovedtrekk Fellestunnelen Vognbehov (i trafikk) 

Dagens ruteplan + Stortinget – Veitvet (enkle 3-vognsett, 4 
avganger i timen) 

28/36 108 

Dagens ruteplan, men Holmenkollbanen kjøres til Veitvet, 
og det settes in mellom avganger mellom Stortinget og 
Bergkrystallen 

28/36 113 

Tiltakene krever flere 3-vognsett i trafikk, men med 92 % tilgjengelighet vil det være 
kostnadskrevende å sette flere vogner i trafikk. Hvis ikke tilgjengeligheten øker vil styrking 
av tilbudet på en grenbane krever at tilbudet tas ned et annet sted. Per dags dato er det ikke 
basekapasitet til nye vogner før Fornebubanen er ferdigstilt og innkjøp av nye vogner før 
2024/25 vurderes som lite aktuelt. 
Etablering av dagens ruteplan var en krevende prosess hvor rundt 27 forskjellige ruteplaner 
ble vurdert. Det er mange bindinger i T-banenettet og det vil være vanskelig å finne en 
optimal løsning for alle grenbaner samtidig. For eventuelle tiltak må nytteverdi settes opp mot 
kostnader. Det må også vurderes om høyt belegg vil føre til frakjøringer for reisende som har 
målpunkt langs Holmenkollbanen, eller om konsekvensene er begrenset til lengre ventetid for 
reisende langs fellestrekningen. Dagens ruteplan ble laget på et tidspunkt der en ikke hadde 
automatisk passasjertelling og dermed begrenset informasjon om belegg. Ved utarbeidelse av 
ny ruteplan vil i større grad ha slik informasjon tilgjengelig. 

3.3.4.2 Innføring av Fornebubanen og CBTC i perioden 2024-2030 
Utgangspunktet for beregning av vognbehov for denne perioden er implementering av CBTC 
med minimum 36 tog i begge retninger gjennom fellestunnelen og gjennomgående 
Fornebubanen tilknytta dagens nett.  
Med utgangspunkt i at mange infrastrukturplaner (definert innenfor og utenfor dette 
prosjektet) per dags dato har en uavklart status, og at risikoen for at det blir endringer eller 
forsinkelser i de planlagte prosjektene, har vi vurdert ulike ruteplaner gitt forskjellig kapasitet 
i infrastrukturen. Alternativene omfatter butt-løsninger på Skøyen, bygging av Ny- 
Majorstuen stasjon, Volvatsving og CBTC med 36/40 tog i begge retninger. 
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De ulike rutemodellene er satt med tanke om å bedre tilbudet der behovsanalysen viser at 
etterspørselen øker mest. Formålet med å vise forskjellige ruteplaner, gitt ulik infrastruktur, er 
å vise spennet i behovet for nye 3-vognsett frem til ny sentrumstunnel.  

- Fornebubanen kjøres i butt – ingen økt kapasitet fra vest i fellestunnelen 
- Fornebubanen kjøres i butt – økt kapasitet gis til andre grenbaner 
- Volvatsvingen gjør at annethvert tog fra Fornebubanen kan gå direkte til Blindern 

(treffer ikke Majorstuen).  
- Ny Majorstuen stasjon gjør at tog fra Vest kan gå i butt til Majorstuen og gir mulighet 

for å øke antall avganger på grenbanene i vest 
Tabell 28 Beregnet vognbehov for ulike alternativer 2024 - 2030 

Ruteplan – hovedtrekk Ny infrastruktur Kapasitet 
felles-tunnelen 

Vognbehov  

Dagens ruteplan + Fornebubanen 
betjenes med buttløsning til Skøyen  

Fornebubane og butt-løsning på 
Skøyen 

28/36 132 

Dagens ruteplan, men Fornebu koblet 
mot Mortensrud (7,5 min frekvens) og 
Kolsås mot Vestli (15 min frekvens) 

Fornebubanen koblet til dagens 
nett 
CBTC 

36/36 134 

Dagens ruteplan + Holmenkollen-Veitvet 
+ Kolsås-Mortensrud (7,5 min. frekvens) 
+ Fornebu – Skøyen 

CBTC 
Ny Majorstuen 
stasjon/buttløsning 
 

36/36 150 

Dagens ruteplan, men Fornebu koblet 
mot Mortensrud (7,5 min frekvens) og 
Kolsås mot Vestli (7,5 min frekvens) 

Fornebubanen koblet til dagens 
nett 
CBTC 

40/40 149 

Dagens ruteplan, men Fornebu kobles 
mot Mortensrud (7,5 min frekvens) i 
tillegg er Kolsås koblet til Vestli med (15 
min frekvens) og Fornebu med Veitvet 
(15 min frekvens) 

Fornebubanen koblet til dagens 
nett 
Volvatsving 
CBTC 

40/40 147 

Dagens ruteplan + Kolsås-Mortensrud 
(7,5 min. frekvens) + Fornebu – Vestli 
(via Majorstuen) og Fornebu – Veitvet 
(via Volvatsving) 

Fornebubanen koblet til dagens 
nett 
Volvatsving 
CBTC 

40/40 150 

Behovet for nye 3-vognsett til Fornebubanen er satt til 25. Dette anslaget er satt ut fra at antatt 
ruteplan ved åpning av Fornebubanen gir et behov på 17-19 nye tog (varier noe ut fra hvilke 
linjer som kombineres og om grenbanen vil være gjennomgående eller ikke). I tillegg vil det i 
2025 være økt trafikk på Grorudbanen og Kolsåsbanen og det vil mest sannsynlig være 
ønskelig å kunne sette inn ekstraavganger dersom infrastrukturen tillater dette. Videre antas 
også at behovet for korrektivt vedlikehold av dagens MX-flåte vil øke. Dessuten vil en økt 
trafikkreserve vil gi større robusthet.  
I tillegg har vi som en øvelse sett på mange ulike ruteplaner gitt ulik infrastruktur som kan 
realiseres før ny sentrumstunnel er ferdigstilt (CBTC med 40 tog i begge retninger, Ny 
Majorstuen stasjon og Volvatsving). Vi ser at det med 15 nye 3-vognsett i tillegg til de 25 
som er antatt behov til Fornebubanen vil være mulig å betjene de aller fleste kombinasjoner 
og mulige fremtidige løsninger i perioden frem til ny sentrumstunnel åpnes for trafikk. 

3.3.4.3 Ny sentrumstunnel etter 2030 
I denne behovsanalysen er økt frekvens på T-banen satt som et behov i tillegg til vekst i antall 
reisende. Det vil i 2030 være vekst i antall reisende på alle grenbanene og det er behov for økt 
kapasitet på alle linjer med unntak av Røabanen og Furusetbanen. For å bedre tilbudet i tråd 
med etterspørselen er det tatt utgangspunkt i et tilbud med 10/5 minutters frekvens ved åpning 
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av ny sentrumstunnel. (Dette tilbudet har høyere frekvens enn det som er skissert som 
åpningstilbud i KVU-Oslonavet, der grunnfrekvensen er satt til 15/7,5 min.).  

Tabell 29 Beregnet vognbehov for ulike alternativer etter 2030 

Ruteplan – hovedtrekk Fellestunnelen Vognbehov  
Alle grenbaner 7,5 min frekvens  36/36 *2 194 
Variant av at alle baner for 10 og 5 minutters frekvens. Holmenkollbanen og 
Sognsvannsbanen har 10 minutter frekvens, samt en forsterkning på 
Grorudbanen. 

36/36 *2 220 

Variant av at alle baner for 10 og 5 minutters frekvens. Holmenkollbanen og 
Sognsvannsbanen har 10 minutter frekvens. 

36/36 *2 256 

Sannsynlig ruteplan ved åpning av ny sentrumstunnel gir et behov på 85 nye 3-vognsett. 
Tallet er avrundet og avregnet mot behovet Fornebubanen (25 nye 3-vognsett). I antallet (85 
+25 = 110) er det tatt høyde for økt korrektivt vedlikehold og behov for økt trafikkreserve.  

3.3.5 Oppsummering etterspørselsbaserte behov 

Etterspørselsbaserte behov er etterspørsel etter tjenester eller service fra enkeltindivider eller 
grupper i befolkningen. Et gap mellom tilbud og etterspørsel kan indikere et samfunnsbehov 
for å dempe etterspørsel eller skaffe til veie mer kapasitet.  
En viktig driver for etterspørselen i T-banereiser genereres av politiske mål om å redusere 
personbiltransporten. Politiske mål om å redusere personbiltransporten har også innvirkning 
hvilke geografiske områder det er satses på byutvikling og fortetting. Dette vil igjen påvirke 
hvilke områder det vil være sterkest vekst i etterspørselen etter kollektivreiser. Dette ligger til 
grunn i prognosene for økt etterspørsel.  
Videre er en viktig driver for etterspørselen etter T-banereiser kvaliteter ved tilbudet som 
komfort og frekvens. En forutsetning for beregningene for når det er behov for økt 
vognkapasitet i denne analysen er komfortstandarden satt av KVU-Oslonavet.  
Komfortstandarden er satt til to stående per kvadratmeter stå-areal som tilsvarer 316 
passasjerer for MXenes 3-vognsett. I tillegg ble det satt som standard at reisende skal kunne 
sitte ved reiser som er lengre enn 15 minutter.  

3.3.5.1 Behov som følge av komfortstandard for fyllingsgrad 
I dagens marked viser øyeblikksbildene at det er enkelte avganger der togene har høyere 
belegg enn komfortstandarden. Dette gjelder fellesstrekningen gjennom sentrum for linje 1, 
for østgående tog i morgenrush og vestgående tog i ettermiddagsrush. I tillegg kan vi se at 
enkelte avganger i morgenrush på Grorudbanen (vestgående) og Kolsåsbanen (østgående) vil 
nå komfortstandarden i 2019. 
Med utgangspunkt i gap-analysen som er basert på medianverdiene, er det kun behov for økt 
vognkapasitet på Lambertseter/Holmenkollbanen i 201926. For selv om det forventes en stor 
vekst i etterspørsel i forbindelse med implementering av nye bomsnitt, antas det at øvrige 
linjer har kapasitet til å ta denne veksten ut fra medianverdiene og vognenes praktiske 
kapasitet. 
Fra 2024 viser gap-analysen at Kolsåsbanen østgående og Grorudbanen vestgående i 
morgenrush har behov for økt vognkapasitet. Dette kommer i tillegg til behovet for økt 
vognkapasitet for å betjene Fornebubanen med 8 avganger i timen som er planlagt åpnet i 
2024. Behovet for antall avganger i timen er beregnet i utredningen av Fornebubanen, og 
                                                 
26 Lav kapasitet fordi linje 1 betjenes med 3-vognsett grunnet korte plattformer på Holmenkollbanen. 
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synes rimelig ut fra tilbudet den nye banen skal erstatte, samt prognosene som viser at 
etterspørselen langs Fornebubanen vil vokse vesentlig frem til 2036. Sistnevnte underbygges 
også byutviklingstakten for Fjordbyen vest.   
I følge gap-analysen vil det i 2030 være behov for økt kapasitet på Holmenkollbanen/ 
Lambertseterbanen (Linje 1) både for østgående og vestgående tog i begge rushperiodene, 
Kolsåsbanen for østgående tog i morgenrush, Østensjøbanen i begge retninger og begge 
rushperiodene, Ringen i både morgen- og ettermiddagsrush og Grorudbanen i morgenrush for 
vestgående tog og for østgående tog i ettermiddagsrush.  
Med unntak av Sognsvannsbanen er kartlagte strekninger der det er behov for økt 
vognkapasitet basert på generell vekst også er i tråd med prognosene for hvilke geografiske 
områder som vil ha høyest vekst beregnet av RTM 23+. Etterspørselen øker altså mest der det 
allerede i dagens marked er høy etterspørsel. 

3.3.5.2 Behov som følge komfortstandard for ståtid 
Kartlegging av reisende i dagens situasjon viser at reisetiden for stående er lengre enn 
anbefalt komfortstandard på enkelte grenbaner. Dette gjelder tre grenbaner i dagens tilbud der 
belegget høyere enn antall sitteplasser på strekninger som tar lengre enn 15 minutter å kjøre 
fremt til første knutepunkt.  
Strekningene er: Kolsåsbanen (Gjønnes – Majorstuen i morgenrush og Majorstuen – 
Ringstabekk i ettermiddagsrushet), Grorudbanen (Grorud – Jernbanetorget) og 
Lambertseterbanen (Karlsrud – Jernbanetorget). De fleste reisende har sentrum som reisemål, 
og utskiftninger av reisende medfører at flere etterhvert får sitteplass på lengre reiser. 
Ettersom etterspørselen øker vil belegget bli høyere enn antall sitteplasser lengre ut på 
grenbanen og reiselengden for stående vil som en konsekvens øke, gitt at de fleste reisende 
har sentrum som målpunkt og at det er lav utskifting av reisende. For hvert år vil det altså 
være flere reisende som ikke får et tilbud i henhold til komfortstandarden satt for reisetid for 
stående på T-banen. 

3.3.5.3 Behov som følge av frekvens  
For å kunne ta veksten i persontransporten med kollektiv, sykkel og gange er det behov for 
tilbudsutvikling av T-banen for å kunne innfri de reisendes kvalitetsforventninger. I følge 
Ruters markedsundersøkelser er frekvens den egenskapen som kundene verdsetter høyest ved 
kollektivtilbudet. og i dagens marked er det blant reisende en forventning om høy frekvens på 
et høystandard kollektivtilbud.  
For at T-banen skal kunne være et attraktivt tilbud i tråd med etterspørselsbehovet og 
forventninger til markedet er det viktig at T-banen kan tilby et høyfrekvent tilbud, spesielt i 
rushperiodene. Fire avganger i timen oppfyller ikke denne forventningen.   
På de tyngste busslinjene (f.eks. 20, 21 og 37) er det innført 4-5 minutters frekvens i 
rushperiodene. Når frekvensen er så høy trenger ikke de reisende forholde seg til tidtabeller 
fordi det alltids kommer en buss. I tillegg gir høy frekvens lavere generell og skjult ventetid27.  
Ruter har som mål for tilbudsutvikling at det skal være 5 minutter frekvens på T-banen i 2030 
(M-2016). Det foreligger altså både en etterspørsel og et strategisk mål om høyere frekvens 
for T-banen. Å øke frekvensen kan også være et virkemiddel for kollektivtransporten for å 
bedre tilbudet og øke sine markedsandeler.  

                                                 
27 Generell ventetid beregnes teoretisk ut fra frekvens (frekvens/2). Skjult ventetid er den tiden reisende avsetter for å sikre 
seg at de når et reisemiddel til et gitt tidspunkt. 
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3.3.5.4 Behov som følge av infrastruktur 
For å kunne øke antall avganger i tråd med økt etterspørsel og for å kunne betjene ny 
infrastruktur er det behov for flere vogner dersom dagens tilbud skal opprettholdes. Ny 
infrastruktur omfatter Fornebubanen, CBTC og ny T-banetunnel gjennom sentrum.   
Antall vogner tilgjengelig i trafikk i rushtid setter begrensninger for hvor mange avganger 
som kan kjøres og hvilke ruteplaner som er gjennomførbare. I dagens situasjon er det 115 3-
vognsett hvorav 106 er satt av til trafikk (1 vognreserve). Med dagens vedlikeholdskonsept er 
det dermed ikke mulig å øke antall avganger uten at dagens tilbud må tas ned. Ved å øke 
produksjonskostnadene og endre vedlikeholdskonseptet vil det kunne være mulig å frigjøre 
tre 3-vognsett til trafikk. Det forventes at korrektivt vedlikehold (ikke-planlagt) vil øke i tråd 
med vognenes levealder. Sporveien har kartlagt at fra 2024 må vi anta at det korrektive 
vedlikeholde vil øke og at det vil bli kostnadskrevende å opprettholde 92 % tilgjengelighet.  
Fornebubanen er planlagt ferdigstilt i 2025 Mandatet til Fornebubanen er grenbanen skal 
betjenes med 8 avganger og kobles på dagens nett. Implementeringsperioden for CBTC-
prosjektet er satt til 2023-27. CBTC-prosjektet har gitt tilbakemelding om at ifølge deres 
vurderinger vil økt kapasitet i fellestunnelen kunne utnyttes fra 2027. Målet for CBTC 
prosjektet er 40 tog begge retninger, men det er en viss usikkerhet knyttet til dette. Det antas 
at 36 tog begge retninger er det mest relevante scenariet ved tilkobling av Fornebubanen. 
Frem til ny sentrumstunnel er ferdigstilt, vil kapasiteten gjennom fellestunnelen avgjøre hvor 
høy frekvensen på grenbanen kan være. Når ny sentrumstunnel er implementert vil 
kapasitetene dobles sammenlignet med dagens situasjon. 

3.3.5.5 Behov for nye vogner 
Ved å vurdere ulike gjennomgående ruteplaner og vending av tog på Skøyen er det kartlagt at 
det er behov for rundt 18 nye 3-vognsett i trafikk for å betjene Fornebubanen. Med 
utgangspunkt i behov for vognreserve, økt korrektivt vedlikeholdet og fleksibilitet for mulig 
tilbudsforbedring i øvrig nett når Fornebubanen skal integreres i dagnes tilbud, angir denne 
analysen at det vil være behov for 25 nye 3-vognsett når Fornebubanen åpnes.  
Videre er det sett på ulike ruteplaner med utgangspunkt i at etterspørselen vil øke langs alle 
grenbanene, men at behov for økt kapasitet vil være størst langs Kolsåsbanen, 
Holmenkollbanen og Grorudbanen. Det er lagt opp til at ved åpning av ny sentrumstunnel vil 
det være behov for økt frekvens på alle grenbaner sammenlignet med dagens tilbud. Ut fra 
ulike ruteplaner har vi kartlagt et behov for rundt 85 nye 3-vognsett ved åpning av Ny 
sentrumstunnel.  
Det er også blitt vurdert hva som vil være vognbehovet i perioden mellom Fornebubanen og 
Ny sentrumstunnel står klar til bruk. Et scenarium som vil være aktuelt dersom Ny 
sentrumstunnel blir forsinket. I mellomperioden er det beregnet et behov på rundt 15 ekstra 3-
vognsett. Dersom disse anskaffes vil det ut fra denne analysen være behov for 70 nye 3-
vognsett til Ny sentrumstunnel. 

3.5 Interessentbaserte behov 

3.4.1 Interessent- og aktøranalyse 

Prosjektet har vurdert hvem som er aktuelle aktører og interessenter knyttet til økt 
vognkapasitet i T-banesystemet. KVUen omhandler ikke infrastrukturtiltak, og prosjektets 
vurdering er da at det også begrenses hvem som er interessenter.  
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Tabell 30 viser aktører og interessenter som har blitt vurdert som relevante for denne KVUen. 
Alle aktører har blitt intervjuet og har fått mulighet til å uttale seg om ulike temaer knyttet til 
denne KVUen. Enkelte interessenter har blitt intervjuet, mens for andre har prosjektet gjort en 
egen vurdering av deres behov. Basert på intervjuene og vurderingene har prosjektet utført en 
kvalitativ vurdering av aktører og interessenters forventede holdning til investeringen, antatt 
evne til å påvirke investeringen samt identifisert mulige tiltak for å sikre at prosjektet blir 
gjennomført.  
Tabell 30 Interessent- og aktøranalyse 

Aktør/ 
interessent 

Rolle 
tilknyttet 
investeringen 

Forventni
ng/ 
holdning  
(skala fra 
0 til 3) 

Antatt 
evne til å 
påvirke 
(skala fra 
0 til 3)28 

Krav og forventninger 

Politikere (blant 
annet Bystyret i 
Oslo kommune)  

Beslutnings-
myndighet 

+3 +3 Beslutningsmyndighet, herunder kan de gjøre 
vedtak som kan påvirke prosjektet. 

Oslo kommune, 
Byrådsavdeling for 
miljø og samferdsel 
(MOS) 

Bestiller +3 +3 Forventer å få en anbefaling om nye vogner, 
herunder antall og hvilken type. Forventer et forslag 
til løsning på vognbehovet som oppstår som følge 
av infrastruktur-prosjektene. Andre krav og 
forventninger fremkommer av bestillingen. 

Akershus 
fylkeskommune 

Bestiller +3 +3 Forventer at man klarer å løfte blikket og se 
vognbehovet langt frem i tid og samtidig få frem 
behovet for økt antall vogner på kort sikt. Krever at 
det tas hensyn til Fornebubanen. 

Ruter Prosjekteier +3 +3 Forventer at en finner ut av hvordan man kan sikre 
et tilpasset kollektivtilbud fremover, og at man 
ivaretar behovene for kapasitet. 

Sporveien Kravstiller, 
infrastruktur-
forvalter, 
operatør 

+3 +3 Har forventninger om nye tog, og at man klarer å 
anskaffe tog med riktig beskaffenhet som 
tilfredsstiller både operasjonelle og tekniske krav.  

Oslo Vognselskap Vogneier, 
kommersiell 
kravstiller 

+3 +3 Forventer at det velges leverandør, 
kontraktsmodeller og løsninger som gir lave LCC-
kostnader.  

Fornebubanen Mottaker av 
vognkapasitet 

+3 +1 Forventer at det tas valg som gjør at man kan 
trafikkere Fornebubanen når den åpner. 

CBTC  +3 +1 Forventer at den nye kapasiteten gjennom 
fellestunnelen som leveres gjennom CBTC, blir 
utnyttet. 

Oslopakke3  +3 +1 Forventer at finansieringsbehov er realistiske og 
bygger på riktige forutsetninger.  

Kunder/reisende Bruker av t-
banen 

+3 0 Forventer at det er nok kapasitet og at det er 
hyppige avganger. Reisende fra/til langt ut på 
grenbanene vil forvente at det er sitteplasser.  

Interesse-
organisasjoner29 

Bruker av t-
banen 

+3 +1 Forventer at universell utforming ivaretas.  

                                                 
28 Antatt evne til å påvirke investeringen: Har en direkte påvirkning i utforming av prosjektet, som autorisert 
kravstiller eller som beslutningstaker; herunder i utforming av løsningskonsept og/eller gjennomføringsmodell. 
29 Interesseorganisasjoner omfatter Blindeforbundet, Norges Handicapforbund og Funksjons-hemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) 
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3.4.1.1 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) 
MOS er sammen med Akershus Fylkeskommune bestiller av prosjektet. MOS forventer at det 
i KVUen gis en anbefaling til hvordan man kan møte behovet som oppstår som en følge av de 
tre infrastrukturprosjektene. Det forventes blant annet en anbefaling knyttet til nye vogner, 
herunder antall og type vogner. MOS mener at T-banesystemet i stor grad dekker dagens 
behov, men at en med fordel kunne hatt et enda mer driftssikkert system. 

3.4.1.2 Akershus fylkeskommune 
For Akershus Fylkeskommune er det svært viktig at man har et kollektivsystem i Oslo som 
klarer å håndtere trafikkstrømmene fra Akershus. Oslo kommune ønsker å redusere mengden 
busser i sentrum, og Akershus kommune vil forsøke å få reisende med buss over til t-bane 
like utenfor Oslo. For Fylkeskommunen er det viktig at en sikrer tilstrekkelig kapasitet i de 
løsningene som vurderes, og at Fornebubanen blir tilstrekkelig hensyntatt. 

3.4.1.3 Ruter 
Ruter har fokus på kundeperspektivet, og de er opptatt av at tilbudet skal tilpasses kundenes 
reisevaner. Ruter har forventninger til at man skal klare å møte det økte kapasitetsbehovet 
fremover. De mener sentrumstunnelen er et viktig prosjekt å få på plass, og at man må jobbe 
med å finne en god stasjonsløsning på Majorstua. Dersom CBTC ikke kommer tidsnok, er 
nytteverdien mindre. Med ny sentrumstunnel på plass vil ikke fellestunnelkapasiteten være en 
begrensning lenger. CBTC innebærer utskifting av dagens signalanlegg som for lengst har 
passert ordinær levetid, og vil måtte gjennomføres til tross for redusert nytteverdi ved 
forsinkelse.  

3.4.1.4 Sporveien 
Sporveien har behov for nye tog med riktig beskaffenhet, som tilfredsstiller operasjonelle og 
tekniske krav. I nær fremtid er den største utfordringen for Sporveien at eksisterende 
infrastruktur samt tilhørende verksted og utstyr er aldrende. Sporveien foretrekker mest mulig 
homogent materiell slik at drift og vedlikehold kan optimaliseres uten for mange 
særbegrensninger.  
Sporveien mener det er behov for en programstyring av planlagte infrastrukturtiltak for å sikre 
at alt henger sammen. 

3.4.1.5 Oslo Vognselskap 
Vognselskapet eier og leier ut vogner, og må kunne levere den transportkapasiteten som det er 
behov for. OVS forventer at det gjennom anskaffelsen velges leverandør, kontraktsmodeller 
og løsninger som skaper forutsigbarhet og gir lave LCC-kostnader. OVS er opptatt av at 
vognene ivaretas i et levetidsperspektiv og at det settes av tid for vedlikehold og 
oppgraderinger samt verkstedinfrastruktur for større oppgraderinger (eks. lakkering). Det er 
etablert en vognleiemodell som står sentralt i å ivareta at det avsettes tilstrekkelige midler til 
vedlikeholdet gjennom hele levetiden.  

3.4.1.6 Fornebubanen 
For at Fornebubanen skal kunne driftes er det behov for nye vogner. Det forventes at det tas 
valg i prosjektet som gjør at man kan trafikkere Fornebubanen når den åpner. Det nye signal- 
og sikringsanlegget som CBTC prosjektet skal levere, skal være implementert i tide til 
Fornebubanen. Direktør i Fornebubanen mener det er behov for overordnet porteføljestyring 
for å sikre optimal gjennomføring av byggeprosjektene og samtidig sikre optimal drift. 
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3.4.1.7 Interesseorganisasjoner 
For interesseorganisasjonene står universell utforming sentralt. I vognene gjør plasseringen av 
stolper det utfordrende for rullestolbrukere å komme seg rundt. Det foreslås andre løsninger, 
for eksempel økt bruk av reimer. For svaksynte er det viktig at stopp- og døråpnerknapper 
samt billettleser er plassert på faste steder i vognene. Glassvegger i vognene gjør det lettere 
for svaksynte å orientere seg, og svaksynte og funksjonshemmede føler seg tryggere når de 
kan støtte seg inntil en vegg.  

3.4.2 Oppsummering interessentbaserte behov 

Alle interessentene har et felles overordnet mål om at T-banen i sitt influensområde skal være 
et attraktivt alternativ til bil slik at bruk av personbil til transport reduseres. Det er en felles 
forståelse for at for å kunne imøtekomme økt etterspørsel og ny infrastruktur, er det behov for 
økt vognkapasitet i betydningen nye vogner. I nær tid gjelder dette betjening av Fornebubanen 
og fremtidig behov vil si når Ny sentrumstunnel er ferdigstilt. 

3.4.3 Behovskonflikter 

Interessekonfliktene vil omfatte hvem som vil bli sittende med hvilke kostnader, og ved 
behov for ytterligere konkretisering i senere faser, er det sannsynlig at interessemotsetninger 
vil komme tydeligere frem. Imidlertid er det på et overordnet nivå en felles interesse å oppnå 
lave kostander både i forhold til innvestering, LCC, drift og baser.  
Tabell 31: Behovskonflikter 

Behovskonflikt Mulige tiltak 

Sporveien – interesseorganisasjoner Ombygging vs. tilrettelegging 
for funksjonshemmede 

Sporveien - Ruter 
Hensynet til kundepreferanser (f.eks. komfort) kan innebære behov som kommer 
i konflikt med Sporveiens behov for optimalisering av drift og vedlikehold. Kan 
gjelde vognutforming og vogntyper (i videre forstand gjelder det også 
rutetabeller, T-banens åpningstider etc.)  

Styrt prioritering der alle hensyn 
og effekter er vurdert 

 

Sporveien – OVS 
Sporveien har ønske om å utnytte materiellet mest mulig og minimere tidsbruk 
for vedlikehold for å levere km. Dette kan gå utover kvalitet og standard. OVS’ 
oppgave er å opprettholde materiellets tekniske verdi i hele levetiden og vil 
følgelig prioritere vedlikehold og oppgraderinger 

Felles langtidsplaner for 
vedlikehold og oppgraderinger 

Løpende tilstandsvurderinger 

Kostnader – komfort og kvalitet 

Nye vogner og ikke minst drift av nye vogner: trafikk, service og behov for nye 
baser, er kostbart. Komfort og kvalitet er kostnadsdrivende behov. Samtidig gjør 
komfortstandarden det mer attraktivt å reise med kollektivtransport og dette er et 
viktig virkemiddel for å nå normative målsettinger om at veksten i 
persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Enkelte komfortønsker 
går ut over reisetid og gir derfor en interessekonflikt for de reisende. 
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3.6 Oppsummering av behov 

Nullvekstmålet er bredt politisk forankret og det er en førende forutsetning at veksten i 
transportbehovet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det politiske målet har 
dermed en direkte påvirkning på etterspørselen etter kollektivreiser. Forventet økt 
etterspørselen i markedet er basert på 
prognosene beregnet i modellen 
RTM23+ som hensynstar byutvikling 
og 0-vekstmålet for personbiltransport. 
Økt etterspørsel og godt 
markedsgrunnlag er grunnlaget for at 
nye infrastrukturprosjekter planlegges. 
For å betjene ny infrastruktur er det 
behov for økt vognkapasitet. 
Resultatet er et mer attraktivt 
reisemiddel. 
Imidlertid er årsakssammenhengene 
mellom behovene komplekse. Behovet 
for økt vognkapasitet kan sees på som 
et resultat av både økt etterspørsel i 
markedet, ny infrastruktur og et mer 
attraktivt reisemiddel. Det er altså et 
gjensidig avhengighets- og 
påvirkningsforhold mellom 
årsakssammenhengene. Dette er forsøkt fremstilt i Figur 31. 
Det er f.eks. slik at i dagens T-banenett er antall tog som kan kjøre gjennom fellestunnelen i 
sentrum kapasitetsbegrensningen for hele T-banenettet. En annen begrensning i dagens 
størrelse på vognparken (materiell). For å kunne imøtekomme fremtidig etterspørsel på 
grenbanen er en forutsetning at denne kapasiteten øker. 
Samtidig kan økt kapasitet i T-banesystemet kan bygge større marked gjennom å bedre 
tilbudet. Høyere kvalitet som økt frekvens kan bidra til at flere velger å reise med T-banen. T-
banens vekst de siste årene indikerer at lengre åpningstider og høyere frekvens har gitt større 
etterspørsel.  
I denne analysen har vi sett på normative, etterspørselsbaserte og interessentbaserte behov. 
Normative behov er generert fra politiske mål og i denne sammenheng er 0-vekst målet av 
størst betydning for videre analyse. Dette målet har også en direkte påvirkning på dagens 
arealutnyttelse og fortettingsmål.  
Etterspørselsbaserte behov defineres som behov som oppstår på grunn av endringer i 
rammebetingelser eller endrede premisser for transport i samfunnet. Etterspørselsbaserte 
behov må sees i sammenheng med forventninger om at kollektivtilbudet skal være attraktivt 
og konkurransedyktig sammenlignet med personbil.  
Interessentbaserte behov er i denne analysen knyttet til hovedaktørene Ruter, Sporveien, Oslo 
Vognselskap, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som er eiere, bestillere og driftere 
av kollektivtransporten. Størst betydning for denne analysen er behov knyttet til ny planlagt 
infrastruktur og opprettholdelse av høy tilgjengelighet for dagens vognpark. 

Figur 31 Behovene i denne analysen har gjensidig avhengighet  
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Tabell 32 Oppsummering av behov 

Behov for økt 
vognkapasitet 

2019-2024 2025 -2030 2030 + 

Normative behov: 

Reduksjon i 
personbil-transporten 

Fortetting i 
knutepunkt og langs 
eksisterende 
kollektivtraseer 

O-vekstmålet 

 

O-vekstmålet 

 

O-vekstmålet 

 

Etterspørselsbaserte 
behov:  

Vekst for kollektiv-
transporten  

 

Vekst gir høyere belegg enn 
komfortstandard: 

• Holmenkollbanen/ 
Lambertseterbanen 
(behov fordi linje 1 
betjenes med korte tog) 
 

Vekst gir høyere belegg enn 
komfortstandard: 

• Holmenkollbanen/ 
Lambertseterbanen. 

• Kolsåsbanen  
• Grorudbanen  
• Fornebubanen (ny 

grenbane) 

Vekst gir høyere belegg enn 
komfortstandard: 

• Holmenkollbanen/ 
Lambertseterbanen  

• Østensjøbanen   
• Kolsåsbanen  
• Ringen  
• Fornebubanen 
• Grorudbanen  

 

Bedre tilbud 

 

Etterspørsel etter høyere 
frekvens 

Etterspørsel etter flere 
avganger direkte til sentrum 
på Grorudbanen (linje 5 har 
langt flere reisende enn linje 
4) 

 

Etterspørsel etter høyere 
frekvens 

 

 

Etterspørsel etter høyere 
frekvens 

 

Interessentbehov:  

Tilgjengelige 3-
vognsett i dagens 
situasjon og behov 
for nye vogner 

 

Dagens infrastruktur setter 
begrensninger for tilbudet 

 
Stabilt – kan øke 
tilgjengeligheten med opptil 
tre vogner i trafikk – vil 
være kostnadsdrivende 
 
Omdisponering av dagens 
vogner en forutsetning for å 
kunne teste det 9. toget 

 

Behov for nye vogner for å 
kunne betjene ny 
infrastruktur 

Forventer høyere andel 
korrektivt vedlikeholde 

Vil måtte øke 
innsatsen/kostnadene for å 
holde tilgjengeligheten på 
92 % 

 

Behov for nye vogner for å 
kunne betjene ny 
infrastruktur 

Etterhvert behov for å 
erstatte dagens MX-vogner 

Minimum levetid for 
vognene er 32 år (første 
vogner kjøpt inn i 2006) 
som vil si i 2038.  

30 års avskrivning som vil 
si at vognene når 0 kroner i 
2036 

Ny/annen utnyttelse 
av infrastruktur 

 
Vurderes om 9. tog kan 
kjøres fra øst med dagens 
system, kan gi behov 
omdisponering av 
dagens/nye vogner 

 

Behov for nye vogner for å 
betjene ny infrastruktur: 

• Fornebubanen 
• CBTC  

 

Behov for nye vogner for å 
betjene ny infrastruktur: 

• Ny sentrumstunnel 
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3.7 Prosjektutløsende behov 

Behovsvurderingen viser at det er to behov som peker seg ut. Det ene omfatter behov for økt 
vognkapasitet ved innføring av Fornebubanen/CBTC og det andre ved åpning av ny 
sentrumstunnel. Dette kommer av at en utvidelse av tilbudet i T-banenettet er avhengig av økt 
kapasitet i infrastrukturen fordi etterspørsel i markedet bare kan imøtekommes dersom 
infrastrukturen får høyere kapasitet.  
De prosjektutløsende behovene er:  

1. For å kunne imøtekomme tilbudsutvidelsen (basert på økt etterspørsel) ved åpning av 
Fornebubanen og ved implementering av CBTC vil det være behov for kapasitet 
tilsvarende 25 nye 3-vognsett. 

2. For å kunne imøtekomme tilbudsutvidelsen (basert på økt etterspørsel) ved åpning av 
Ny-sentrumstunnel vil det være behov økt vognkapasitet. Med utgangspunkt i de 
aktuelle ruteplaner for å dekke behovet, må kapasiteten økes med 85 nye 3-vognsett. 
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4 Målanalysen 

I Målanalysen etableres investeringens målhierarki, angitt ved kommunemål og effektmål.  

4.1 Relevans for investeringen 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har klare målsettinger om å redusere biltrafikk 
og få reisende over på kollektive reiseformer. I fremtidens kollektivtilbud vil T-banes rolle 
være å frakte hovedstrømmene av reisende innenfor sitt markedsområde. For å lykkes med 
dette målet, er det avgjørende at T-banen har tilstrekkelig kapasitet og frekvens til å dekke det 
behovet som foreligger30. Det pågår flere store infrastrukturprosjekter som vil utvide 
kapasiteten i T-banenettet og for de reisende.  
Fornebubanen er en ny grenbane som gir T-banen et større marked. I tillegg er det igangsatt 
prosjekter som nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC) og Ny sentrumstunnel, for å øke 
kapasiteten gjennom sentrum. I dagens T-banenett er sentrumstunnelen den strekningen som 
begrenser infrastrukturkapasiteten. Realisering av disse prosjektene vil utløse et behov for økt 
vognkapasitet og videre gi et mer attraktivt reisemiddel.  

 
Figur 32 Resultatkjede for etablering av prosjektets målhierarki 

4.2 Kommunemål og effektmål 

Kommunemålet angir hva kommunen som overordnet enhet ønsker oppnådd med prosjektet, 
mens effektmålene beskriver hvilken effekt prosjektet skal gi brukerne en tid etter at 
prosjektet er ferdigstilt.  
T-banen er sentral i Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes målsettinger om å redusere 
biltrafikk og få de reisende over på kollektive reiseformer. Det er allerede gjennomført visse 
tiltak (økte takster i bomring, fjerning av parkering i sentrum, endret kjøremønster i sentrum) 
som har medført at flere reiser kollektivt. Det er planlagt ytterligere tiltak som skal medvirke 
til at de reisende velger kollektiv trafikk. T-bane har en stor andel av kollektivtrafikken, og 
det er målsetting å gjøre T-banen mer attraktiv for de reisende.  
T-banen bør ikke ha negativ innvirkning på miljøet med tanke på produksjon, drift og utfasing 
av dagens vogner. T-banesystemet må være bærekraftig. I dette legger vi at løsningen som 
velges må imøtekomme dagens behov uten å redusere muligheten for at fremtidens behov blir 
dekket, med tanke på miljø og teknologisk utvikling.  
Med bakgrunn i dette, har prosjektet kommet frem til følgende kommunemål: 

                                                 
30 Til grunn for vurderinger av kapasitet og frekvens ligger komfortstandarden som er presentert i 
behovsanalysen som vil si at alle sitteplasser er tatt i bruk og at det er to stående per kvadratmeter ståareal, 
samt at det skal være sitteplasser for reiser over 15 minutter i normalsituasjoner. 

Økt 
etterspørsel 
i markedet  

Fornebubanen, 
CBTC og ny 
sentrumstunnel 
realiseres 

 

Behov for økt 
vognkapasitet 

Et mer 
attraktivt 
reisemiddel 

Politisk mål om 
reduksjon i 
biltrafikken 
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«En vognpark med tilstrekkelig kapasitet, attraktivitet og bærekraft i T-banenettet som gjør at 
passasjerer langs T-banens nedslagsfelt velger T-bane som transportmiddel.» 
I denne formuleringen skal det forstås det fremtidige T-banenettet, dvs. dagens nett inkludert 
de kjente utvidelsene og eventuelle utbedringer som realiseres i løpet av horisonten frem til 
2036. For at målet om at passasjerer skal velge T-banen som foretrukket transportmiddel er 
man avhengig av at de planlagte infrastrukturprosjektene gjennomføres.  
For å bygge opp under kommunemålet er det definert effektmål for 4 kategorier:  

• Kapasitet  
o Frekvens påvirker direkte kapasiteten i T-banenettet; flere avganger gjør at 

passasjerene kan fordele seg på flere vogner som da gir en bedre kapasitet. 
Frekvensen på fellesstrekningen er allerede høy, gitt antall avganger som 
betjener denne strekningen i dag. En økt frekvens i T-banenettet vil derfor ha 
størst betydning på grenbanene.  

o Komfort er knyttet til hvordan de reisende opplever å bruke T-banen. 
Brukeropplevelsen er individuell, men faktorer som er med på å påvirke dette, 
er blant annet sitteplasser, hvor mange som er om bord i vognen, informasjon 
og universell utforming.  

• Bærekraft 
o Kostnad: Den økte kapasiteten i T-banenettet bør være levedyktig i lang tid, 

hvilket tilsier at livssykluskostnadene må holdes på dagens nivå eller lavere. 
Ved anskaffelse av økt vognkapasitet, må det gjøres en samlet vurdering av 
investeringskostnader, driftskostnader og servicebehov. Det bør også være en 
bevissthet rundt hvilken fleksibilitet man har med tanke på teknologisk 
utvikling, altså i hvilken grad man har mulighet til å oppgradere/bytte ut 
tekniske installasjoner. 

o Miljø: Det er mange som bor langs T-banenettet og som kan bli påvirket av økt 
støy. Ny vognkapasitet bør redusere støy og vibrasjoner per toglengde for 
innbyggere i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Oslo kommune har 
en ambisjon om å være så grønn som mulig. Dette medfører at økt kapasitet 
bør ha en så effektiv bruk av energi som mulig, samt at produksjon av ny 
kapasitet bør være så miljøvennlig som mulig.   

o Sosiale hensyn: Ny kapasitet skal ikke gå på bekostning av sosiale hensyn31, 
både knyttet til ervervelse av den nye kapasiteten og videre drift av T-
banesystemet etter kapasitetsøkningen. Oslo kommune har innført 
Oslomodellen som stiller krav til leverandører og underleverandører. 

• Ytelse: For å sikre en effektiv T-banedrift må nye vogner ha minst like høy ytelse som 
eksisterende vogner. Høy ytelse bidrar til bedret pålitelighet i T-banesystemet, og til 
reduserte reisetider, noe som er viktig for at T-banen skal anses som attraktiv for 
kunder.  

• Sikkerhet: Sikkerheten for ansatte, kunder og tredjepart er svært viktig, og har et stort 
fokus hos Sporveien og Ruter. Det skal være sikkerhet for de reisende ved fulle tog, 
med tanke på evakuering og det skal ikke være for mye trengsel ved av- og påstigning. 
Nye vogner må ha gode bremseegenskaper tilpasset de infrastrukturforholdene som 
kan oppstå i de ulike årstidene. En annen faktor når det gjelder sikkerhet er fasiliteter 

                                                 
31 I dette legger vi bedriftens samfunnsansvar (norsk samlebetegnelsen for det engelske begrepet corporate 
social responsibility (CSR). Bedriftens samfunnsansvar kan defineres som bedriftens integrasjon av sosiale og 
miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler i det 
landet man opererer. 
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inne i vognen knyttet til bråbrems og akselerasjon; det bør være mulig å holde seg fast 
i noe selv ved fulle vogner.  

Det er definert effektmål knyttet til hver av de presenterte kategoriene. Effektmålene listes 
opp i Tabell 33 Effektmål. Effektmålene er ikke definert slik at de er målbare. Det er derfor 
etablert indikatorer for hvert av effektmålene.  
Tabell 33 Effektmål 

ID Effektmål Indikatorer 

EM1 Kapasitet 

Vognparken skal ha tilstrekkelig 
kapasitet til å dekke kapasitetsbehovet 
for T-bane fra 2018 til 2036. 

• Minimum 6 avganger i timen i rushtiden fra alle 
stasjoner i 203032. 

• Fra 2030 skal median antall passasjerer om bord 
per holdeplass ikke overstige komfortstandarden. 

• Fra 2030 skal medianverdien for fyllingsgraden 
være slik at de reisende ikke trenger å stå mer enn 
15 minutter. 

• Det skal være tilstrekkelig vognkapasitet frem til 
2030 gitt behov som følge av Fornebubanen og 
CBTC. 

EM2 Bærekraft 

Vognparken skal være bærekraftig i hele 
levetiden med tanke på kostnader, 
miljøpåvirkning og sosiale hensyn. 

• Livssykluskostnad for flåten per km skal ikke 
overstige dagens nivå33.  

• Støybelastning per toglengde skal reduseres i 
forhold til 2018-nivået 

• Energiforbruket skal reduseres sammenlignet med 
dagens nivå.34 

• Sosiale hensyn35 tilknyttet T-banens virksomhet 
skal være ivaretatt minst like godt som i dag. 

EM3 Ytelse 

Vognparken skal ha en ytelse som gir 
effektiv og pålitelig T-banedrift.  

• Ytelsen til nye vogner skal minst tilsvare dagens 
vogner når det gjelder akselerasjon, retardasjon og 
topphastighet.  

• Vognenes innflytelse på stasjonsoppholdstiden 
skal forbedres sammenlignet med i dag 
(dørlukketid, dørbredde mv.) 

EM4 Sikkerhet 

Vognparken skal forbedre 
sikkerhetsnivået sammenlignet med 
dagens nivå. 

• Nye vogner skal ved innfasing ha lavere 
sannsynlighet for ulykker med omkomne og/eller 
personskade sammenlignet med MX-togene 
innenfor topphendelsene sammenstøt, påkjørsel 
person og brann i tog. 

• Det skal bestrebes å bedre sikkerheten for øvrige 
topphendelser36, samt for terror.  

 

                                                 
32 Årsaken til at år 2030 brukes er fordi det er da det er planlagt å kunne utnytte kapasiteten i Ny 
sentrumstunnel. Dagens infrastruktur gir begrensinger. 
33 Dagens nivå på livssykluskostnadene for MX flåten er tilfredsstillende. Benchmark mot andre metroer viser at 
Sporveiens T-bane har svært lave livssykluskostnader. 
34 Ambisjon om reduksjon i energiforbruket, sammenlignet med dagens MX flåte. Dagens MX vogner er ikke 
utrustet med aircondition og denne ambisjonen betyr sannsynligvis at nye tog heller ikke kan utrustes med 
aircondition. Prosjektet har vurdert at miljø og bærekraft er viktige målsettinger for Oslo kommune og har 
derfor valgt å ha som ambisjon å redusere energiforbruket. 
35 Med sosiale hensyn menes det som normalt omtales som virksomhetens samfunnsansvar, som strekker seg 
lenger enn overholdelse av lover og regler. Omfatter hele verdikjeden for virksomhetens ytelser. 
36 Øvrige topphendelser er avsporing, av- og påstigning, skader i tog og strømgjennomgang. 
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Figur 33 illustrerer prosjektets målhierarki. Effektmålene innenfor de ulike målkategoriene 
bygger opp under kommunemålet.  

 
Figur 33 Prosjektets målhierarki 

4.3 Prioritering av resultatmål 

Resultatmålene defineres først ved tilrådning av valgt konsept. I målanalysen skal derimot 
prioriteringen mellom resultatmålene gjøres, selv om de ikke er tallfestet på dette tidspunktet. 
Resultatmålene er sentrale styringsparametere for valg av konsept senere i KVUen.  
I henhold til oppdragsbrevet fra MOS for konseptvalgutredningen, skal konseptenes 
resultatmål prioriteres i følgende rekkefølge:  

1. Kostnad 
2. Tid 
3. Kvalitet 
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5 Overordnet kravdokument 

I dette kapittelet sammenfattes alle betingelser som stilles til selve investeringen og 
gjennomføringen av denne.  
Vi har valgt å dele kravene i tre kategorier: Skal-krav, bør-krav og krav som videreføres til 
forprosjektfasen. Skal-krav representerer absolutte minimumskrav til prosjektet. Bør-kravene 
representerer forhold som er ønskelige, men ikke absolutt nødvendige. Krav som er videreført 
til forprosjektfasen representerer forhold som er identifisert i behovsanalysen, men som ikke 
vil bli benyttet i vurderingen av konseptene.  

5.1 Absolutte minimumskrav (skal-krav) 

Absolutte minimumskrav (skal-krav) uttrykker krav som må oppfylles av prosjektet. Disse 
kravene er utledet fra bestillingen fra MOS og behovsanalysen. Etter at det er etablert 
konsepter i mulighetsstudien skal disse konseptene vurderes opp mot de absolutte 
minimumskravene. Konsepter som ikke oppfyller minimumskravene siles ut i grovsilingen. 
I Tabell 34 presenteres skal-kravene som skal brukes i den videre vurderingen av 
alternativene. Prosjektet har diskutert om kravet knyttet til drift av Fornebubanen (SK6) skal 
være et skal-krav eller et bør-krav. Konsekvensen av å gjøre SK6 om til et bør-krav, ville vært 
at alternativer som ikke medfører en kapasitetsøkning til Fornebubanen ville blitt tatt med 
videre. Videre medfører det at tilbudet på andre linjer ville måtte reduseres for å dekke 
behovet som følge av Fornebubanen. Prosjektet har kommet frem til at det ikke er et 
akseptabelt scenario gitt komfortstandarden og forventet etterspørsel og har derfor kommet 
frem til at dette må være et skal-krav.  
Tabell 34 Skal-krav 

ID Krav Kategori Kravstiller Lenke37 

SK1 Vognflåten skal tilfredsstille kravene til 
sikkerhetsnivå ved 
anskaffelsestidspunktet. 

Sikkerhet MOS – bestilling av 
KVU 

R3, EM4 

SK2 Nye vogner skal være tilpasset dagens 
infrastruktur38 (plattformlengde, 
kurvatur, signalanlegg). 

Infrastruktur-
tilpasning 

MOS – bestilling av 
KVU 

R3, EM2 

SK3 Nye vogner skal kunne frakte et minst 
like stort absolutt antall passasjerer per 
toglengde som dagens vogner. 

Kapasitet Ruter EM1 

SK4 Nye vogner skal ha et mer effektivt 
stasjonsopphold sammenlignet med 
dagens nivå. 

Ytelse og 
kapasitet 

Sporveien og Ruter EM3 

SK5 Eksisterende og nye vogner skal kunne 
operere på samme banestrekninger uten 
gjensidige begrensninger39. Det skal 
være mulig å mekanisk koble sammen 
togtypene for å berge defekt tog. 

Fleksibilitet Styringsgruppe F7, EM3 

                                                 
37 Lenke angir kobling til rammebetingelser, forutsetninger og mål  
38 Holmenkollbanen skal sees på spesielt. Dette må gjøres i forprosjektfasen.  
39 Holmenkollbanen skal sees på spesielt. Dette må gjøres i forprosjektfasen. 
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ID Krav Kategori Kravstiller Lenke37 

SK6 Drift av Fornebubanen skal ikke gå på 
bekostning av kapasitet og frekvens for 
øvrige bane 

Kapasitet MOS – bestilling av 
KVU 

EM1 

SK7 Størrelsen på vognparken skal være 
tilstrekkelig til å dekke fremtidige 
utvidelser av ruteplanen som følge av 
CBTC. 

Kapasitet MOS – bestilling av 
KVU 

EM1 

SK8 Størrelsen på vognparken skal være 
tilstrekkelig til å dekke fremtidige 
utvidelser av ruteplanen som følge av ny 
sentrumstunnel i analysehorisonten frem 
til 2036. 

Kapasitet MOS – bestilling av 
KVU 

EM1 

5.2 Bør-krav / Vurderingskriterier 

Bør-kravene representerer forhold som er ønskelige, men ikke absolutt nødvendige. Disse 
kravene vil benyttes i vurdering og rangering av konsepter som tilfredsstiller de absolutte 
minimumskravene. 
Tabell 35 Bør-krav 

ID Krav Kategori Kravstiller Lenke 

BK1 Nye vogner bør være fleksible mht. 
tilpasning til fremtidige endringer og 
ny teknologi. 

Fleksibilitet MOS – bestilling av 
KVU 

R6 

BK2 Nye vogner bør kunne tilpasses 
førerløs vognfremføring. 

Fleksibilitet MOS – bestilling av 
KVU 

R6 

BK3 Nye tog bør ved innfasing ha 6 % 
lavere sannsynlighet for ulykker med 
omkomne og/eller personskader 
sammenlignet med MX-togene 
innenfor topphendelsene sammenstøt, 
påkjørsel person og brann i tog. 

Sikkerhet Sporveien R3, EM4 

BK4 Nye vogner bør ha en innredning som 
fordeler passasjerer bedre og gir de 
stående gode muligheter for å holde 
seg fast.  

Komfort De reisende EM1 

BK5 Nye vogner bør ha minst like gode 
retardasjons- og akselerasjonsverdier 
som dagens vognpark. 

Ytelse Sporveien EM3 

BK6 Livsløpskostnadene til vognflåten per 
vognkilometer bør ikke overstige 
dagens nivå. 

Kostnads-
effektivitet 

Sporveien og OVS EM2 

BK7 Størrelsen på vognparken bør ivareta 
at passasjerer med reise over 15 min 
får sitteplass (målt i rushtidsmedian).   

Kapasitet Styringsgruppen  EM1 

BK8 Størrelsen på vognparken bør ivareta 
at passasjerer ikke står trangere enn 2 
stk. per m2 (målt i rushtidsmedian).   

Kapasitet Styringsgruppen EM1 
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5.3 Krav som videreføres til forprosjektfasen 

Krav som er videreført til forprosjektfasen representerer forhold som er identifisert i 
behovsanalysen, men som ikke vil bli benyttet i vurderingen av konseptene. Kravene vurderes 
som nyttige senere i prosessen, særlig i utarbeidelsen av forprosjektet. 
Tabell 36 Krav som videreføres til forprosjektfasen 

ID Krav Kategori Kravstiller Lenke 

FK1 Vognene skal ha et energiforbruk 
som er lavere enn dagens vogner 
(0,020 kWh/plasskilometer, gitt 316 
plasser per 3-vognstog) 

Energi Sporveien F12 

FK2 Topphastighet for nye vogner skal 
være minimum 80km/h. 

Fremførings-
egenskaper 

Sporveien EM3 

FK3 Nye vogner skal ha maksimum 
samme døråpnetid som i dag (3 sek 
+/- 0,5 sekund). 

Kapasitet Sporveien EM1 

FK4 Nye tog bør ha minst 1400 mm 
dørbredde. 

Kapasitet, 
sikkerhet 

Sporveien EM1, EM3 

FK5 Dørlukkesekvensen for nye tog bør 
være maks 5 sekunder fra fører 
trykker på lukkeknapp til dørene er 
lukket og låst. 

Kapasitet Sporveien EM1 

FK6 Varsling av at døren lukkes må være 
tydeligere enn i dag med både lyd -og 
lysvarsel ved hver dør. 

Sikkerhet Sporveien EM1 

FK7 Det bør vurderes om nye vogner kan 
sammenkobles med eksisterende 
vogner for samkjøring 
(multippelstyring) i trafikk. 

Fleksibilitet Sporveien F7 

FK8 Det bør vurderes løsninger som kan 
redusere avstand mellom plattform og 
tog. 

Sikkerhet Sporveien EM4 

FK9 Det bør vektlegges at nye vogner har 
dokumentert god pålitelighet og er 
minst like bra som MX-togene. 

Kostnads-
effektivitet 

Sporveien EM3 

FK10 Vognparken skal redusere 
støybelastningen per toglengde 
sammenlignet med 2018-nivået. 

Støy Sporveien F12, EM2 

FK11 Vognene skal i størst mulig grad ha 
universell utforming. 

Universell 
utforming 

MOS – bestilling av 
KVU 

R5, EM2 

FK12 Bremsesystemene på nye togsett skal 
muliggjøre kortere togfølgetid enn 
dagens MX-tog. 

Fremførings-
egenskaper 

Sporveien EM3 

 

I Figur 34 illustreres hvilke krav som bygger opp under effektmålene. Det er stilt fire skal-
krav og tre bør-krav til målet om kapasitet, to skal-krav og tre bør-krav til ytelse og deretter 
ett skal- og bør-krav til bærekraft og sikkerhet. Kravfunksjoner knyttet til kapasitet og ytelse 
har altså størst betydning for denne analysen. 
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Figur 34 Effektmål med skal- og bør-krav 
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6 Alternativanalyse 

I alternativanalysen er det identifisert løsninger som kan imøtekomme behov, mål og krav. 
Alternativer som ikke tilfredsstiller skal-krav forkastes i en grovsortering. De resterende 
alternativene analyseres nærmere.  
Følgende analysekriterier benyttes i sammenligningen av alternativene:  

• Nåverdi av kostnader 
• Usikkerhet 
• Nyttevirkninger 
• Sensitivitetsvurderinger 
• scenarioanalyser 

6.1 Om mulighetsrommet 

I arbeidet med å identifisere potensielle alternativer for å øke vognkapasiteten i T-
banesystemet skal det gis en oversikt over alle mulige alternative hovedtyper av konsepter 
som innen rimelighetens grenser kan oppfylle de behov, mål og krav som er etablert tidligere. 
Muligheten for å etablere konseptuelle alternativer begrenses av bestillingen på KVUen. 
Bestillingen av KVUen er retningsgivende ved å angi oppdragets omfang (økt vognkapasitet), 
at dagens infrastruktur skal ligge til grunn og at planlagte store infrastrukturprosjekter skal 
inkluderes i analysen. 

Prosjektet har forsøkt å utvide handlingsrommet ved å se på ulike type tiltak som kan gi økt 
vognkapasitet. Det ble gjennomført arbeidsseminar med idedugnad for å identifisere alle 
mulige tiltak innenfor rammebetingelsene og forutsetningene som kan bidra til økt 
vognkapasitet.  

I prosessen med å identifisere mulige tiltak brukte vi en firetrinnsmodell med følgende 
definerte trinn40: 

• Trinn 1: Tiltak som har liten kostnadskonsekvens og som kan påvirke valg av 
transportmiddel 

• Trinn 2: Tiltak som har kostnadskonsekvens og som gir en mer effektiv utnyttelse av 
dagens ruteplan/driftssituasjon 

• Trinn 3: Tiltak som har en større kostnadskonsekvens og som medfører ombygging av 
vognene 

• Trinn 4: Tiltak som har en betydelig kostnadskonsekvens og som medfører anskaffelse 
av nye vogner 

Hensikten med firetrinnsmodellen var å synliggjøre alle tiltakene, både mindre omfattende og 
omfattende tiltak. I Tabell 37 gis en oversikt over de identifiserte tiltakene. Tiltakene som er 
markert med oransje farge tas med videre inn i alternativene. De umarkerte tiltakene antas å 
ikke være realiserbare med tanke på kostnad og hvilken effekt de gir. Det vil være mindre 
kostnader knyttet til tiltak som tas med videre, men denne kostnaden anses som å være en del 
av normal drift av T-banen. Det er ingen av tiltakene som gir en slik effekt at det kan utsette 
en anskaffelse av vogner. Vi anser det derfor nødvendig med en anskaffelse av nye vogner for 

                                                 
40 Modellen er hentet fra Statens vegvesen sin KVU-mal 



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

Side 72 av 151 Alternativanalyse  

 

å dekke behovene. Tiltakene og argumentasjon for om de tas med videre, beskrives utfyllende 
i Vedlegg 1.1. 
Tabell 37 Identifiserte tiltak 

ID Trinn Tiltak 
T1 1 Gjøre T-banen mindre attraktiv 
T2 1 Kampanjer («Trekk inn i vognen») 
T3 1 Ikke tillate sykkel på T-banen utenom rush 
T4 2 Differensierte billettpriser mellom rushtid og «normal» tid 
T5 2 Kjøre mer 3-vognstog utenfor rush 
T6 2 Kutte i oppholdstiden på endestasjon 
T7 2 Flere avganger gjennom fellestunnelen fremfor punktlighet i rush 
T8 2 Optimalisere stasjonsoppholdstiden 
T9 2 Optimalisere dørstyringen 
T10 2 Takting på grenbaner 
T11 2 Begrense ombygginger og oppdateringer 
T12 2 Justere vedlikeholdskonsept 
T13 2 Flytte matebusser til ulike T-banestasjoner 
T14 3 Fordele passasjerer på plattform 
T15 3 Optimere signalsystem mht. til sporfelt og hastighetssporing 
T16 3 Vogninnredning – medium tiltak 
T17 3 Vogninnredning – maksimum tiltak 
T18 4 6-vognstog opp til og med Slemdal 
T19 4 Anskaffe mellomvogner til MX (forlenge et antall MX til 6-vognsett) 
T20 4 Midtplattform som gir mulighet for at passasjerene kan gå ut på begge sider av toget 
T21 4 Kjøpe gamle MX-tog 
T22 4 Kortere tog 
T23 4 Plattformdører 
T24 4 Anskaffelse av nye vogner 

I tillegg til tiltakene som listes opp i Tabell 37 ble anskaffelse av flere MX-vogner foreslått. 
Dette er ikke tatt med som et tiltak, da alle opsjonene i MX-kontrakten er løst ut. 
Direkteanskaffelse av flere MX-vogner fra samme leverandør er anskaffelsesrettslig ikke 
akseptabelt. Det vises til vurderinger gjort av Kvale advokatfirma (vedlegg 1.10). 

Tiltakene er vurdert ut fra om de kan gi økt vognkapasitet og kan fordeles i to hovedtyper; 
tiltak som kan frigjøre flere vogner til trafikk (økt effektivitet/høyere tilgjengelighet) og tiltak 
som kan gi bedre fordeling av passasjerer (bedre reiseopplevelse/komfort). Tre tiltak omfatter 
innkjøp av en eller annen form for innkjøp av materiell (T19, T21 og T22) og ett tiltak (T18) 
er infrastrukturtiltak av mindre omfang. T7 er et kombinasjonstiltak som krever enten annen 
bruk av dagens vogner eller økt tilgjengelighet i rush, samt at effektiviseringstiltak iverksettes 
slik punktligheten for nettet ikke reduseres drastisk.  

Tabell 38 Kategorier for tiltak 

Komfort – utsette 
behov for nye 
vogner 

Økt effektivitet – 
kunne sette flere tog i 
trafikk i rush 

Anskaffelser -nye 
vogner  

Infrastruktur  Kombinasjon 

T1, T2, T3, T4, T10, 
T13, T14, T16, T17 

T5, T6, T8, T9, T11, 
T12, T15, T20, T23 

T19, T21, T22, T24 T18 T7 
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Det er gjort en samlet vurdering av de aktuelle tiltakene, da det er utfordrende å vurdere effekt 
og kostnad for hvert enkelt tiltak. Det er vurdert at effektivtetstiltakene kan gi redusert 
kjøretid fra ende til annen på en typisk linje med cirka 2 minutter hver vei. For 5 T-banelinjer 
i to retninger er dette til sammen 20 minutter. Gitt at man klarer å komme frem til en god 
ruteplan og taktingsmodell kan det være et potensial å frigjøre to 3-vognsett. I tillegg antas det 
at det kan frigjøres opptil tre 3-vognsett ved å endre vedlikeholdskonseptet. Dette gir en total 
effekt på fem 3-vognsett. Trafikkøkning kan imidlertid medføre lengre stasjonsopphold, og 
dette kan spise opp noe av effekten. Tiltak på trinn 1-3 kan gi noe økt vognkapasitet, men vil 
ikke kunne dekke vognbehovet som oppstår når Fornebubanen er ferdigstilt. En 
gjennomgående Fornebubane utløser behov for rundt 18 nye 3-vognsett.  

6.2 Identifikasjon av potensielle alternative konsepter 

De identifiserte tiltakene er kombinert til alternativer som dekker hele analyseperioden og 
som gjenspeiler mulighetsrommet. Utformingen av alternativene gjenspeiler 
kapasitetssprangene som utløses av infrastrukturprosjektene – Fornebubanen (2025), CBTC 
(2023-2027) og ny sentrumstunnel (2030). Det er i tillegg til et nullalternativ, etablert 5 
alternativer.  

Nullalternativet innebærer videreføring av dagens vognflåte i kombinasjon med tiltak på trinn 
1, 2 og 3. Ifølge Veilederen skal nullalternativet være en videreføring av dagens ytelse 
(kapasitet, funksjon etc.) med de investeringer i eksisterende infrastruktur som er nødvendig 
for at dette konseptet i det hele tatt skal være et akseptabelt alternativ.  

Alternativ 1 er et utsettelsesalternativ, hvor de eksisterende vognene bygges om til å håndtere 
flere passasjerer ved å legge til rette for flere ståplasser og anskaffelsen av nye vogner utsettes 
til 2030 når Ny sentrumstunnel står klar.  

Prosjektet har vurdert og kommet frem til at dersom dagens tilbud skal opprettholdes vil det 
ikke være nok vogner tilgjengelig til å kunne dekke behovet for å betjene ny infrastruktur, 
samt ta hensyn til fremtidig befolkningsutvikling og økt etterspørsel for T-banereiser, gitt 
komfortstandarden definert i kapittel 2.3 i forutsetning nr. 9. Nullalternativet og Alternativ 1 
klarer dermed ikke å møte sprangene i kapasitet som infrastrukturprosjektene utløser. 
Alternativ 2, 3, 4 og 5 tar utgangspunkt i dette og er ulike alternativer for anskaffelse av nye 
vogner.  
I det følgende presenteres alternativene som har blitt etablert. Alternativene er illustrert over 
en tidslinje som viser når infrastrukturprosjektene er planlagt å realiseres. Alternativene som 
omfatter anskaffelse av nye vogner deles inn i to faser, der fase 1 beskriver det som gjøres for 
å fremskaffe vogner til Fornebubanen og fase 2 beskriver det som gjøres for å fremskaffe 
vogner til ferdigstillelsen av Ny sentrumstunnel. 

 Minimumsalternativ 

I dette prosjektet ser vi at det ikke er realistisk med et nullalternativ gjennom hele 
analyseperioden. Dette fordi befolkningen øker, det er antatt at flere kjører T-bane, samt at de 
store infrastrukturprosjektene legger opp til at det vil være en betydelig økning i bruk av T-
bane. Disse store infrastrukturprosjektene tilsier at T-banen er politisk prioritert.  
Prosjektet har prøvd å etablere et alternativ som oppfyller de absolutte kravene til ytelse på en 
mest mulig kostnadsminimerende måte. Basert på analyse av mulige tiltak i kapittel 6.1, ser vi 
at dette ikke er mulig uten en anskaffelse av nye vogner. Vi har kommet frem til at 
minimumsalternativ blir altfor likt de andre alternativene, da en anskaffelse av nye vogner 
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inngår i alle alternativene. Økt kapasitet er knyttet til det behovet som er identifisert i 
behovsanalysen. Vi anser det ikke riktig å variere antall vogner mellom alternativene, da alle 
alternativene er skalerbare41. Et endelig antall vogner som skal anskaffes til Ny 
sentrumstunnel må vurderes når man nærmer seg anskaffelse. Vi ønsker å sammenligne alle 
alternativene med de samme rammebetingelsene, altså at det kommer en Ny sentrumstunnel 
og at denne medfører at det bygges opp kapasitet for å tilfredsstille det markedsbehovet man 
da ser.  
Vi kunne etablert et minimumsalternativ som medfører anskaffelse av vogner, men et lavere 
antall enn det som er identifisert i behovsanalysen. Dette mener vi vil gi et feil bilde av 
hvilket alternativ som er mest fordelaktig, da behovet ikke er dekket i dette alternativet. Dette 
minimumsalternativet ville også blitt det rimeligste alternativet.  

 Nullalternativet: Videreføring av dagens vognflåte 

 
Figur 35 Nullalternativet 

Nullalternativet innebærer en videreføring av dagens vognflåte, med de aktuelle tiltakene på 
trinn 1, 2 og 3.  
Fra 2025 vil tilbudet på eksisterende baner tas ned for å kunne kjøre Fornebubanen, samt at 
vedlikeholdskonseptet justeres for å kunne tilby noen flere tog i rush. Alternativet medfører 
altså en reduksjon av dagens tilbud for å kunne kjøre Fornebubanen, og kapasitetsbehovet i 
analyseperioden vil ikke bli dekket. Ombygging av vogner vil bidra til en bedre fordeling av 
passasjerer i togene, noe som kan bidra til å skyve behovet for flere vogner noe ut i tid. 
Alternativet vil antageligvis medføre at kunder blir misfornøyde når tilbudet tas ned på 
enkelte linjer og kan kanskje medføre en vridning bort fra T-banereiser.   
Alternativet vil ikke medføre en endring knyttet til baser og vedlikeholdsspor.  

                                                 
41 I alle alternativene kan man enkelte justere antall vogner. Når man snakker om formålsbygg, er ikke dette 
skalerbart på samme måte, og vertfall ikke ut i tid. Det er ganske tydelige hva som må inngå i et formålsbygg og 
elementene kan ikke tas bort.  
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 Alternativ 1: Utsette vognanskaffelse til 2030   

 
Figur 36 Alternativ 1 – utsette vognanskaffelse til ny sentrumstunnel er ferdigstilt 

Alternativ 1 er å utsette en vognanskaffelse til Ny sentrumstunnel ferdigstillelse. I tiden før 
dette innebærer alternativet tiltak på trinn 1, 2 og 3. Følgende tiltak gjennomføres for å gi en 
bedre passasjerfordeling i vognene når Fornebubanen kommer: 

- T16: Vogninnredning – medium tiltak 
- T17: Vogninnredning – maksimum tiltak  

I fase 1 vil tilbudet på eksisterende baner tas ned for å kunne kjøre Fornebubanen, noe som 
medfører at alternativet bare delvis dekker behovet. I alternativ 1 vil det altså ikke 
gjennomføres noen anskaffelse i denne fasen. 

I fase 2 anskaffes det nye vogner for å dekke kapasitetsbehovet. Opsjoner på ytterligere 
vogner inkluderes i anskaffelseskontrakten slik at nye vogner på sikt kan erstatte MX-
vognene når disse når sin levetid.  

Alternativet innebærer et økt behov for baser og vedlikeholdsspor. Etter fase 2 vil man i dette 
ha to vognparker, noe som er mer kostnadsdrivende enn én vognpark.  

 Alternativ 2: Anskaffe MX-mellomvogner til Fornebubanen 

 
Figur 37 Alternativ 2 – anskaffe mellomvogner til Fornebubanen 

Alternativ 2 innebærer at det anskaffes vogner i både fase 1 og 2. I fase 1 anskaffes 
mellomvogner til Fornebubanen. I fase 2 anskaffes en ny type vogner for å dekke gapet 
mellom kapasitet og etterspørsel når Ny sentrumstunnel er ferdigstilt. Anskaffelsen vil ha 
opsjoner for å erstatte MX-vognene på sikt, når disse når sin tekniske levetid 
Med mellomvogner menes flere MX-mellomvogner som kan kobles inn i et antall 
eksisterende MX 3-vognsett og forlenge disse til 6-vognsett. Mellomvognene benyttes til å 
bygge om 20-30 MX 3-vognsett til faste 6-vognsett, noe som vil gi en kapasitetsøkning 
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tilvarende 20-30 nye 3-vognsett. I perioden før Fornebubanen ferdigstilles gjennomføres de 
aktuelle tiltakene på trinn 1, 2 og 3.   
Alternativet innebærer et økt behov for baser og vedlikeholdsspor ved anskaffelse av MX- 
mellomvogner og senere ved anskaffelse av nye 3-vognsett i 2030. En vognanskaffelse ved 
Ny sentrumstunnel vil medføre to vognparker, noe som medfører høyere drifts- og 
vedlikeholdskostnader enn én vognpark. I tillegg vil vedlikehold av faste 6-vognsett medføre 
ytterligere baseinvesteringer pga. lange togstammer. Det vil være behov for økt base- og 
vedlikeholdskapasitet til fase 2. 

 Alternativ 3: Forsert utfasing av MX-vogner 

 
Figur 38 Alternativ 3 – Anskaffelse av nye vogner og tidlig utfasing av MX-vogner 

Alternativ 3 er å erstatte hele dagens vognpark med en ny type 3-vognsett. Frem mot 2025 
gjennomføres de aktuelle tiltakene på trinn 1, 2 og 3.  
I fase 1 anskaffes det nye 3-vognsett som kan kjøres på Fornebubanen, og gradvis erstattes 
hele MX-flåten med nye vogner. MX-vognene vil i dette alternativet bli avhendet før endt 
levetid. Alternativ 3 vil gi én vognpark igjen etter at MX-vognene er avhendet og vil være 
mer kostnadseffektiv å drifte og vedlikeholde enn ved flere typer vogner i vognparken. 
Tiltaket vil medføre en betydelig restavskrivning på MX-flåten. Til fase 2 vil det være behov 
for økt base- og vedlikeholdskapasitet. 

 Alternativ 4: Ny type vogner til Fornebubanen med opsjoner for senere anskaffelser 

 
Figur 39 Alternativ 4 – anskaffe nye vogner til Fornebubanen med opsjoner for ytterligere vogner til 2030 

I fase 1 anskaffes en ny type 3-vognsett til Fornebubanen, med opsjonsrettigheter for 
anskaffelse av ytterligere vogner for å dekke behovet når Ny sentrumstunnel er ferdigstilt. Før 
anskaffelse av nye vogner vil tiltak innen trinn 1, 2 og 3 gjennomføres. 
Både alternativ 3 og alternativ 4 innebærer å anskaffe en ny type vogner til Fornebubanen, 
men alternativene skiller seg i utnyttelsen av levetiden til MX-vognene. I alternativ 4 skal 
MX-vognene utfases først etter endt levetid (minst 32 år).  
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Alternativet innebærer et økt behov for baser og vedlikeholdsspor ved anskaffelse av nye 
vogner. Anskaffelse av en ny type vogner til Fornebubanen vil medføre to vogntyper i 
vognparken gjennom hele analyseperioden. Alternativet innebærer et økt behov for baser og 
servicespor ved anskaffelse av nye vogner i fase 2. 

 Alternativ 5: To separate vognanskaffelser 

 
Figur 40 Alternativ 5 – to separate vognanskaffelser 

En ny type 3-vognsett anskaffes for å dekke behovet som følger av Fornebubanen. Med 
bakgrunn i at det stadig er teknisk utvikling vil man anskaffe en ny generasjon vogner i fase 2. 
Fra innfasing av nye vogner til Ny sentrumstunnel vil det altså være tre vogntyper i T-
banenettet.  
Alternativet innebærer et økt behov for baser ved anskaffelse av nye vogner. For fase 1 vil det 
være behov for å tilpasse dagens baser og Fornebubasen en ny vogntype. Anskaffelsesfase 1 
medfører at en får to typer vogner i vognparken i perioden fram til ferdigstillelsen av Ny 
sentrumstunnel. Etter fase 2 vil det være tre typer vogner i vognparken. Tre vogntyper, hvorav 
en av vogntypene blir en miniserie, vurderes som mer kostnadsdrivende for drift og service 
enn 2. Baser og servicespor må kunne håndtere tre ulike vogntyper.  

6.3 Grovsortering av alternative konsepter 

Vi har vurdert de identifiserte alternativene opp mot skal-kravene. Det er gjort en vurdering 
av hvert skal-krav for hvert alternativ og gitt en fargekode. Rød betyr ikke oppfylt krav, mens 
grønn betyr oppfylt krav. Resultatet fra grovsorteringen vises i Tabell 39. 
Tabell 39 Grovsortering av alternativer 

ID Krav 0 1 2 3 4 5 

SK1 Vognflåten skal tilfredsstille dagens krav til 
sikkerhetsnivå. 

     
 

SK2 Nye vogner skal være tilpasset dagens infrastruktur N/A 
    

 

SK3 Nye vogner skal kunne frakte et minst like stort 
absolutt antall passasjerer per toglengde som dagens 
vogner. 

N/A 
    

 

SK4 Nye vogner skal ha et mer effektivt stasjonsopphold 
sammenlignet med dagens nivå.  

N/A 
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ID Krav 0 1 2 3 4 5 

SK5 Eksisterende og nye vogner skal kunne operere på 
samme banestrekninger uten gjensidige 
begrensninger. Det skal være mulig å mekanisk koble 
sammen togtypene for å berge defekt tog. 

N/A 
    

 

SK6 Drift av Fornebubanen skal ikke gå på bekostning av 
kapasitet og frekvens for øvrige bane 

  
 

  
 

SK7 Størrelsen på vognparken skal være tilstrekkelig til å 
dekke fremtidige utvidelser av ruteplanen som følge 
av CBTC. 

  
 

  
 

SK8 Størrelsen på vognparken skal være tilstrekkelig til å 
dekke fremtidige utvidelser av ruteplanen som følge 
av ny sentrumstunnel. 

     
 

Skal-krav 1-5 er krav som ikke skiller mellom alternativene på nåværende tidspunkt, da de er 
knyttet til de nye vognene og utformingen av disse. Disse skal-kravene er likevel tatt med i 
vurderingen da disse kravene har en så sentral betydning at de må innfris på nåværende 
tidspunkt. Det vil være viktig å ta med disse skal-kravene inn i forprosjektet og en senere 
anskaffelse. I Tabell 40 gis det en vurdering av hvilke alternativer som tas med i den videre 
analysen.  

Tabell 40 Konklusjon grovsortering 

Navn på alternativet Vurdering, herunder oppfyllelse av krav Konklusjon  

Nullalternativet Alternativet vil ikke medføre tilstrekkelig 
vognkapasitet til å kunne drifte Fornebubanen 
eller utvidelser som følge av CBTC. Det vil 
heller ikke være tilstrekkelig kapasitet til 
utvidelser som følge av ny sentrumstunnel. 
Alternativet tas allikevel med for å kunne 
vurdere de andre alternativene opp mot dagens 
kapasitet.  

Tas med videre 

Alternativ 1:  Alternativet vil ikke medføre tilstrekkelig 
vognkapasitet til å kunne drifte Fornebubanen 
eller utvidelser som følge av CBTC, da det ikke 
anskaffes nye vogner før i 2030 
(sentrumstunnelen). 

Tas ikke med videre 

Alternativ 2: Alternativet oppfyller alle skal-krav og tas med 
videre.  

Tas med videre 

Alternativ 3: Alternativet oppfyller alle skal-krav og tas med 
videre. 

Tas med videre 
 

Alternativ 4: Alternativet oppfyller alle skal-krav og tas med 
videre i analysen. 

Tas med videre 

Alternativ 5:  Alternativet oppfyller alle skal-krav og tas med 
videre i analysen.  

Tas med videre 
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Nullalternativet, alternativ 2, 3, 4 og 5 tas med i den videre analysen. Nullalternativet 
oppfyller ikke alle krav, men tas likevel med som et sammenligningsgrunnlag for de andre 
alternativene.  

6.4 Analyse av gjenværende alternativer 

I dette kapitlet vil vi analysere de alternativene som ble tatt videre fra grovsilingen.  

 Antall T-banevogner/innfasingsplan for de ulike alternativene 

I behovsanalysen ble det kartlagt at det er behov for rundt 18 nye 3-vognsett i trafikk for å 
betjene Fornebubanen gitt ulike gjennomgående ruteplaner for Fornebubanen eller ruteplaner 
med vending av tog på Skøyen. I disse 18 nye 3-vognsettene er det inkludert behov for 
vognreserve. Når man i tillegg tar hensyn til at det er lagt opp til at det korrektive 
vedlikeholdet for dagens MX-vogner vil øke fra rundt 2024 og at det er ønske om å ha 
ytterligere reservevogner som eventuelt kan styrke tilbudet, har videre analyse tatt 
utgangspunkt i at det bør anskaffes 25 nye 3-vognsett til Fornebubanen. Maksimal kapasitet 
gjennom fellestrekningen i sentrum setter begrensninger for utvidelser av tilbudet i fase 1. 
For fase 2, når Ny sentrumstunnel er klar til bruk har vi vurdert ulike ruteplaner basert på at 
etterspørselen vil øke langs alle grenbanene, men at behov for økt kapasitet vil være størst 
langs Kolsåsbanen, Holmenkollbanen og Grorudbanen. Det er lagt opp til at ved åpning av Ny 
sentrumstunnel vil det være behov for økt frekvens på alle grenbaner sammenlignet med 
dagens tilbud. Vi har kartlagt at behovet vil være rundt 85 nye 3-vognsett, som danner 
grunnlag for de videre beregningene, kapittel se kapittel 3.4. 
Det er også blitt vurdert hva som vil være vognbehovet i perioden mellom Fornebubanen og 
Ny sentrumstunnel står klar til bruk. Et scenarium som vil være aktuelt dersom Ny 
sentrumstunnel blir forsinket. I mellomperioden er det beregnet et behov på rundt 15 ekstra 3-
vognsett. Dersom disse anskaffes vil det ut fra denne analysen være behov for 70 nye 3-
vognsett til Ny sentrumstunnel. Dette danner grunnlag for de videre beregningene, kapittel se 
3.4. 
Alle alternativene er skalerbare, og vi ønsker å holde antall vogner konstant slik at det er 
mulig å sammenligne alternativene mht. kostnader. Samtlige alternativer har med andre ord 
samme ytelse. Vi kommer tilbake til endringer i ytelsesnivået i kapittel 6.7. 
Tabell 41 illustrerer antall 3-vognsett for alternativene gjennom hele analyseperioden. 
Kapasitetsøkning er markert med oransje. Det vil anskaffes like mange vogner i alle 
alternativene, med unntak av nullalternativet. Forskjellen i alternativene knyttes til hvordan 
anskaffelsene gjøres og hvilken type vogner42 det anskaffes. Det er lagt opp til en gradvis 
opptrapping av kapasitet, da det er begrenset hvor mange vogner som kan klargjøres for drift 
samtidig. Det tas utgangspunkt i at det leveres 2 stk. 3-vognsett i måneden.  

                                                 
42 For alt. 3, 4 og 5 forutsettes det kjøp av nye type 3-vognsett. For mellomvognalternativet anskaffes det 
samme antall mellomvogner som forlenger eksisterende MX sett til faste 6-vognsett. 
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Tabell 41 Tabellen viser antall 3-vognsett43 for de ulike alternativene gjennom analyseperioden 

Alternativ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

2, 3, 4 og 5 115 115 115 115 115 115 115 140 140 

Alternativ 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

0 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

2, 3, 4 og 5 140 140 140 164 188 212 225 225 225 225 

 Nullalternativet: Videreføring av dagens vognflåte 

Nullalternativet er en videreføring av dagens vognflåte. I alternativet er det lagt til grunn økt 
utnyttelse av dagens vognpark fra 2025 for å kunne drifte Fornebubanen. Alternativet 
medfører at eksisterende tilbud på dagens grenbaner reduseres. Dette for at det skal være 
mulig å holde Fornebubanen i drift.  
Økt utnyttelse av eksisterende vogner medfører økt behov for vedlikehold. Vedlikeholds-
kostnaden er derfor økt med 10 % i dette alternativet, for å synliggjøre konsekvensen av økt 
utnyttelse. Ombygging av vogner inngår i nullalternativet. Dette tas derimot ikke med i den 
kvantitative analysen, da det er rimelig å anta at det vil gjennomføres uavhengig av denne 
KVUen. Ombygginger vil dermed ikke bidra til å skille alternativene fra hverandre.  
Nullalternativet vil medføre lavere inntekter enn i dag fordi det vil bli mindre attraktivt å 
bruke T-banen ettersom fyllingsgraden øker. 

 Alternativ 2: Anskaffe mellomvogner til Fornebubanen 

Alternativ 2 innebærer to anskaffelser. Først en anskaffelse av 75 mellomvogner for 
ombygging av 25 stk MX 3-vognsett til faste 6-vognsett (tilsvar samme kapasitet som en 
anskaffelse av 25 3-vognsett) for å kunne drifte Fornebubanen. Deretter en anskaffelse av 85 
3-vognsett av ny type til sentrumstunnelen. Vognene til den nye sentrumstunnelen fases 
gradvis inn, dette er illustrert i tabell 42. Alternativet innebærer at man fra 2030 vil få 2 
vognparker, noe som bidrar til økte drift- og vedlikeholdskostnader, i tillegg til økte 
basekostnader som følge av faste 6-vognsett. Det vil være behov for økt base- og 
vedlikeholdskapasitet når vogner til Ny sentrumstunnel anskaffes. 
Tabell 42 Innfasingsplan for alternativ 2 

En anskaffelse av mellomvogner vil innebære at 25 3-vognsett bygges om til faste 6-vognsett. 
Ombygging til faste 6-vognsett gir en mindre fleksibel vognpark, uten mulighet for 
nedkobling ved lavtrafikk. Dette vil medføre økt slitasje på vogner og økt behov for 

                                                 
43 Dagnes flåte består av 345 vogner som er konfigurert som 3-vognsett. Dvs. at flåten består av 115 3-vognsett 
som minste enhet som kan kjøres i trafikk.  3-vognsettene kan kobles sammen til 6-vognsett i trafikk. 

Type vogn 2018-2024 2025 2026-
2029 

2030 2031 2032 2033 2034-
2036 

MX 3-vognsett 115 115 115 115 115 115 115 115 

Mellomvogner - 25 25 25 25 25 25 25 

Nye 3-vognsett -   24 48 72 85 85 

Sum 115 140 140 164 188 212 225 225 
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vedlikehold. Konsekvensen av feil som medfører stopp i trafikk vil være større for et fast 6-
vognstog, da dette medfører at alle 6 vogner i toget må innstilles. I tillegg vil deling av de 
faste 6-vognsett være nødvendig for at toglengde skal passe med eksisterende verksteds- og 
vedlikeholdsspor. Dette vil være mulig, men ikke like raskt og enkelt som ved deling av 
sammenkoblede 3-vognsett. Mindre korrektivt vedlikehold og hyppige inspeksjoner må gjøres 
uten å dele 6-vognsett og vil kreve at det finnes et tilstrekkelig antall spor som kan håndtere 
6-vognsett.  
Alternativ 2 er anskaffelsesrettslig utfordrende, men det kan ikke utelukkes at det kan være 
juridisk akseptabelt (ref. kapittel 6.2.4). Det vil også være utfordrende å få leverandøren av 
MX til å gi en bindende pris i løpet av KVUen uten en forpliktende kjøpsavtale. Leverandør 
vil stå i en monopolsituasjon da det bare er de som kan levere mellomvogner til dagens 
vogner og dette kan være med å presse prisen opp. Det er derfor fremforhandlet en 
budsjettpris for mellomvogner basert på en anskaffelse av 60-90 mellomvogner. Denne 
budsjettprisen ligger til grunn for investeringskostnaden i dette alternativet. Prisene er gitt 
under forutsetning av at kontrakt signeres i løpet av 2019. Anskaffelse av mellomvogner er 
mulig å fremskynde ved behov da anskaffelsesprosessen vil være mindre omfattende.  
Faste 6-vognsett gir 4 prosent større passasjerkapasitet sammenlignet med to 3-vognsett pga. 
at det ikke er førerrom midt i toget og åpen gjennomgang i hele toget.  

 Alternativ 3: Forsert utfasing av MX-vogner 

Alternativ 3 innebærer at man anskaffer nye vogner til Fornebubanen til 2025, og begynner å 
erstatte dagens vognpark fra 2026. Alternativet omfatter en forsert utfasing av MX-vognene. 
Det leveres 24 stk. 3-vognsett årlig frem til og med 2032, deretter anskaffes 8 stk. 3-vognsett i 
2033 og de siste MX-vognene fases ut. Det vil trolig ikke være slik at utfasingen av de siste 8 
MX-togene utsettes så lenge, men det er en modellteknisk tilnærming, som ikke påvirker 
resultatet av analysen. Dette er illustrert i Tabell 43. 
Tabell 43 Innfasingsplan for alternativ 3 

Forsert utfasing av MX-vognene medfører en kostnad. Dette skyldes vognleieavtalen mellom 
Sporveien og OVS. Kapitaldelen av vognleie skal representere investeringskostnadene, antatt 
levetid på materiell, samt kapitalkostnader. Ved endt økonomisk levetid settes vognleien lik 0. 
Det skal betales vognleie for hele den forutsatte levetiden selv om vognene tas ut av drift.  
Fordelen ved forsert utfasing av MXene er at man i 2034 kun har en vogntype i drift, noe som 
vil bidra til lavere drift- og vedlikeholdskostnader. Dagens base- og vedlikeholdskapasitet må 
tilpasses en ny vogntype. Fra 2030 (fase 2) vil det være behov for økt base- og 
vedlikeholdskapasitet. 

 Alternativ 4: Ny type vogner til Fornebubanen med opsjoner for senere anskaffelser 

Alternativet innebærer at det anskaffes nye vogner til Fornebubanen, med opsjon på 
anskaffelse av flere vogner til Ny sentrumstunnel. Alternativet medfører at man fra 2025 har 
to vogntyper i drift.  

Type vogn 2018-
2024 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034-
2036 

MX 3-vognsett 115 115 91 67 43 19 19 19 19 8 - 

Nye 3-vognsett - 25 49 73 97 121 145 169 193 217 225 

Sum 115 140 140    164 188 212 225 225 
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Tabell 44 Innfasingsplan for alternativ 4 

Det å ha flere vognparker i drift påvirker drift- og vedlikeholdskostnadene negativt. Dette 
skyldes blant annet at Sporveien må ha dobbelt opp av reserveutstyr og opplæring i to 
systemer. Alternativ 4 innebærer derfor høyere drift- og vedlikeholdskostnader enn 
nullalternativet og alternativ 3. Dagens base- og vedlikeholdskapasitet må tilpasses en ny 
vogntype. Fra 2030 (fase 2) vil det være behov for økt base- og vedlikeholdskapasitet. 
Det gjøres en relativt liten anskaffelse til 2025 (basisleveransen), med opsjon på en større 
anskaffelse av vogner til sentrumstunnelens ferdigstillelse. Kontraktens varighet og 
størrelsesforholdet mellom basisleveransen og en eventuell senere leveranse utgjør en risiko 
for leverandøren. Dette vil prises inn som et tillegg til basisleveransen. Utløsing av opsjoner 
vil også medføre en mobiliseringskostnad, som representerer kostnader knyttet til å gjenoppta 
produksjonen av vogner. 
En langvarig opsjonskontrakt er mulig, men en varighet på mer enn 10 år vil trolig ikke være 
hensiktsmessig. I løpet av en så lang periode vil teknologi, interiørløsninger og kundebehov 
ha endret seg så mye at en ny type togsett trolig er mer formålstjenlig. Ny teknologi og nye 
produksjonsmetoder vil også kunne medføre lavere markedspriser enn det man oppnådde i 
den forrige kontrakten. For ytterligere vurderinger rundt bruk av opsjoner vises det til 
Vedlegg 1.6.  
Dette alternativet medfører en avgrensning i tid mellom de to anskaffelsene. Dersom Ny 
sentrumstunell blir utsatt eller forsinket utover opsjonsperioden, vil opsjonskjøpet for vogner 
til ny sentrumstunnel ikke være mulig og en ny anskaffelse må gjennomføres. Merkostnaden 
for opsjonsretten vil dermed være bortkastet. 

 Alternativ 5: To separate anskaffelser 

Alternativ 5 innebærer at det gjøres to separate anskaffelser. Til 2025 gjøres det en 
anskaffelse av vogner til Fornebubanen (fase1), og i 2030 anskaffes det vogner til Ny 
sentrumstunnel (fase 2). Alternativet medfører at man fra 2030 har 3 vogntyper i drift.  
Tabell 45 Innfasingsplan for alternativ 5 

Tre vogntyper i drift vil trekke drift- og vedlikeholdskostnadene opp, og alternativ 5 har 
derfor de høyeste drift- og vedlikeholdskostnader. Dagens base- og vedlikeholdskapasitet må 
tilpasses en ny vogntype i Fase 1. I fase 2 vil det være behov for økt base- og 
vedlikeholdskapasitet samt justeringer for å tilpasse basestrukturen tre forskjellige vogntyper. 

Type vogn 2018-
2024 

2025 2026-
2029 

2030 2031 2032 2033 2034-
2036 

MX 3-vognsett 115 115 115 115 115 115 115 115 

Nye 3-vognsett - 25 25 49 73 97 110 110 

Sum 115 140 140 164 188 212 225 225 

Type vogn 2018-
2024 

2025 2026-
2029 

2030 2031 2032 2033 2034-
2036 

MX 3-vognsett 115 115 115 115 115 115 115 115 

Nye 3-vognsett – type 1 - 25 25 25 25 25 25 25 

Nye 3-vognsett – type 2 - - - 24 48 72 85 85 

Sum 115 140 140 164 188 212 225 225 
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To separate vognanskaffelser gir mer fleksibilitet med tanke på anskaffelsestidspunkt enn det 
bruk av en opsjonskontrakt gjør. Innen anskaffelsen til Ny sentrumstunnel skal gjennomføres 
kan det også ha skjedd store endringer innen teknologi og marked, og man kan i beste fall 
oppnå en lavere enhetspris per vogn. Det knyttes derimot usikkerhet til dette, og dette vil 
derfor håndteres i usikkerhetsanalysen. 

6.5 Etablering av basisestimat 

 Overordnede beregningsforutsetninger 

For hvert av alternativene som har gått gjennom grovsilingen, er det etablert et basisestimat. 
De mest sentrale forutsetningene for basisestimatet presenteres her: 

• Analyseperioden er fra 2019-2036 

• Beregningen baseres på reelle 2018-kroner i hele tidshorisonten. Dette betyr at 
beregningsresultatet er oppgitt i 2018 kroner. Dersom resultatet skulle benyttes som 
budsjetteringsgrunnlag for et fremtidig år, må det legges til inflasjon frem til dette 
året.  

• Inflasjon: Siden beregningene utføres i en reell modell, legger vi ikke inn en generell 
prisstigning i kostnadene over beregningshorisonten. Dette må sees i sammenheng 
med diskonteringsfaktoren 

• Realprisøkning: Dersom noen av innsatsfaktorene øker mer enn den generelle 
prisstigningen, kunne det vært relevant å legge inn en realprisøkning. Vi har ikke 
funnet grunnlag for å legge inn en slik justering 

• Diskonteringsrenten er satt til 4 %, dette er basert på Finansdepartementets siste 
rundskriv om temaet (30.04.2014)44. Dette nivået på diskonteringsrente skal 
harmonere med en kontantstrøm som er oppgitt i reelle størrelser  

• I kostnadsberegningen av de ulike alternativene fokuseres det på kostnader som bidrar 
til å skille mellom de ulike alternativene. Basisestimatet for de ulike alternativene vil 
derfor ikke gjenspeile totalkostnaden for prosjektet 

• Inntektssiden er ikke hensyntatt i kostnadsberegningen av alternativene siden vi ikke 
har grunnlag for å kunne skille mellom inntektspotensialet fra et alternativ til et annet 

• OVS har bidratt med erfaringstall og annet underlag knyttet til vognpriser og 
konsekvensen av ulike anskaffelsesformer. Sporveien har bidratt med drifts- og 
vedlikeholdskostnader. I kapittel 6.5.4 vil grunnlaget for drift- og 
vedlikeholdskostnader beskrives mer inngående 

• Den økonomiske levetiden til nye mellomvogner er satt til 19 år, og den økonomiske 
levetiden til øvrige nye vogner er satt til 30 år. Årsaken til dette er at mellomvogner 
kobles på eksisterende MX-vogner, som allerede er et stykke ut i sin levetid. 
Mellomvognene kan ikke kjøres etter at MX-vognene tas ut av drift 

• Restverdier er tatt hensyn til i nåverdiberegningen med tenkte balanseverdier ved 
utløp analyseperioden, antatt lineær avskrivning. Hensikten med dette er å få frem 
effekten av at alternativene har ulik posisjon i vognenes levetid ved slutten av 
analyseperioden. Det finnes ikke noe marked for brukte vogner, men det er reelt at 

                                                 
44 Rundskrivet redegjør for diskonteringsprinsipper i nåverdianalyser, herunder diskonteringsrentenivå. 
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alternativene har ulik gjenværende levetid som det er ønskelig å få reflektert i 
resultatene 

• Kostnader knyttet til vedlikehold av infrastruktur og etablering av nye baser er ikke 
inkludert i basisestimatet. Det forutsettes at det er basekapasitet som kan ta imot 
vogner fra 2024 for Fornebubanen og fra 2029 for Ny sentrumstunnel 

• Antall km per vogn per år er likt for samtlige alternativer, med unntak av 
nullalternativet som har 150 000 km pr vogn pr år gjennom hele perioden. I de øvrige 
alternativene legges det til grunn at vognene kjøres 139 000 km pr år fra nye vogner til 
Fornebubanen er i drift. Før dette kjøres vognene noe mer 

• Det forutsettes en leveringstakt på to 3-vognsett per mnd. Leveringstakt er avhengig 
av Sporveien sin kapasitet til å ta imot og implementere nye vogner. Når vognene tas 
imot skal de gjennom blant annet testing, justeringer, godkjenning og overtakelse. 
Man må ha tilgjengelige mottaksspor og gjennomført opplæring av berørt personale, 
dette begrenser antall vogner som kan tas imot samtidig 

• Vedlikeholdskostnader for nye vogner er satt lik dagens vedlikeholdsnivå. Det er 
rimelig å anta at nye vogner som anskaffes frem i tid har lavere 
vedlikeholdskostnader. Det er allikevel slik at MX-vognene allerede har lave 
vedlikeholdskostnader45 og at nye vogner vil har nye komponenter som kan løfte 
fremtidige vedlikeholdskostnadene. Basert på dette har vi vurdert det slik at 
vedlikeholdskostnader for dagens vogner og nye vogner, blir tilnærmet likt 

• Det er ikke lagt inn noen effekt av lavere driftskostnader for nye vogner. For eksempel 
kan vi anta noe mer effektiv energiforbruk for nye vogner. Vi anser imidlertid dagens 
vogner som relativt energieffektive. Vi har ikke hatt grunnlag for å legge inn en effekt 
av lavere driftskostnader for nye vogner i de deterministiske beregningene 

• Nøkterne vogner: Det er lagt til grunn nøkterne vogner i basisestimatet. Eksempelvis 
er det ikke lagt inn kostnader for aircondition, stegtrinn og større informasjonstavler 

• I beregningene av drifts- og vedlikeholdskostnadene i alternativene tas det hensyn til 
merkostnadene ved å ha en sammensatt flåte bestående av mellomvogner eller ulike 
vogntyper, sammenlignet med dagens homogene vognflåte 

Beregning av basisestimat for alternativene er basert på nåverdimetoden.  

 Basisestimat investeringskostnader 

I Tabell 46 presenteres investeringskostnader som er benyttet i beregningsmodellen, samt 
bakgrunnen for kostnadsestimatene.  
Tabell 46 Investeringskostnad 

Kostnadspost Beskrivelse Vurdering basiskostnad46 Grunnlag for 
basiskostnad 

MX- 
mellomvogner 

Anskaffelseskostnad pr 3-
vognsett av mellomvogner 
installert i eksiterende MX. 
Pris er basert på 

5,5 MEUR pr 3-vognsett med 
mellomvogner benyttes i 
analysen. 

Grunnlaget for kostnaden 
brev fra Siemens 
forutsatt, en leveranse på 
60-90 vogner 

                                                 
45 Se omtale om dette i kapittel 7.6 
46 Sum av grunnkalkyle og uspesifiserte kostnader. Komplett kostnad for alle konkrete poster.  
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Kostnadspost Beskrivelse Vurdering basiskostnad46 Grunnlag for 
basiskostnad 

uforpliktende prisindikasjon 
fra Siemens.  

(tilsvarende 20-30 stk. 3-
vognsett).  

Nye vogner Anskaffelseskostnad pr 3-
vognsett. Basert på tall 
fremskaffet av OVS. 

 

6,5 MEUR pr 3-vognsett 
benyttes i analysen.  

For anskaffelse av vogner til 
sentrumstunnelen er 
anskaffelsesvolumet stort, og 
det forventes derfor at man kan 
oppnå en noe lavere pris per 
vogn. Dette er lagt inn som en 
faktor i beregningsmodellen.  

Anslaget tar 
utgangspunkt i RFI-
priser fra 2015, justert til 
2018-kroner. Prisen er 
også justert opp for å ta 
hensyn til merkostnader 
knyttet til Oslo-
spesifikasjon av vognene 
og forberedt for 
automatisk fremføring. 

 

 Basisestimat drifts- og vedlikeholdskostnader 

Beregning av drift- og vedlikeholdskostnader for de ulike alternativene tar utgangspunkt i 
tallunderlag mottatt fra Sporveien. Sporveien har gjort en vurdering av hvordan drift- og 
vedlikeholdskostnader påvirkes av vognparksammensetningen. Kostnadskategorier er sortert i 
variable kostnader og faste kostnader for budsjettet for 2018. 
Drift- og vedlikeholdskostnader beregnes hver for seg. I beregningene deles både drift- og 
vedlikeholdskostnadene inn i en fast og en variabel kostnadskomponent. De faste drifts- og 
vedlikeholdskostnadene tar utgangspunkt i budsjettkostnad fra 2018 for eksisterende MX-
vogner. De variable driftskostnadene bestemmes av en variabel kostnadskomponent som 
multipliseres med antall produserte vognkilometer per vogntype. Den variable 
kostnadskomponenten varierer med vogntype. De variable vedlikeholdskostnadene beregnes 
på tilsvarende måte, men det er ulike kostnadskomponenter som benyttes. Tallene som ligger 
til grunn for beregningene er mottatt fra Sporveien.  
Den årlige drifts- og vedlikeholdskostnad beregnes for kilometerproduksjonen som hver 
vogntype står for i de ulike alternativene. Det tas utgangspunkt i MX-vognenes kostnadsnivå 
som belastes med et spesifikt påslag for mellomvogner, to vogntyper eller tre vogntyper, både 
på den faste kostnadskomponenten og kostnadskomponenten for variable kostnader. Påslaget 
skal reflektere merkostnaden med å ha en flåte som er sammensatt av flere vogntyper.  
For mer informasjon om hvordan drift og vedlikeholdskostnader er beregnet, se Vedlegg 1.2.  

6.5.3.1 Kostnad for kapitaldel vognleie 
Vognleieavtalen mellom Sporveien og OVS medfører at det skal betales vognleie for 
kapitalkostnader i hele den forutsatte levetiden til vognene, selv om vogner tas ut av drift. 
Forsert utfasing av MX-vognene medfører derfor en ekstrakostnad. Dette er inkludert i 
alternativ 3. 

 Livsløpskostnad 

Tabell 47 viser samlet livsløpskostnad for alternativene. Nåverdien av kostnadselementene 
utgjør sannsynlig verdi, og vil benyttes som utgangspunkt for vurdering av usikkerhet.  
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Tabell 47 Livsløpskostnader for alternativ 2, 3, 4 og 5. Tall er oppgitt i milliarder 

Kostnadselement Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Investeringskostnad47 1,90 3,82 1,95 1,92 

Drift 9,82 9,74 9,77 10,61 

Vedlikehold 7,39 7,20 7,38 7,84 

Forsert utfasing av MX - 2,82 - - 

Prosjektorganisasjonen 0,12 0,17 0,14 0,17 

Sum 19,23 23,75 19,25 20,53 

6.6 Usikkerhetsanalyse 

 Forutsetninger for usikkerhetsanalysen 

Usikkerhetsanalysen er basert på gruppeprosessen som ble gjennomført 06.09.18, samtaler 
med nøkkelpersoner i prosjektet, mottatt dokumentasjon og egne vurderinger av 
usikkerhetsbildet. 
Det er lagt til grunn følgende beregningsforutsetninger for analysen: 

• Usikkerhetsvurdering av prosjektet tar utgangspunkt i foreliggende informasjon på 
analysetidspunktet. Det kan ikke utelukkes at det finnes ytterligere 
prosjektdokumenter vi burde hatt tilgang til og innsikt i. Oversikt over 
bakgrunnsdokumentasjon finnes i Vedlegg 3. 

• Anskaffelsen av vogner for å dekke vognbehovet etter at Ny sentrumstunnel er 
ferdigstilt ligger langt frem i tid, og vognbehovet er beheftet med stor usikkerhet. 
Denne usikkerheten er ikke synliggjort i usikkerhetsanalysen. Før anskaffelsen 
gjennomføres må det gjøres en oppdatert og grundig vurdering av vognbehovet for å 
sikre at det anskaffes et fornuftig antall vogner. 

• Forventningskostnad (P50) og kostnadsramme (P85) er eksklusive mva. 

• Usikkerhetsanalysen benytter Monte Carlo simulering med 1 mill. simuleringer  

• P50 og P85 er oppgitt i reelle 2018-kroner 

 Prosjektnedbrytningsstruktur  

Det er satt opp en prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) for alternativer som analyseres. PNS 
for hvert alternativ følger samme grunnstruktur, og denne er illustrert i Figur 41. Kostnad for 
forsert utfasing av MX er kun lagt inn for alternativ 3.  

                                                 
47 Investeringskostnaden er justert for restverdi. 
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Figur 41 Prosjektnedbrytningsstruktur for alle alternativer 

 Estimatusikkerhet 

For hvert kostnadselement etableres et lavt (best), sannsynlig og høyt (verst) estimat. Det lave 
estimatet settes slik at det antas at det er ti prosent sannsynlighet for at den faktiske kostnaden 
vil bli lavere enn estimatet. Det høye estimatet settes slik at det antas at det er ti prosent 
sannsynlighet for at den faktiske kostnaden vil bli høyere. Dette benevnes henholdsvis 10- og 
90-persentilene (P10 og P90). For både lavt og høyt estimat legges det til grunn en 
situasjonsbeskrivelse som realistisk vil kunne inntreffe i ett av ti tilfeller. Sannsynlig verdi er 
den verdien som oftest vil forekomme. 
Estimatusikkerheten fanger kun opp usikkerhet knyttet til variasjon i enhetspriser og mengder 
slik prosjektet er planlagt gjennomført. Avvik fra dette med bakgrunn i endret løsning eller 
omfang, og øvrige forhold som kan påvirke samlet prosjektkostnad, behandles som 
usikkerhetsfaktorer. 

6.6.3.1 Vurdering av estimatusikkerhet 

Estimatusikkerhet for hvert alternativ er illustrert i Tabell 48. Usikkerheten er vurdert for 
begge anskaffelsene, både fase 1 og fase 2. Størrelsesforholdet mellom fase 1 og 2 er 
henholdsvis anskaffelse av 25 og 85 nye 3-vognsett. Best- og verst-tilfeller oppgis som en 
prosentandel av kostnadsposten. I noen tilfeller trekker usikkerheten i hver sin retning for 
anskaffelse til fase 1 og fase 2. Men siden anskaffelsen av nye vogner er større for fase 2, enn 
fase 1, har denne størst betydning for vurderingene. For mer detaljer om dette, se vedlegg 1.5. 
Tabell 48 Estimatusikkerhet 

Alternativ Kostnadselement Best    Sannsynlig  Verst 

Alternativ 2 NV Investeringskostnad 

NV Drift 

NV Vedlikehold 

NV Prosjektorganisasjonen 

85 % 100 % 110 % 

95 % 100 % 115 % 

85 % 100 % 120 % 

100 % 100 % 100 % 
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Alternativ Kostnadselement Best    Sannsynlig  Verst 

Alternativ 3 NV Investeringskostnad 

NV Drift 

NV Vedlikehold 

NV Utfasingskostnad 

NV Prosjektorganisasjonen 

85 % 100 % 110 % 

95 % 100 % 115 % 

90 % 100 % 125 % 

100 % 100 % 100 % 

100 % 100 % 100 % 

Alternativ 4 NV Investeringskostnad 

NV Drift 

NV Vedlikehold 

NV Prosjektorganisasjonen 

85 % 100 % 110 % 

95 % 100 % 115 % 

90 % 100 % 125 % 

100 % 100 % 100 % 

Alternativ 5 NV Investeringskostnad 

NV Drift 

NV Vedlikehold 

NV Prosjektorganisasjonen 

85 % 100 % 110 % 

95 % 100 % 115 % 

85 % 100 % 125 % 

100 % 100 % 100 % 

 Usikkerhetsfaktorer 

Usikkerhetsfaktorer modellerer den kostnadsmessige konsekvensen av alle forhold som ikke 
inkluderes i basisestimatet eller omfattes av estimatusikkerheten, men som likevel antas å 
påvirke de endelige prosjektkostnadene, herunder hendelsesusikkerhet (usikkerhet som ikke 
direkte er kvantifiserbar, men som kan påvirke prosjektets totale kostnader).  
Faktorene fanger opp både forhold der prosjektet kan påvirke sannsynlighet og/eller utfall, og 
forhold der prosjektet ikke kan påvirke sannsynlighet og/eller utfall. For de forholdene der et 
prosjekt ikke kan påvirke sannsynlighet og/eller utfall (eksempelvis værforhold) vil prosjektet 
likevel kunne gjennomføre tiltak som reduserer kostnadskonsekvensen av forholdet (for 
eksempel innføre tiltak for å redusere innvirkningen av dårlig vær). Usikkerhetsfaktorer kan 
være interne (eksempelvis organisering), eller eksterne (eksempelvis påvirkning fra andre 
prosjekter). 
Dersom flere av de viktigste faktorene får et negativt utfall samtidig vil det oppstå en 
innbyrdes forsterkende effekt som er vanskelig å modellere. Dette er en av årsakene til at det 
er viktig med proaktiv usikkerhetsstyring gjennom hele prosjektet. Prioriterte innsatsområder 
og klare planer for håndtering av uønskede utfall, samt utnyttelse av muligheter som oppstår, 
er viktige momenter i dette arbeidet.  

6.6.4.1 Vurdering av usikkerhetsfaktorer 
Basert på vurderinger som ble gjort i gruppeprosessen torsdag 06 september er det utarbeidet 
en tabell som oppsummerer usikkerhetsfaktorer som ble diskutert, samt hvordan disse 
vurderes for de ulike alternativene. Diskusjon i gruppeprosessen danner grunnlaget for 
usikkerhetsspennene som presenteres. Det ble vektlagt å få frem forskjeller mellom de ulike 
alternativene. I Tabell 49 presenterer vi de identifiserte usikkerhetsfaktorene. Usikkerheten er 
vurdert for begge anskaffelsene, både fase 1 og fase 2. For detaljer rundt usikkerhetsspenn, se 
Vedlegg 1.4. 
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Tabell 49 De identifiserte usikkerhetsfaktorene 

Usikkerhetsfaktor Beskrivelse Vurdering av 
usikkerhetsspenn pr alt. 

Markedsusikkerhet 

Påvirker 
investeringskostnaden 

 

Usikkerhet knyttet til kostnad for nye vogner, 
påvirkes av antall tilbydere, timing på utlysning.  

Dersom leverandører fra Asia ønsker å komme 
sterkere inn i det Europeiske markedet kan dette 
resultere i lavere priser. 

Alt. 2: 0,85/1,00/1,15 

Alt. 3: 0,80/1,00/1,20 

Alt. 4: 0,80/1,00/1,20 

Alt. 5: 0,85/1,00/1,15 

Interessenter og krav 

Påvirker alle kostnader, og 
plasseres på toppnivå.  

 

Omfatter usikkerhet knyttet til endringer i krav til 
vognparken, nye kundekrav, nye krav fra 
politikere, påvirkning fra interne 
interessegrupper m.m. Gjelder også forskrifter, 
reguleringer (godkjenning). 

For alle alternativene vurderes det som lite 
sannsynlig at påvirkning fra interessenter bidrar 
til lavere kostnader. 

Alt. 2: 0,95/1,00/1,15 

Alt. 3: 0,95/1,00/1,10 

Alt. 4: 0,95/1,00/1,10 

Alt. 5: 0,95/1,00/1,15 

Prosjekt- og eierstyring 

Påvirker alle kostnader, og 
plasseres på toppnivå.  

Den påvirkning prosjekt- og eierstyring har på 
kostnaden. Omfatter forhold som kompetanse, 
kapasitet, erfaring og beslutningsevne.  

 

Alt. 2: 0,90/1,00/1,15 

Alt. 3: 0,95/1,00/1,20 

Alt. 4: 0,90/1,00/1,20 

Alt. 5: 0,90/1,00/1,15 

Anskaffelsesstrategi  

Påvirker 
investeringskostnaden. 

Omfatter usikkerhet knyttet til ulike 
anskaffelsesstrategier, herunder 
kostnadskonsekvens av opsjonskontrakt, 
anskaffelse av mellomvogner m.m. 

Alt. 2: 0,90/1,00/1,20 

Alt. 3: 0,90/1,00/1,15 

Alt. 4: 0,90/1,00/1,20 

Alt. 5: 0,90/1,00/1,15 

Teknologi 

Påvirker drift- og 
vedlikeholdskostnader.  

Faktoren omfatter usikkerhet knyttet til 
teknologisk utvikling, valg av teknologi, 
potensielle utfordringer knyttet til samkjøring m. 
ulike vogntyper, nye vogners energibruk m.m. 

Alt. 2: 0,85/1,00/1,10 

Alt. 3: 0,85/1,00/1,10 

Alt. 4: 0,90/1,00/1,10 

Alt. 5: 0,80/1,00/1,10 

Basestruktur og 
driftsmodell 

Påvirker kostnader knyttet 
til drift og vedlikehold. 

Kostnadskonsekvens av å ha flere vogntyper i 
drift, endringer i driftsmodell, usikkerhet knyttet 
til ruteplan, behov for opplæring, trafikkstyring, 
håndtering av driftsfeil m.m. 

Alt. 2: 0,95/1,00/1,15 

Alt. 3: 0,95/1,00/1,10 

Alt. 4: 0,95/1,00/1,15 

Alt. 5: 0,95/1,00/1,20 

Valutausikkerhet 

Valutasvingninger påvirker 
investeringskostnaden til 
prosjektet. 

Kostnaden for kjøp av vogner er knyttet opp i 
utenlandsk valuta. Investeringskostnaden i alle 
alternativene er derfor eksponert mot 
valutasvingninger. I usikkerhetsanalysen er 
effekten av svingninger i euro mot norske kroner 
basert på historiske observasjoner.  

Alt. 2: 0,97/1,00/1,03 

Alt. 3: 0,99/1,00/1,01 

Alt. 4: 0,97/1,00/1,03 

Alt. 5: 0,97/1,00/1,03 

Figuren nedenfor viser plasseringen av usikkerhetsfaktorer i PNS for alle alternativene. 
Nåverdi kostnad for forsert utfasing av MX er markert med grått for å synliggjøre at 
kostnadselementet ikke inngår i alle alternativene, men kun i alternativ 3.  
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Figur 42 Plassering av usikkerhetsfaktorer 

Usikkerhetsfaktorene er plassert i prosjektnedbrytingsstrukturen avhengig av hvilke 
kostnadselementer den enkelte usikkerhetsfaktorer påvirker. Faktorene er modellert som 
sannsynlig påvirkning, og den påvirkning de forventes å ha på prosjektets kostnad i ett av ti 
tilfeller (best og verst). En verdi på 1,00 vil ikke ha noen innvirkning på kostnaden, mens en 
verdi på 0,95 angir en kostnadsreduksjon på 5 prosent for poster påvirket av faktoren. I 
motsatt tilfelle vil en verdi på 1,05 bety en kostnadsøkning på 5 prosent. Faktorer som er 
symmetriske om verdien 1,00 vil ikke påvirke den forventede kostnaden (P50), men vil øke 
usikkerhetsavsetningen og derved gi en høyere anbefalt kostnadsramme (P85). Faktorer med 
asymmetrisk spenn eller ikke-nøytral sannsynlig påvirkning (annen verdi enn 1,00 som 
sannsynlig) vil normalt48 påvirke den forventede kostanden (P50), der høyreskjeve estimat49 
øker kostnaden og venstreskjeve estimat reduserer kostnaden. 
I vurderingene av usikkerhetsfaktorer i tabellene ovenfor beskrives det hvor i 
prosjektnedbrytningsstrukturen de ulike faktorene er plassert, dette er også synliggjort i Figur 
42. Markedsusikkerhet påvirker for eksempel kun investeringskostnaden, og denne faktoren 
er derfor plassert på dette kostnadselementet. Markedsusikkerhet er den rosa faktoren til 
venstre i Figur 42. Faktorer plassert på toppnivå, for eksempel prosjekt- og eierstyring, virker 
på alle kostnadselementer i prosjektet.  

 Resultater 

Ut i fra vurderinger som er gjort rundt estimatusikkerhet og usikkerhetsfaktorer er det avledet 
en S-kurve og et tornadodiagram for alternativ 2, 3, 4 og 5.  S-kurven beskriver hvilken 
forventet kostnad en kan regne med å gjennomføre prosjektet innenfor (x-aksen) og tilhørende 
sannsynlighet. Tornadodiagrammet viser usikkerhetenes relative innvirkning på prosjektets 
kostnad. Risiko som kan øke prosjektets kostnader er gitt til høyre i diagrammet. Muligheter 
som kan redusere prosjektets kostnader vises til venstre i diagrammet. Diagrammet angir 
usikkerhetsfaktorers og kostnadselementers relative bidrag til den totale usikkerheten. Det vil 
si at usikkerhetsfaktorene vises som prosentandeler av 100 prosent av usikkerheten i 
modellen. Resultater fra usikkerhetsanalysen av de ulike alternativene er illustrert i Tabell 50. 

                                                 
48 Unntaket er når faktoren har en statisk forventning lik 1,00 på tross av usymmetrisk spenn. 
49 Et høyreskjevt estimat vil i denne sammenheng si at den antatte kostnadsøkningen fra «sannsynlig» til «høy» 
er større enn den antatte kostnadsreduksjonen fra «sannsynlig» til «lav». Den statistiske forventningsverdien 
for høyreskjeve estimater vil dermed være større enn «sannsynlig» verdi.  
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Tabell 50 Resultater fra usikkerhetsanalyse for alternativ 2, 3, 4 og 5 

Alt. Resultat 

Alternativ 2 

Anskaffe 
mellomvogner til 
Fornebubanen 

S-kurve 

S-kurven for alternativ 2 viser at det er 50 prosent sannsynlighet for at kostnadene over 
analyseperioden ikke vil overstige 21,0 milliarder kr. Det er 85 prosent sannsynlighet for 
at kostnaden ikke overstiger 25,4 milliarder. 

 
Tornadodiagram 

Tornadodiagrammet viser at prosjekt- og eierstyring, teknologi, interessenter og krav 
samt basestruktur og driftsmodell er de mest dominerende usikkerhetene i prosjektet. Til 
sammen utgjør disse ca. 86 % av den totale usikkerheten.  
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Alt. Resultat 

Alternativ 3 

Forsert utfasing 
av MX-vogner 

S-kurve 

S-kurven for alternativ 3 viser at det er 50 prosent sannsynlighet for at kostnadene over 
analyseperioden ikke vil overstige 26,2 milliarder kr. Det er 85 prosent sannsynlighet for 
at kostnaden ikke overstiger 30,8 milliarder. 

 
Tornadodiagram 

Tornadodiagrammet viser at prosjekt- og eierstyring, teknologi,  interessenter og krav 
samt basestruktur og driftsmodell er de mest dominerende usikkerhetene. Til sammen 
utgjør disse ca. 84 % av den totale usikkerheten.  
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Alt. Resultat 

Alternativ 4 

Ny type vogner til 
Fornebubanen 
med opsjoner for 
senere 
anskaffelser 

S-kurve 

S-kurven for alternativ 4 viser at det er 50 prosent sannsynlighet for at kostnadene over 
analyseperioden ikke vil overstige 21,4 milliarder kr. Det er 85 prosent sannsynlighet for 
at kostnaden ikke overstiger 25,4 milliarder. 

 
Tornadodiagram 

Tornadodiagrammet viser at prosjekt- og eierstyring, teknologi, basestruktur og 
driftsmodell samt interessenter og krav er de mest dominerende usikkerhetene. Til 
sammen utgjør disse ca. 83 % av den totale usikkerheten.  
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Alt. Resultat 

Alternativ 5 

To separate 
anskaffelser 

S-kurve 

S-kurven for alternativ 2 viser at det er 50 prosent sannsynlighet for at kostnadene over 
analyseperioden ikke vil overstige 22,4 milliarder kr. Det er 85 prosent sannsynlighet for 
at kostnaden ikke overstiger 27,6 milliarder. 

 
Tornadodiagram 

Tornadodiagrammet viser at prosjekt- og eierstyring, teknologi, basestruktur og 
driftsmodell samt interessenter og krav er de mest dominerende usikkerhetene. Til 
sammen utgjør disse ca. 87 % av den totale usikkerheten.  

 

Av tornadodiagrammet ser vi at de faktorene som er plassert på toppnivå, altså Prosjekt- og 
eierstyring og Interessenter og krav, er de dominerende faktorene. Dette skyldes blant annet 
at faktorene virker på hele prosjektkostnaden, og effekten av disse blir derfor stor. Faktorene 
Teknologi og Basestruktur og driftsmodell påvirker kun drift- og vedlikeholdskostnader, men 
er likevel store bidragsytere i det totale usikkerhetsbildet. Dette skyldes at faktorene har et 
relativt stort spenn, og at drift- og vedlikeholdskostnadene dominerer kostnadsbildet til 
prosjektet. Markedsusikkerhet er en forholdsvis stor usikkerhet, men denne faktoren påvirker 
kun investeringskostnaden. Investeringskostnaden utgjør en mindre del av det totale 
kostnadsbildet enn drift- og vedlikeholdskostnader, og faktoren kommer derfor relativt langt 
ned i tornadodiagrammet.  
Prosjekt- og eierstyring påvirker usikkerhetsbildet mye i alle alternativene. Usikkerheten til 
denne faktoren er stor, blant annet fordi prosjektet vil pågå over lang tid. Faktoren påvirker 
alle kostnader i prosjektet. Det er stor sannsynlighet for utskiftinger i prosjektorganisasjonen i 
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løpet av perioden og mangel på kontinuitet i prosjektet kan erfaringsmessig være utfordrende. 
Videre påvirkes prosjektet i stor grad av andre infrastrukturprosjekter og tilhørende 
beslutningsprosesser. Beslutningsprosesser i prosjekter kan være tunge og tidkrevende, og det 
er vanskelig å ta beslutninger om investeringer som ligger så langt frem i tid. På den annen 
side kan god prosjekt- og eierstyring bidra til å redusere kostnader i prosjektet. Riktig 
kompetanse og kontinuitet i prosjektet kan ha samme effekt. Prosjekt- og eierstyring påvirker 
også drift- og vedlikeholdskostnader i stor grad. Riktig kompetanse i organisasjonen, 
oppfølging og gode beslutningsprosesser er viktig for å sikre et godt og kostnadseffektivt 
drift- og vedlikeholdsprogram. 
Teknologifaktoren sitt bidrag i usikkerhetsbildet varierer en god del i de ulike alternativene. 
Dette skyldes at anskaffelsene foregår på ulik tid, og det antas at man for anskaffelser langt 
frem i tid kan dra mer nytte av teknologisk utvikling. Denne er derfor venstreskjev i 
alternativer som inkluderer en ny anskaffelse når Ny sentrumstunnel er klar.  
I Tabell 51 gis en oppsummering av resultatene fra usikkerhetsanalysen. Alternativ 3 utgjør 
det dyreste alternativet. Dette skyldes at det tillegges en stor ekstrakostnad for forsert utfasing 
av MX-vogner. Alternativet innebærer at man etter hvert kun har en helhetlig vognpark, og 
følgelig vil drift og vedlikehold være noe rimeligere i alternativ 3 enn i de øvrige 
alternativene. Dette utgjør likevel ikke en stor nok kostnadsreduksjon til at dette alternativet 
vurderes som økonomisk fordelaktig. 
Tabell 51 Oppsummering av resultater fra usikkerhetsanalysen 

 A2 A3 A4 A5 

Basisestimat 19 200  23 800  19 200  20 500  

Forventet tillegg 1 800 9% 2 400 10% 2 200 11% 1 900 9% 

P50 21 000  26 200  21 400  22 400  

Usikkerhetsavsetning 4 400 21% 4 500 17% 4 000 19% 5 300 24% 

P85 25 400  30 700  25 400  27 700  

Alternativ 2 og 4 kommer best ut i usikkerhetsanalysen. Forskjellen mellom disse er svært 
liten, både basisestimat og P85 for alternativene er like på dette presisjonsnivået. Forskjellen i 
P50 er på 0,4 mrd. Forskjellen mellom 
alternativene er for liten til å kunne 
trekke en tydelig konklusjon kun 
basert på kostnadene. Kvalitative 
aspekter må vurderes før anbefaling 
kan legges frem.  

I Figur 43 vises usikkerhetsfordelingen 
for de ulike alternativene. 
Basisestimatet er nåverdien av 
kostnadselementene. 
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6.7 Kvalitative vurderinger 

For å supplere gjennomgangen av bedriftsøkonomiske kostnader foran, vil vi her gi en kort 
drøfting av virkninger som ikke så lett lar seg tallfeste, men som hører hjemme i analysen. 
Disse vurderingene blir av kvalitativ art.  
Hensikten med gjennomgangen er å undersøke om det er forhold som det ikke er tatt hensyn 
til i tallfestingen av alternativene, og som kan tilsi en annen rangering av alternativene enn 
den som fremkommer når netto nåverdibetraktninger legges til grunn.  

 Ikke-tallfestede virkninger av tiltaket 

De fire alternativene som vurderes er formulert slik at de er forskjellige når det gjelder 
strategier for å sikre ønsket vognkapasitet. For å få frem disse forskjellene, er alternativene 
like når det gjelder hvor raskt og i hvilket omfang vognkapasitet skal bygges opp.  
I og med at Nullalternativet er formulert slik at det ikke er realistisk, har det liten hensikt å 
sammenlikne de øvrige alternativene med det. Det gir dessuten ingen mening siden 
Nullalternativet innebærer en forverring i tilbudet for de reisende, mens de fire alternativene 
alle legger opp til samme vesentlige forbedring av tilbudet. Derfor nøyer vi oss med å rangere 
de fire alternativene i forhold til hverandre. Rangeringen bygger på forskjeller som er ganske 
tydelige. Er virkningene tilnærmet like, skiller vi ikke mellom dem, men gir dem samme 
rangering. Med dette utgangspunktet er det forholdsvis enkelt å rangere alternativene 
innbyrdes langs hver dimensjon av virkninger som er belyst. Det gis en skjønnsmessig 
plassert fra 1 til 4, hvor 1 er det beste alternativet og 4 det dårligste. 

6.7.1.1 Samfunnsmessige virkninger 

I og med at de fire alternativene er like når det gjelder hvilket tilbud som tilbys de reisende, 
og hvor raskt økt kapasitet bygges opp, er de også nærmest identiske når det gjelder 
samfunnsmessige virkninger. Det gjelder trafikkantnytte, som er et sentralt element i alle 
samfunnsøkonomiske analyser av prosjekter i samferdselssektoren.  
De er også i all hovedsak like når det gjelder effekter på utslipp, forurensning og energibruk, 
selv om Alternativ 2 med faste 6-vognsett gir mindre fleksibilitet og noe mer tomkjøring enn i 
de andre alternativene. Forskjellene er likevel små. 
Miljømessig fremstår likevel Alternativ 3 som det dårligste alternativet. Det skyldes at dette 
alternativet legger opp til å anskaffe flere nye vogner og skrote vogner som er fullt brukbare i 
de andre alternativene for derigjennom å utvikle en ensartet vognpark så raskt som mulig. Det 
innebærer følgelig en sterkere belastning på natur og miljø enn de tre andre. 
Ut fra samfunnsmessige betraktninger rangeres derfor Alternativ 3 som dårligst. Alternativ 4 
og 5 er best, og alternativ 2 rangeres rett bak disse.  

6.7.1.2 Baser og vedlikeholdsspor 

I bestillingen til prosjektet står det at behov for baser og vedlikeholdsspor skal vurderes i 
utredningen. Det er derimot avklart med oppdragsgiver at prosjektet ikke skal beregne 
kostnader for disse, samt vurdere plassering og utforming av nye baser og vedlikeholdsspor.  
I den kvantitative gjennomgangen av alternativene, er det altså ikke tatt hensyn til at 
alternativene er forskjellige når det gjelder kostnader knyttet til oppbyggingen av baser og 
vedlikeholdsspor for at togene skal kunne få nødvendig vedlikehold. I stedet for å utrede og 
tallfeste disse forskjellene i detalj, belyses de heller kvalitativt. Poenget er å få frem hvordan 
alternativene kan rangeres innbyrdes for hvert av forholdene som vurderes. Det beste er 
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alternativet med lavest kostnader/høyest gevinster, mens det dårligste er det med høyest 
kostnader/lavest gevinster. 
Når det gjelder behov for ny kapasitet i baser og vedlikeholdsspor, vet vi at den viktigste 
driveren er at behovet øker med antall vogner i T-banens vognpark. I så henseende er alle de 
fire alternativene relativt like fordi de er satt opp med samme antall vogner. Andre egenskaper 
ved alternativene kan også ha betydning for behovet for basekapasitet.  
I tillegg til dagens baser på Ryen og Avløs, planlegges det en base med parkerings- og 
vedlikeholdsspor med kapasitet til å betjene 28 3-vognsett ved endestasjonen på Fornebu i 
tilknytning til Fornebubanen. Alle baser har basisfunksjoner som spor for korrektivt 
vedlikehold, renhold og parkering for å holde regulariteten og vogntilgjengeligheten høy og 
minimere tomkjøring mellom baser. De nødvendige spesialfunksjonene for vedlikehold 
(grafitti-fjerning, hjuldreiing, boggibytte og komponentvedlikehold) er derimot fordelt på de 
ulike basene for å holde verkstedkostnadene nede. Alle baser må derfor kunne ta imot alle 
vogntyper. Elementer som har mye å si for utforming av baser er:  

• Lengde av faste togstammer: Dersom de faste vognstammene har ulik lengde, vil 
alle basene måtte tilpasses dette (ombygging). Dette vil bety en betydelig kostnad for 
ombygging for alternativ 2 med faste 6-vognsett. Her er det behov for en mer detaljert 
utredning dersom dette alternativet skal velges. 

• Flåtens kompleksitet: Flere vogntyper krever mer komplekse og dyrere verksteder 
enn enhetlig flåte, fordi det er flere fasiliteter som må tilpasses de enkelte vogntypene.  
Dette gjelder både vedlikeholdsspor med grav og løftebukker samt øvrige funksjoner 
som vaskemaskin, hjuldreiebenk og komponentvedlikehold. Kompleksiteten vil 
påvirkes mye av teknologivalg og gjennom dette hvor ulike vogntypene er. I tillegg vil 
det ha stor betydning i hvor stor grad nye vogner fraviker fra dagens MX-vogner. Jo 
likere dagens MX vogner, jo mindre vil kravene til ombygging av basene bli. Dette er 
ukjent for alternativ 3, 4 og 5 og Alternativ 2, fase 2, mens vi har større kjennskap til 
utforming av mellomvogner. 

Alle alternativene vil kreve en viss grad av ombygging av alle eksisterende baser. Alternativ 2 
med faste 6-vognsett stiller større krav til vedlikeholdsspor enn de andre alternativene med 3-
vogstog, fordi baser må tilpasses både 3-vognsett faste 6-vognsett. Dette gir noe høyere 
kostnader for etablering av nødvendig basekapasitet, enten disse 6-vognsettene skal rengjøres 
og vedlikeholdes på Fornebu, eller ved en av de andre basene.  
Tabell 52 Oppsummering ombygging av eksisterende baser for å tilpasse basene faste 6-vognsett 

 Ryen Avløs Fornebu 
(sløyfealternativ) 

Betydning for 
alternativ 2 

Parkeringsplasser 3 parkeringsplasser 
har bare plass til 3 
vognlengder (15, 
22 og 23B) 

Alle spor kan 
brukes for 3- eller 
6-vognsett 

6 parkeringsplasser 
har bare plass til 3 
vognlengder  

Redusert 
parkeringsfleksibilitet 
vi gi dårligere 
effektivitet på basene 

Spor for 
innvendig 
renhold 

Alle spor for kan 
brukes for 3- eller 
6-vognsett 

Alle spor kan 
brukes for 3- eller 
6-vognsett 

Spor for innvendig 
renhold kan brukes 
for 3- eller 6-
vognsett 

Ingen betydning 

Spor for utvendig 
vask av 
vognkasse 

Vognvaskemaskin 
kan brukes for 3- 
eller 6-vognsett 

Har ikke 
vognvaskemaskin 

Vognvaskemaskin 
kan brukes for 3- 
eller 6-vognsett 

Ingen betydning 

Spor for grafitti-
fjerning 

Ett spor tilpasset 3-
vognslengde 

Ett spor tilpasset 
3-vognslengde 

Ikke dedikert spor 
for grafitti-fjerning 

Fast 6-vognsett må 
deles (og evt. dekkes 
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 Ryen Avløs Fornebu 
(sløyfealternativ) 

Betydning for 
alternativ 2 

(kombinert med 
utvendig vask) 

til i ende) før fjerning 
av utvendig grafitti, 
eller grafitti-hall må 
forlenges 

Spor for 
vedlikehold på 
tak og under 
vogn 

Ingen spor er 
tilpasset faste 6-
vognsett 

Ingen spor er 
tilpasset faste 6-
vognsett 

Ingen spor er 
tilpasset faste 6-
vognsett 

Fast 6-vognsett må 
deles før vedlikehold, 
eller verkstedspor må 
forlenges 

Multi-/løftespor Ingen spor er 
tilpasset faste 6-
vognsett 

Har ikke spor for 
løfting av vogner 

Multispor på 120 
meter kan tilpasses 
3- eller 6-vognsett 

Fast 6-vognsett må 
deles før løfting på 
Ryen 

Av de fire alternativene er det Alternativ 3 og Alternativ 4 som vil ha de laveste kostnadene 
for oppbygging av nødvendig basekapasitet. Det skyldes at behovet for basekapasitet, både 
når det gjelder fysisk infrastruktur og oppbygging av spesialkompetanse, øker med antall 
ulike vogntyper som skal vedlikeholdes. Alternativ 3 vil etter hvert gå mot å ha én vognpark, 
men det vil være behov for basekapasitet og vedlikeholdsspor til to vogntyper i en periode. 
Dette medfører at verkstedet må forberedes for dette. Alternativ 4 vil medføre maksimalt to 
vognparker i mesteparten av analyseperioden. Alternativ 5, hvor resultatet kan bli tre ulike 
vogntyper, vil blir mer kostnadskrevende enn Alternativ 3 og 4. Alternativ 2 vil ha to ulike 
vogntyper, men utfordringen med faste 6-vognsett gjør at dette alternativet kommer dårligst 
ut. 

6.7.1.3 Omdømmeeffekter 

Alternativene kan også gi virkninger knyttet til omdømmeeffekter. Samfunnets holdning til 
tiltaket kan ha både positive og negative effekter.  
Omdømmeeffekten for selskapene som er ansvarlig for tilbudet av T-banetjenester, er ventelig 
lik for alle alternativene med tanke på hva slags tjenester som tilbys. Men omdømme bygger 
ikke bare på selve tjenestetilbudet. Det er også viktig hvordan tilbudet av tjenester 
fremskaffes. Alternativ 3 fremstår som et dårligere alternativ med tanke på omdømme fordi 
det legger opp til å skifte ut dagens vognpark av MX-vogner langt raskere enn det som er 
vognenes tekniske og økonomiske levetid. I og med at det ikke er noe marked for avhending 
av MX-vogner, betyr det at fullt brukbare tog skiftes avhendes før endt levetid, noe som ikke 
er i samsvar med kollektivfamiliens målsetning om bærekraftig utvikling. Vi vurderer 2, 4 og 
5 likt.  

6.7.1.4 Teknologisk utvikling  

Alternativene er forskjellige med tanke på når man må bestemme seg for valg av nye 
vogntyper. I og med at teknologi og kunnskap stadig er under utvikling er det generelt en 
verdi knyttet til å kunne utsette tidspunkt for en beslutning. Det vil si at det er en verdi å 
kunne vente med å måtte velge til man vet om hva som er best å gjøre. Slike verdier kan være 
store hvis beslutninger skal treffes om forhold som i stor grad kan påvirkes av politiske 
avklaringer som ennå ikke har funnet sted, fordi det er knyttet usikkerhet til når behovet 
oppstår eller fordi man kan forvente vesentlige endringer i det man ønsker å anskaffe som 
følge av en rivende, men uviss teknologiutvikling.  
Når det gjelder anskaffelse av nye vogner for T-banen, anser vi verdien ved å vente som stor. 
Det er en usikkerhet knyttet til teknologisk utvikling. Alternativ 2, hvor man kjøper flere av 
eksisterende vogner og sist må bestemme seg for neste generasjon vogntype, rangeres først. 
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Alternativ 5, som treffer beslutninger i to omganger, og siste beslutning lenge etter 
beslutningene må treffes i Alternativ 3 og 4, rangeres derfor også som bedre enn disse. 
Alternativ 3 vil ikke få den teknologiske utviklingen frem mot 2030, men vil samtidig få 
nyere teknologi på dagens vognpark. Alternativ 4 vil kunne nyttiggjøre nyere teknologi på 
vogner til Ny sentrumstunnel, men «gammel» teknologi på dagens vognpark. Alternativ 3 og 
4 vurderes derfor likt. 

6.7.1.5 Fleksibilitet 

Gjennom analysen er det tatt utgangspunkt i de omliggende infrastrukturprosjekter med en 
gitt ambisjon om ferdigstillelse. Enkelte av disse prosjektene har ikke kommet ordentlig i 
gang med planlegging og har ikke fått investeringsbeslutning. Det er derfor en usikkerhet når 
faktisk ferdigstillelse blir og om det kommer eventuelle endringer i disse prosjektene.  
At det valgte alternativet har en form for fleksibilitet i seg anser vi som å være en viktig 
virkning. Hvis en anskaffelse til fase 1 lukker mulighetsrommet frem til anskaffelse til fase 2, 
så mener vi at det kan bli vanskelig å dekke behovet. Alternativ 2 vil ikke ha mulighet for 
opsjoner på mellomvogner. Hvis Ny sentrumstunnel blir forsinket, vil man måtte sette i gang 
en anskaffelse av nye vogner for å dekke mindre oppgraderinger av vognparken i Alternativ 2. 
Dette vil selvfølgelig la seg gjøre, men det vil være tidkrevende å starte en helt ny anskaffelse. 
For Alternativ 3 og 4 vil det være mulig å bygge inn en opsjon i kontrakten som medfører en 
fleksibilitet. For Alternativ 5 er det ikke lagt til grunn en opsjon i fase 1. Det er trolig en del 
forhold som kan bli mer sikre frem til signering av kontrakt i Alternativ 3, 4 og 5. Vi vurdere 
det slik at Alternativ 3 og 4 har høyest fleksibilitet, mens Alternativ 2 og 5 kommer ut likt.  

6.7.1.6 Mulighet for førerløs drift 

Alternativene er forskjellig mht. mulig fremtidig overgang til førerløs drift på t-banen. 
Førerløs drift vil ikke være mulig med MX-vognebe eller med ombygde 6-vognsett av type 
MX. Nye tog kan forberedes for førerløs drift og implementeres når infrastrukturen er 
tilpasset førerløs drift. Alternativ 3 vil gi raskest mulighet for at alle tog kan kjøres førerløst, 
mens alternativ 4 og 5 vil gi mulighet for førerløs drift for deler av vognparken fra og med 
2025. Alternativ 2 vil ikke gi mulighet for førerløs drift for noen deler av vognparken før etter 
2030. 

 Samlet vurdering 

De kvalitative vurderingene vil tas inn i vurderingen av hvilke(t) alternativ(er) som det bør 
arbeides videre med. Vi har valgt å ikke gjøre en vektet vurdering av de identifiserte 
virkningene. Årsaken til dette er at vi opplever at det er lite grunnlag til å sette en vekting. 
Tabell 53 oppsummerer virkningene langs dimensjonene som er vurdert kvalitativt.  
Tabell 53 Rangering av alternativene etter identifiserte virkninger 

Identifiserte virkninger Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Samfunnsmessige virkninger 2 4 1 1 

Baser og vedlikeholdsspor 3 1 1 2 

Omdømmeeffekter 1 4 1 1 

Teknologisk utvikling 1 3 3 2 

Fleksibilitet 3 1 1 3 

Mulighet for førerløs drift 3 1 2 2 

Når det gjelder samfunnsmessige virkninger, er det små forskjeller mellom alternativene, men 
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Alternativ 3 har negative effekter på miljø og natur sammenliknet med de andre, og kommer 
derfor dårligst ut. For omdømmeeffektene er også Alternativ 3 å regne som det dårligste 
alternativet, fordi å skrote brukbare vogner for å få noe nytt vil gi negativ omtale for dem som 
står bak en slik beslutning. Den direkte kostnaden knyttet til å avhende vognparken før endt 
levetid i Alternativ 3 er tatt med i den kvantitative vurderingen.  
Baser og vedlikeholdsspor er den viktigste faktoren som ikke er tallfestet, blant annet fordi 
det er en såpass viktig forutsetning for dette prosjektet, samtidig som at investeringer og 
ombygginger på baser er såpass kostnadsomfattende at dette bør sees i sammenheng med en 
anskaffelse av nye vogner. For fase 1 er det usikkert hvordan man kan løse vedlikehold av 
faste 6-vognsett i Alternativ 2. Det antas at det vil krever mer ombygging av dagens baser i 
dette alternativet enn i de 3 andre. Alle basene må nok bygges noe om ved en ny vogntype. 
For fase 2 kommer Alternativ 3 og 4 best ut da de bare har 2 vognparker. 
Verdien av å utsette beslutning og mulighet for førerløs drift er to fremtidsrettede virkninger 
som vi også anser for å være viktige. Dette fordi det kan medføre positive effekter med tanke 
på drift og vedlikehold av T-banen i fremtiden.  
Fleksibiliteten i alternativet som velges anser vi for å være verdifull med tanke på 
usikkerhetene i de omliggende infrastrukturprosjektene. Det er trolig en del forhold som kan 
bli mer sikre frem til signering av kontrakt i Alternativ 3, 4 og 5.  
Virkninger av kvalitativ art varierer mellom alternativene langs flere dimensjoner. Det er 
derfor vanskelig å gi en helt entydig anbefaling av alternativ ut fra de kvalitative 
vurderingene. Vi ser derimot at:  

• Alternativ 3 kommer godt ut på baser og vedlikeholdsspor, men dårlig ut når det 
gjelder omdømmeeffekter (avhende tog før endt levetid) og teknologisk utvikling 

• Alternativ 2 kommer dårligst ut når det gjelder samfunnsmessige virkninger (økt 
tomkjøring), behov for større ombygginger på baser og vedlikeholdsspor samt 
mulighet for førerløs drift, som er to virkninger vi anser for å være av vesentlig 
betydning 

• Det er små forskjeller mellom Alternativ 4 og 5 
• Med bakgrunn i rangeringen for baser og vedlikeholdsspor, vurderer vi Alternativ 4 til 

å være bedre enn Alternativ 5 (tre vogntyper er mer komplekst enn to vogntyper) 
• Alternativ 3 og 4 har høyest fleksibilitet med tanke på mulighet for å dekke behov ved 

eventuelle forsinkelser/endringer i omliggende infrastrukturprosjekter 
(opsjonsmuligheter) 

6.8 Sensitivitets- og scenarioanalyser 

I denne delen belyser vi hvordan resultatet av den kvantitative og kvalitative analysen er 
følsom for endringer i sentrale inngangsverdier og forutsetninger. Endringer i én enkelt eller 
to inngangsverdier samtidig, illustrerer vi med sensitiviteter, mens mer overgripende 
endringer i forutsetninger analyseres med scenariotilnærming.  

 Sensitivitetsanalyser 

Vi ser på følgende tre inngangsverdier:  

• Pris per 3-vognsett 
• Påslag for vedlikehold og drift ved uensartet vognpark 
• Diskonteringsrente 



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

 Alternativanalyse Side 101 av 151 

 

Endringene på inngangsverdiene gir en effekt på resultatet, og i denne sammenheng er vi mest 
opptatt av hvordan det slår ut i sammenligningen av alternativ 2 og 4, siden disse står med 
nesten identisk resultat i nåverdi over analyseperioden.  

Pris per 3-vognsett 

Prisene på vognene påvirker direkte nåverdiene i alternativanalysen. Det samlede 
investeringsbeløpet for innkjøp av vogner utgjør for både alternativ 2 og 4 om lag 10 % av 
total nåverdi (inkl. justeringen for restverdi ved analyseperiodens slutt50). Inngangsverdien 
med desidert størst betydning for investeringskostnadene er pris per 3-vognsett. Figur 44 
nedenfor spenner opp utfallsrommet på differansen i nåverdi (z-akse) for ulike prisnivå på ny 
vogntype (x-akse) og mellomvogner (y-akse). Prisene som er brukt i basis er på 5,5 MEUR 
for 3 mellomvogner og 6,5 MEUR for nye 3-vognsett. I figuren er basis indikert med farget 
datapunkt.  
 

 
Figur 44 Forskjell i nåverdi mellom alternativ 2 og 4 ved ulike priser per vogn. Differanse < 0 betyr at 
alternativ 2 (mellomvogn er rimeligst) 

Differansen er nesten ikke målbar i basis-scenariet. Dersom vi endrer til eksempelvis en pris 
på 7,0 MEUR per nytt 3-vognsett og 5,2 MEUR for mellomvognene, begynner det å bli mer 
målbar forskjell, i dette eksemplet på over 100 MNOK i favør mellomvognene. I motsatt ende  
av skalaen, vil mellomvognspris på 6 og 6,25 MEUR for nye vogner, kunne gi en tilsvarende 
effekt i favør nye vogner. Fremstillingen her sier ikke noe om sannsynlighetsfordelingen for 
de ulike utfallene. Vi antar at det er mindre sannsynlig med store utslag i hver sin retning for 
prisene siden de må antas å være noe korrelert, eksempelvis pga. valuta og kostnadsnivå på 
materialer. Hovedgrunnen til at det ikke blir større utslag, er at prisnivå for nye vogner også 
inngår i alternativ 2 i anskaffelsen av nye vogner i fase 2.  
 
Påslaget for vedlikehold og drift ved uensartet vognpark 

Vedlikeholds- og driftskostnaden er modellert med en fastkomponent og en 
variabelkomponent som følger kilometerproduksjonen. Sporveien vurderer det som 

                                                 
50 Levetid for mellomvogner er satt tilsvarende gjenstående levetid for de yngste MX-vognene. For både nye 
vogner og mellomvogner anses gjenstående levetid etter analyseperioden å representere en restverdi som 
trekkes fra investeringskostnaden. 
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fordyrende å ha to eller flere vogntyper, sammenlignet med å ha én type slik som vognparken 
er i dag. Endringer i størrelsen på merkostnaden med mellomvogner og 6-vognsett versus nye 
3-vognsett påvirker differansen mellom de to alternativene. Drift- og vedlikeholdskostnadene 
utgjør for både alternativ 2 og 4, om lag 89 prosent av nåverdien (inkl. justering for restverdi 
på investeringen ved analyseperiodens slutt). Dette betyr at disse kostnadene er svært 
avgjørende for totalkostnaden. Figuren nedenfor viser differansen (y-aksen) mellom de to 
alternativene ved forskjellige påslag (x-aksen) i variabelkomponentene for drift og 
vedlikehold for mellomvognene. Påslaget er relativt til ny vogntype.  

 
Figur 45 Delta mellom alternativ 2 og 4 ved ulike nivåer i påslag for drift og vedlikehold i 
variabelkomponenten. Differanse < 0 betyr at alternativ 2 (mellomvogn er rimeligst) 

I basisberegningen er det lagt til grunn 7 % påslag for vedlikehold og 5 % for drift av 6-
vognstog sammenlignet med ny 3-vognstype. Dette tilsvarer 6 % i samlet effekt på drift- og 
vedlikeholdskostnadene. For den samlede livsløpskostnaden (investering, drift og 
vedlikehold) er differansen mellom alternativ 2 og 4 på 11 MNOK i favør alternativ 2 (se 
figur 46).   
Vi ser at hvis påslaget beveger seg opp mot 16 % vil det slå ut med om lag 75 MNOK i 
forskjell mellom alternativ 2 og 4, i favør alternativ 4. I motsatt retning med 2 % reduksjon 
sammenlignet med ny vogntype, vil det være besparelser på rundt 50 MNOK i favør 
alternativ 2.  
Vi må ha i mente at resultatet kommer fra kontantstrømmen over hele analyseperioden (fase 1 
og fase 2). Det betyr at alternativ 2 også har en vesentlig del av sin drift og 
vedlikeholdskostnad på kostnadsnivået til MX og ny vogntype (ikke kun mellomvogner).   
Diskonteringsrente 

I basis er det brukt en diskonteringsrente på 4 %. Alt annet likt, vil en lavere 
diskonteringsrente bety at kontantstrømmen lenger ut i analyseperioden får større innvirkning 
på resultatet. Dersom vi hadde hatt investeringen i år 0 og drift og vedlikehold i årene 1-n, 
ville dette bety at drift og vedlikehold får en større betydning for resultatet som skal 
sammenlignes mellom alternativene. Kontantstrømmen for alle alternativene er sammensatt 
av investeringer, drift og vedlikehold nesten gjennom hele analyseperioden. Effekten av å 
justere på diskonteringsrenten blir derfor ikke like tydelig i favør av sterkere vekting av drift 
og vedlikehold, som det ville vært i en analyse med investeringer kun i de(t) første året/årene i 
analyseperioden. Figur 46 viser nåverdien (y-aksen) til alternativene for ulike nivå på 
diskonteringsrenten (x-aksen).  
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Figur 46 Nåverdi for alternativene for ulikt nivå på diskonteringsrenten (mrd. kr) 

Alternativene har relativt lik fordeling av kostnad per år over analyseperioden, derfor får ikke 
endringene på diskonteringsrenten noe stor systematisk betydning for sammenligningen av 
alternativene.  
Når vi betrakter differansen mellom alternativ 2 og 4, får vi frem en tydeligere tendens (se 
Figur 47 nedenfor).  

 
Figur 47 Differanse i nåverdi mellom alternativ 2 og 4 for ulike nivå på diskonteringsrenten. Differanse < 
0 betyr at alternativ 2 (mellomvogn) er rimeligst 

Figuren viser at høyere diskonteringsrente går i favør av alternativ 2. Dette kan forklares med 
at alternativ 2 har noe høyere drift og vedlikeholdskostnader enn alternativ 4. Motsatt vil 
lavere diskonteringsrente gå i favør av alternativ 4.  

 Scenario med redusert årlig produksjon 

I dette scenario ser vi på hvordan et regime med lavere total årsproduksjon kan slå ut. Her 
legges det til grunn at vognene brukes fullt ut i rushtiden, men at det er vesentlig lavere 
utnyttelse i resten av døgnet. Dette gjennomføres med en kombinasjon av kortere tog og 
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lavere frekvens. I dag er tilbudet i metrosystemet i det vesentlige dimensjonert ut fra 
rushtiden, noe som er et fordyrende prinsipp.  
Forutsetninger: 

• Årlig kilometerproduksjon reduseres til 100 000 km per vogn51. Dette gir totalt for 
115 3-vognsett en km produksjon på 34,5 mill. km.  

I basis-scenariet har vi brukt 2018 budsjettet til Sporveien med en totalproduksjon på 47,9 
mill. km. Scenario innebærer altså en reduksjon på 28 % i total årlig kilometerproduksjon. I 
det store bildet, er de variable kostnadene for vedlikehold variable ned til 120 000 km per 
vogn, og deretter faste. De variable kostnadene for drift vil kun reduseres tilsvarende 
reduksjonen i frekvens (kortere tog vil ikke bidra til reduserte førerkostnader). Vi anslår 
denne effekten til 5 %. Vi har justert budsjettet i tråd med dette. Vedlegg 1.7 viser detaljert 
hvordan kostnadselementene er justert.  
Sporveien vurderer det som mer fordyrende med håndtering av faste 6-vognsett i dette 
scenariet. Derfor er det totale påslaget relativt til MX kostnadsnivået justert opp til 5 % 
sammenlignet med 3 % i basis scenariet. For ny vogntype er det ikke gjort noen endring på 
kostnadspåslaget relativt til MX.  
Redusert årlig kilometerproduksjon bidrar til at det blir lavere totalkostnad for drift og 
vedlikehold over analyseperioden. Følgelig blir investeringskostnadene mer betydningsfulle i 
sammenligningen av alternativene. Nedenfor er oppsummert resultatet.  

  
Figur 48 Resultat for scenario med redusert årlig kilometerproduksjon  
Alternativ 2 og 4 er fremdeles de mest gunstigste alternativene når vi ser på kostnadene over 
analyseperioden. Differansen mellom disse to er på 154 MNOK i favør Alternativ 2 
(mellomvogner). Til tross for at Alternativ 2 ble belastet med høyere påslag for ugunstig drift 
og vedlikehold med faste 6-vognsett sammenlignet med i basis scenariet, er mellomvogns-
alternativet rimeligere på grunn av lavere investeringskostnad (pris per 3-vognsett). 

                                                 
51 I basis er det i samtlige alternativer lagt til grunn 150 000 km per år frem til Fornebubanen kommer, og 
deretter 139 000 km. For 2018 er nivået på cirka 139 000 km per vogn. 
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 Scenarier med endret ferdigstillelse av infrastrukturprosjektene 

Ny sentrumstunnel i 2034 

Det er usikkert når Ny sentrumstunnel ferdigstilles. I dette scenariet ser vi på hvordan 
alternativene kommer ut hvis den nye sentrumstunnelen kommer helt mot slutten av 
analyseperioden. Forutsetninger for scenariet er følgende: 

• CBTC endres ikke 
• Det anskaffes 15 stykker 3-vognsett i 2025 for å utnytte ekstrakapasiteten fra CBTC og 

Ny Majorstuen stasjon52. Disse tas i bruk først i 2027, men anskaffes i 2025 siden det er 
lite hensiktsmessig med en egen anskaffelse for disse 15.  

• Når Ny sentrumstunnel kommer i 2034, anskaffes ytterligere 70 vogner slik at det totale 
antallet da kommer opp i 225 ved utgang analyseperioden (tilsvarende som i basis 
scenariet)  

• For samtlige alternativer anskaffes de 15 ekstra 3-vognsettene som et tillegg til de 25 i 
fase 1.  

Forsinkelsen av fellestunnelen bidrar til at det blir lavere total kilometerproduksjon over 
analyseperioden i dette scenariet. Samtidig skal vi kjøpe flere vogner for å utnytte kapasiteten 
i CBTC som bidrar til å øke kilometerproduksjonen, men nettoeffekt er at det blir lavere 
produksjon i perioden. I figur 50 er resultatet for scenariet vist.  

 
Figur 49 Resultat for scenario med sentrumstunnel forsinket til 2034 

Vi ser av figuren at alternativ 5 kommer vesentlig gunstigere ut kostnadsmessig enn i basis 
scenariet. Årsaken er at det ligger færre år inne med kostnadskrevende drift og vedlikehold 
med 3 vogntyper. Differansen mellom alternativ 2 og 4 er tydeligere i favør alternativ 2 med 
en differanse på nesten 100 MNOK. Årsaken er de 15 ekstra 3-vognsettene som anskaffes for 
å utnytte CBTC kapasitet. I alternativ 2 anskaffes mellomvogner som er rimeligere enn ny 
vogntype (alternativ 4 og 5). Mellomvognene er dyrere i drift og vedlikehold, men 
nettoeffekten er altså en besparelse.  

                                                 
52 Nye Majorstuen stasjon er en forutsetning for ny sentrumstunnel. Sannsynligvis vil stasjonen utformes med 
en mulighet buttkjøring, dvs. at enkelte avganger på vestlige baner vil snu på Majorstuen. 

1,5

3,9

1,6

1,6

9,5

9,4

9,5

9,7

7,1

7,0

7,2

7,2

2,9

0,0

 -  5,0  10,0  15,0  20,0  25,0

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

Alternativ 5

Resultat nåverdier kostnader 2019-2036

NV Inv. kostnad justert for restverdi NV Drift NV Vedlikehold NV exitkostnad VL NV Prosjekt-
kostnad



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

Side 106 av 151 Alternativanalyse  

 

Ved forsinkelse av sentrumstunnelen, vil premissene for anskaffelsene se annerledes ut. 
Rasjonale for mellomvogns-alternativet styrkes siden det i dette scenariet vil være flere år 
med teknologisk utvikling frem til introduksjonen av den nye vogntypen i forbindelse med Ny 
sentrumstunnel. I den kvalitative analysen er det omtalt verdien av å vente, dvs. utsette 
beslutningen om alternativ. Scenariet illustrerer at beslutningsutsettelse har en verdi, siden 
man kan optimalisere anskaffelsene ut fra ny kunnskap om når fellestunnelen kommer. På den 
annen side, har Alternativ 2 en svakhet ved at det ikke er noen mulighet for opsjoner som kan 
benyttes for å dekke fremtidige behov som utløses av mulige utvidelser, som eksempelvis 
Volvatsvingen. Det vil også være krevende å løse lagringsplass for 15 ekstra 6-vognsett i 
perioden fra 2025 til driftssettelse i 2027, og videre selvsagt tilsvarende for parkering på 
natten, inntil ny base er på plass. 
Ny sentrumstunnel etter 2036 

I dette scenariet ser vi på hvilken kostnadskonsekvens en stor forsinkelse vil ha i de ulike 
alternativene. Her antar vi at Ny sentrumstunnel først ferdigstilles etter 2036, og det anskaffes 
derfor ikke vogner til sentrumstunnelen i løpet av analyseperioden. Følgende forutsetninger 
ligger til grunn for dette scenariet: 

• Tidspunktet for Ny sentrumstunnel kommer utenfor analyseperioden, dvs. fase 2 inngår 
ikke i beregningene 

• CBTC er implementert i hele metrosystemet i 2027 
• Det anskaffes 15 ekstra 3-vognsett i 2025 for å utnytte kapasiteten fra CBTC. Disse 

vognene tas ikke i bruk før i 2027. Vognene anskaffes likevel samtidig som andre vogner 
da det vurderes som lite hensiktsmessig med en separat anskaffelse på 15 ekstra 3-
vognsett.  

• Det forutsettes at man har et sted å lagre 15 stk. 3-vognsett fra de blir levert til de kan tas i 
bruk i 2027 

• Vognflåten holdes uendret fra 2027 og ut analyseperioden 

  
Figur 50 Resultat av scenariet «Ny sentrumstunnel etter 2036» 

Investeringskostnaden i dette scenariet blir lavere enn i basis scenariet ettersom det anskaffes 
færre vogner. Alternativ 2 kommer styrket ut siden mellomvogner har lavere 
investeringskostnader enn nye vogner og anskaffelse av nye vogner til fase 2 utgår fra alle 
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alternativene. Drift- og vedlikeholdskostnader utgjør en enda større del av den totale 
kostnaden i dette scenariet enn i basis scenariet.  
Av Figur 50 ser vi at alternativ 2 og 5 kommer best ut. Alternativ 5 har rykket opp forbi 
alternativ 4 siden man i alternativ 4 må ta kostandene for en langvarig stor opsjonsrettighet 
som ikke vil bli utløst. Dette slipper man i alternativ 5, da det gjennomføres i hovedsak som 
en stor grunnanskaffelse.  
Forskjellen mellom alternativ 2 og 4 har økt noe til 130 MNOK. Alternativ 5 har lavest 
kostnad som ligger 256 MNOK lavere enn alternativ 2. Dette scenariet viser hva som ville 
vært kvantitativt rimeligst ved en anskaffelse kun til Fornebubanen siden Ny sentrumstunnel 
ikke inngår i analysen. 

6.9 Vurderinger knyttet gjennomføring av anskaffelse 

Anskaffelse av t-banevogner er en omfattende prosess som involverer alle berørte 
brukergrupper og krever nødvendige avklaringer mot mange interessenter. Anskaffelse av 
MX3000-vogner tok nesten 8 år fra man startet arbeidet med å forberede anskaffelse til 25 
enheter var levert. Se Vedlegg 1.78 for detaljer om MX3000 anskaffelse og trikkeanskaffelse. 

For leveranser av nye vogner til Fornebubanen, er tilgjengelig tid fra ferdig KVU (desember 
2018) til 25 togsett må være levert i september 2025, 6,5 år. Det betyr at prosessen for 
forprosjekt og anskaffelse av nye t-banevogner må være adskillig raskere enn ved tidligere 
anskaffelser. Dette stiller store krav til prosjektets gjennomføringsevne, men det vil også 
kreve gode rammebetingelser og beslutningsevne i prosjektets styrende organer.  

En aktuell tidsplan er presentert i Figur 51 nedenfor.  

 
Figur 51 Aktuell tidsplan for nye vogner 

Tidsplanen forutsetter at forprosjektet og anbudsforberedelsene ferdigstilles i løpet av 18 
måneder, noe som vil være krevende sett i forhold til tidligere prosjektet. Det anses likevel 
som realistisk med et riktig bemannet prosjekt og gode beslutningsprosesser.  

Vi mener også at der kan være mulig at aktivitetene går som parallelle prosesser, slik at man 
kan få gjennomført anskaffelsen mer effektivt. I tillegg til aktivitetene som er illustrert i Figur 
51 må prosjektet gjennom en KS1 og KS2 for å få investeringsbeslutning. Det blir derfor 
viktig at det blir anskaffet KS1-leverandør så raskt som mulig etter ferdigstilt KVU. Samtidig 
anbefaler vi at forprosjektet starter opp samtidig som KS1 pågår for å sikre at tilstrekkelig 
fremdrift i prosjektet.  
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Det vil være ulik gjennomføring av anskaffelsen for Alternativ 2 og Alternativ 3/4/5. Dette 
fordi det ikke er nødvendig å gjennomføre en full anskaffelse i Alternativ 2. Vognene er 
ferdig spekket og det er bare en leverandør som kan levere vognene. Det er derfor ikke behov 
for et omfattende forprosjekt, og anbudsforberedelser og konkurranse er ikke relevant på 
samme måte. Det vil derfor være mulig med en raskere gjennomføring for Alternativ 2.  

En mulig gjennomføring for Alternativ 2 og Alternativ 3/4/5 er illustrert i Figur 52.  

 
Figur 52 Tid frem til politisk beslutning for Alternativ 2 og Alternativ 3,4 og 5 

6.10   Oppsummering 

Det eneste absolutte vi har å forholde oss til i alternativanalysen, er netto nåverdien som er 
beregnet for de ulike alternativene. Alternativ 2 og 4 kommer forholdsvis likt ut når vi ser på 
levetidskostnaden gjennom analyseperioden. Alternativ 3 skiller seg ut med høyere 
investeringskostnad og en ekstra kostnad knyttet til den forserte utfasingen av MX. Alternativ 
5 kommer litt dårligere ut enn alternativ 2 og 3 pga. dyrere drift som følge av 3 vognparker. 
Når vi ser på netto nåverdi, vurderer vi derfor alternativ 2 og 4 som de alternativene som 
kommer best ut.  
De kvalitative vurderingene er virkninger av tiltaket som vi ikke ser det hensiktsmessig å 
kvantisere, eller fordi det ikke fremgår av vårt mandat. Her har vi rangert alternativene i 
forhold til hverandre etter virkninger av ulik karakter og betydning. De kvalitative 
vurderingene trekker i ulike retninger. Men enkelte av virkningene anser vi for å være 
viktigere enn andre, som baser og vedlikeholdsspor og fleksibilitet. Alternativ 3 er alternativet 
som kommer dårligst under flere av virkningene, men best ut på blant annet baser og 
vedlikeholdsspor. Alternativ 4 og 5 kommer forholdsvis likt ut på i flere av virkningene, men 
Alternativ 4 kommer best ut på baser og vedlikeholdsspor. Alternativ 2 kommer dårligst ut på 
baser og vedlikeholdsspor, fleksibilitet og mulighet for førerløs drift.   
Sensitivitetsanalysene viser at det må gjøres ganske store endringer i inngangsverdier for pris 
per 3-vognsett og i påslaget for vedlikehold og drift ved uensartet vognpark for at dette skal 
ha en effekt utover det den kvantitative analysen i kapittel 6.6 viste. 
Scenarioanalyse om redusert årlig produksjon viser at Alternativ 2 og 4 er de mest gunstigste 
alternativene når vi ser på kostnadene over analyseperioden.  
Scenarioanalyse med Ny sentrumstunnel i 2034 viser at Alternativ 5 kommer gunstigere ut 
kostnadsmessig enn i basis-scenariet. Differansen mellom alternativ 2 og 4 er tydeligere i 
favør alternativ 2. Årsaken er de 15 ekstra 3-vognsettene som anskaffes for å utnytte CBTC 
kapasitet og den reduserte kilometerproduksjonen sammenlignet med basis-scenariet. Ved en 
mellomvognanskaffelse vil man imidlertid ikke ha mulighet til å inkludere opsjoner i 
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kontrakten. Dette betyr at eventuelle ekstra mellomvogner i perioden etter Fornebubanen må 
bestilles med hovedbestillingen. I alternativ 3, 4 og 5 anskaffes det derimot nye vogner til 
Fornebubanen, og det kan inkluderes opsjoner i kontrakten. Dette gir økt fleksibilitet ved at 
det er mulig å utløse opsjoner tidligere enn 2030 dersom det oppstår behov for dette.  
I scenarioanalyse med Ny sentrumstunnel etter 2036 utgjør drift- og vedlikeholdskostnader en 
enda større andel av den totale kostnaden enn i basis scenariet. Dette scenariet viser hva som 
ville vært rangeringen av alternativene ved en anskaffelse kun til Fornebubanen ettersom Ny 
sentrumstunnel ikke inngår i analysen. Her kommer Alternativ 5 best ut. Dette skyldes både at 
drift- og vedlikeholdskostnader er lavere for nye vogner enn mellomvogner, og at man i 
alternativ 4 ender opp med å betale for en opsjon som ikke utløses. Dette slipper man i 
alternativ 5, da det gjennomføres ordinær anskaffelse uten opsjonsmuligheter. Forskjellen 
mellom alternativ 2 og 4 er fremdeles liten, men har økt noe.  
I Tabell 54 oppsummerer vi funnene i alternativanalysen.   

 

 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Levetidskostnad 

Investeringskostnad53 1,90 3,82 1,95 1,92 

Drift gjennom analyseperiode 9,82 9,74 9,77 10,61 

Vedlikehold gjennom 
analyseperioden 

7,39 7,20 7,38 7,84 

Forsert utfasing av MX - 2,82 - - 

Prosjektorganisasjonen 0,12 0,17 0,14 0,17 

Usikkerhet 

Kvantitativ indikator på 
usikkerhet 

P50: 21,4 

P85: 25,8 

Std. avvik: 20% 

P50: 26,2 

P85: 30,7 

Std. avvik: 17% 

P50: 21,4 

P85: 25,4 

Std. avvik: 18% 

P50: 22,4 

P85: 27,7 

Std. avvik: 23% 

Kvalitativ kost / nytte 

Samfunnsmessige virkninger 2 4 1 1 

Baser og vedlikeholdsspor 3 1 1 2 

Omdømmeeffekter 1 4 1 1 

Teknologisk utvikling 1 3 3 2 

Fleksibilitet 3 1 1 3 

Mulighet for førerløs drift 3 1 2 2 

Tabell 54 Oppsummering av alternativanalysen 

 

                                                 
53 Investeringskostnaden er justert for restverdi 



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

Side 110 av 151 Vurdering av egnethet for OPS  

 

7 Vurdering av egnethet for OPS 

OPS er en forkortelse for «Offentlig-privat samarbeid». Betegnelsen brukes for å beskrive at 
det offentlige inngår et langsiktig samarbeid med aktører i privat sektor om å gjennomføre 
prosjekter (tilby tjenester) som er å regne som et offentlig anliggende. OPS-kontrakter har i 
nyere tid vært mest vanlig i forbindelse med infrastrukturinvesteringer innen samferdsel 
(veistrekninger, tunneler, bruer) og bygge- og anleggsprosjekter innenfor sektorer som 
undervisning, helse og omsorg, justis og politi og forsvar. Det typiske innholdet er å designe, 
bygge, finansiere, drifte og vedlikeholde en veistrekning eller bygning over en lengre periode, 
som er nærmere avtalt i kontrakten. 
I dette kapitlet presenterer vi en vurdering av om de mest aktuelle alternativene for økt 
vognkapasitet egner seg til å kunne gjennomføres som et OPS-prosjekt.  

7.1 Mulige fordeler med OPS 

Interessen for kontraktsamarbeid i form av OPS, ble i nyere tid utløst av det såkalte «Private 
finance initiative», som ble introdusert av den britiske regjeringen i 1992 for å stimulere 
investeringer i transportinfrastruktur. Et viktig anliggende for dette initiativet var å løfte det 
fulle finansieringsansvaret for slike investeringer ut av offentlige budsjetter. Det kunne gjøres 
ved å mobilisere privat kapital for å finansiere dem og godtgjøre den private aktøren med at 
det offentlige og/eller brukerne selv betaler for tjenestene som denne leverer54.  
Kontraktsformen har imidlertid mulige fordeler som substansielt er langt viktigere enn 
taktiske overlegninger rundt budsjetter og offentlige beslutningsprosesser. Når det offentlige 
til vanlig benytter seg av private aktører, er det for å dekke behov knyttet til spesifikke 
enkeltoppgaver. Disse legges ut for anbudskonkurranse, og det offentlige velger den 
leverandøren som har det beste tilbudet.  
Når enkeltoppgaver settes ut på anbud, får det offentlige et overordnet koordinerings- og 
finansieringsansvar for at sluttleveransene til publikum skal bli best mulig. Dette overordnete 
koordineringsansvaret er særlig utfordrende når tjenesten på et ledd i verdikjeden har positive 
eller negative virkninger for hva som skjer i andre ledd.  
En fordel med OPS sammenliknet med vanlige anbudskonkurranser, er at man kan organisere 
OPS-kontrakter slik at den private parten, det være seg en bedrift eller et konsortium av 
private aktører, motiveres til å ta et totalansvar for tjenesten som skal leveres. Da må 
kontrakten også være av forholdsvis lang varighet, gjerne 20-30 år, og kunne omfatte alle 
vesentlige sider ved det som bestemmer pris og kvalitet på sluttproduktet, så som ansvar for 
design, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. 
En slik organisering innebærer at leverandøren får fokus og ansvar for prosjektets livsløps-
kostnader, og ikke bare kostnader knyttet til selve leveransen av materiell eller utstyr. Dermed 
blir OPS-modellen en mulig løsning på problemer som ofte oppstår ved at det som blir gjort i 
investeringsfasen, kan ha konsekvenser for kostnader i drifts- og vedlikeholdsfasen, og at 
mangelfullt vedlikehold kan føre til behov for ytterligere investeringer. Brukererfaringer fra 

                                                 
54 Se Kap. 7 «Organisasjonsformer og effektivitet i utbygging av offentlig infrastruktur» i Bråthen, S. K.P. Hagen, 
A. Hervik, O.I. Larsen, K.R. Pedersen, J. Rekdal, E. Tveter og W. Zhang, Alternativ finansiering av 
transportinfrastruktur – Noen utvalgte problemstillinger, øreforskning, Rapport 1210, 2012. 
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driftsfasen kan dessuten gi input til innovasjoner i materiell og utstyr som kan forbedre 
tjenestetilbudet på sikt.  
De mulige gevinstene av en OPS-kontrakt øker følgelig med omfanget av eksterne virkninger 
mellom utførelsen av oppgaver innen design og bygging med oppgaver som må utføres innen 
drift og vedlikehold. Ulempen er mulig effektivitetstap ved at man ikke fullt ut kan høste 
fordeler av spesialisering og stordrift, samt kostnader knyttet til eventuelle omlegginger fra 
dagens opplegg. I det følgende ser vi nærmere på slike mulige gevinster og kostnader ved å 
legge opp til OPS-kontrakter for å få gjennomført de mest aktuelle alternativene for å 
fremskaffe økt vognkapasitet.  

7.2 OPS innenfor kollektivsektoren i Oslo og Akershus 

Den tilsvarende prinsipielle tankegangen er i mange regioner anvendt for å sikre 
tjenestetilbudet med kollektivreiser til publikum. For eksempel er Ruter AS etablert som et 
offentlig eid selskap som skal sørge for at kollektivtrafikken gir et helhetlig tilbud til de 
reisende i Oslo og Akershus som er velfungerende og godt koordinert. Ruter selv yter ingen 
transporttjenester, men har satt dette ut i kontrakter til andre selskap i privat sektor for lengre, 
men avgrensete tidsperioder. Disse er modellert slik at de kan klassifiseres som OPS-
kontrakter. Det gjelder definitivt for busstrafikken, hvor det etter åpen konkurranse er mange 
ulike selskap i privat og offentlig eie som sørger for tilbudet. For reiser med trikk og 
vedlikehold av trikkene er ansvaret i sin helhet overlatt ett selskap, Sporveien, etter en direkte 
forhandlet avtale uten forutgående åpen ekstern konkurranse. Tilsvarende er det en forhandlet 
«OPS-avtale» som ligger til grunn for at Sporveien har ansvar for hele tilbudet av T-
banetjenester og for vedlikehold av vognparken. Vognene eies av Oslo Vognselskap AS, som 
leier dem ut til Sporveien. 

7.3 De aktuelle alternativene 

Fokus i dette kapitlet er på om anbefalt(e) alternativ er egnet til å kunne gjennomføres som en 
OPS-kontrakt. I alternativanalysen kommer Alternativ 3 klart dårligst ut av de fire 
alternativene som er gjennomgått. Vi utelukker derfor dette fra vurderingen om alternativenes 
egnethet for OPS. I alternativanalysen er det derimot ikke så mye som skiller de tre øvrige 
alternativene. Derfor er både Alternativ 2, Alternativ 4 og Alternativ 5 med i den videre 
vurderingen.   
I Tabell 1 oppsummerer vi tiltakene som inngår i disse tre alternativene. I alle tre 
alternativene bygger på økt vognkapasitet utover full drift av dagens vognpark, og bygger på 
tre ulike typer tiltak:  

1) Tiltak som gir økt effektivitet i driften (Fase 1 i strategien for økt vognkapasitet) 
2) Tiltak for å sikre vognkapasitet på den nye grenbanen til Fornebu og samtidig sørge 

for kapasitetsvekst etter innføring av nytt signalsystem (Fase 2 
3) Tiltak for å øke vognkapasitet generelt i T-banenettet i årene etter åpning av ny 

sentrumstunnel (Fase 3) da infrastrukturen legger til rette for å kunne operere flere 
vogner.  
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Tabell 55 Tiltak for å sikre økt vognkapasitet i de aktuelle alternativene 

 Alternativ 2 Alternativ 4 Alternativ 5 

Fase 1: 

Driftsrelaterte tiltak 

Tiltak på Trinn 1,2, og 
3 i kap. 6.1 

Tiltak på Trinn 1, 2 og 
3 i kap. 6.1 

Tiltak på Trinn 1,2 og 
3 i kap. 6.1 

Fase 2: 

Tilbud ny grenbane og 
generell kapasitetsvekst etter 
nytt signalsystem 

25 MX 3-vognsett 
bygges om til faste 6-
vognsett 

Anskaffe en ny 
vogntype med 25 nye 
3-vognsett 

Anskaffe en ny 
vogntype med 25 nye 
3-vognsett 

Fase 3: 

Kapasitetsoppbygging etter ny 
sentrumstunnel 

Anskaffe en ny 
vogntype med 85 nye 
3-vognsett 

Anskaffe 85 nye 3-
vognsett av samme 
type som til 
Fornebubanen 

Anskaffe 85 nye 3-
vognsett av en annen 
type enn til 
Fornebubanen 

Tabellen viser at Alternativ 2, 4 og 5 inneholder de samme driftsrelaterte tiltakene for å øke 
vognkapasiteten. Videre er anskaffelse av nye vogner det viktigste elementet for å øke 
vognkapasiteten hos dem alle. For alternativ 2 vil dagens MX-vogner bygges om til faste 6-
vognsstammerfor å dekke vognkapasitet til Fornebubanen når den åpner i 2025. I Alternativ 4 
og 5 anskaffes nye vogner for å dekke dette behovet.  Alle alternativene legger opp til like 
mange nyanskaffelser etter åpningen av ny sentrumstunnel, men slik at Alternativ 5 resulterer 
i at T-banenettet trafikkeres med to nye vogntyper i tillegg til dagens MX-vogner, mens det 
bare er snakk om én ny vogntype i Alternativ 2 og alternativ 4.  

 OPS-kontrakters relevans for tiltakene som skal sikre økt vognkapasitet 

Alternativene for å sikre økt vognkapasitet er formulert slik at de alle kombinerer 
driftsrelaterte tiltak og utvidelse av dagens vognpark.  
Driftsrelaterte tiltak er nærmere beskrevet som tiltak på Trinn, 1, 2 og 3 i kap. 6.1. Tiltakene 
er de samme i alle de tre alternativene, og de er alle tett sammenvevd med den operative 
driften av T-banen. Det er derfor vanskelig å se at nevneverdige gevinster kan oppnås ved å 
skille dem ut og gjennomføre dem separat fra den løpende driften for øvrig, slik det må gjøres 
for at ansvaret for dem skal kunne overføres til en annen aktør gjennom en ny OPS-kontrakt. 
Det betyr at det er mest hensiktsmessig at driftsrelaterte tiltak for å øke vognkapasiteten i T-
banen gjennomføres i en avtale som omfatter ansvar for alle sider ved driften av hele (eller 
deler) av T-banen. Det er derfor lite som taler for å skille gjennomføringen av spesifikke 
driftsrelaterte tiltak for å øke vognkapasiteten ut i egne OPS-kontrakter. De ivaretas best i en 
(eller flere) avtale(r) tilsvarende den som i dag er inngått med Sporveien om å driften av T-
banen. Det gjelder for alle de tre alternativene. 
Det vises for øvrig til Rammebetingelse 8 i kapittel 0, hvor det med referanse til 
bystyrevedtak av 17.2.2010 legges til grunn at dagens forretningsmodell for T-banedrift skal 
videreføres. Det er således heller ikke aktuelt å vurdere driftsrelaterte tiltak som en OPS-
mulighet. 
Vi vurderer heller ikke ombyggingen av et forholdsvis lite antall eksisterende MX-vogner i 
Alternativ 2 til større, faste 6-vognsett, som egnet for utsetting som en ny OPS-kontrakt. Det 
er en avgrenset oppgave, som mest effektivt bør kunne løses gjennom spesifisering av 
ordinære oppdrag fra dem som i dag forvalter disse vognene. Vedlikeholdsmessig har dette 
alternativet også et fortrinn sammenliknet med et OPS-alternativ fordi det viderefører én 
ensartet vognpark helt frem til nye vognanskaffelser etter åpningen av ny sentrumstunnel.  
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 OPS-kontrakter og anskaffelse av nye vogner 

Når det gjelder nyanskaffelser, er de tre alternativene forskjellige når det gjelder hvordan det 
anskaffes økt vognkapasitet til Fornebubanen samtidig som man utnytter mulighetene for 
kapasitetsvekst etter innføring av nytt signalsystem (Fase 1), og hvor mange ulike vogntyper 
som det legges opp til å anskaffe i løpet av analyseperioden. Som det fremgår av Tabell 1 er 
imidlertid disse forskjellene ikke særlig store. I Alternativ 4 og Alternativ 5 anskaffes 25 nye 
3-vognsett i Fase 2, mens Alternativ 2 sikrer samme vognkapasitet med ombygging av 
eksisterende MX-vogner. I Fase 3 legger alle alternativene opp til å anskaffe 85 nye 3-
vognsett, hvor de i Alternativ 4 er av samme type som i Fase 2, mens de i alternativ 5 er en 
annen vogntype. Disse forskjellene mellom alternativene er så beskjedne at den generelle 
drøftingen av fordeler og ulemper ved mulige OPS-kontrakter har ganske lik relevans for dem 
alle.  
Som vi allerede har nevnt, vil en OPS-kontrakt først ha noen mening hvis kontrakten omfatter 
flere oppgaver enn kun å anskaffe nye vogner. Det må derfor først avklares hvilke ulike 
oppgaver som det er ønskelig å integrere i forbindelse med anskaffelsen av nye vogner. Flere 
ulike oppgaver må gjennomføres for å styrke tilbudet av T-banetjenester med økt 
vognkapasitet som skaffes til veie ved å erverve og operere nye vogner. Det gjelder å designe 
disse vognene i hht. spesifikasjoner fra oppdragsgiver, samt å sørge for at de bygges, at de 
finansieres, at de settes i drift og at de vedlikeholdes.  
I den grad det er potensielt store gevinster ved å se gjennomføringen av to eller flere av disse 
oppgavene i sammenheng, vil OPS være en kontraktsform som er bedre egnet til å realisere 
disse enn om oppgavene stykkes opp og utføres enkeltvis. Dersom gevinstene ikke er så store, 
eller kostnadene ved å integrere også er store, er det mindre å hente. Da vil anskaffelse av nye 
vogner gjennom en totalentrepresise, som vil si at leverandøren får ansvar for å designe og 
bygge vognene etter nærmere angitte spesifikasjoner, være enklere og bedre. I så fall vil det 
være mest effektivt å utlyse en anbudskonkurranse for deretter å inngå kontrakt om leveranse 
med leverandøren som har det beste tilbudet.  
Spørsmålet om OPS-kontrakters egnethet dreier seg derfor i første omgang om å vurdere 
hvorvidt og i hvilken grad det er potensielle gevinster og kostnader ved også å integrere 
finansiering, drift og/eller vedlikehold i avtalen som skal inngås.  

7.4 Finansiering 

Det er fullt mulig å legge opp til en avtale om anskaffelse av nye vogner som også inkluderer 
at den private parten skal finansiere investeringen og få betalt gjennom en slags leasingavtale. 
Vi mener imidlertid at dette er lite fordelaktig når det gjelder anskaffelse av nye vogner til T-
banen. Dette begrunnes med at dagens tilbud av T-banetjenester er organisert slik at Oslo 
Vognselskap (OVS) kan finansiere nye T-banevogner gjennom låneopptak 
(vognleiemodellen). OVS låner til Oslo kommunes betingelser som er svært gunstige i og 
med at Oslo kommune har høyest oppnåelige kredittvurdering, Aaa/AAA, fra de 
internasjonale ratingbyråene. Det betyr at private aktører ikke vil kunne tilby finansiering til 
bedre økonomiske betingelser enn det OVS selv kan oppnå. 
Det betyr videre at investeringene i nye vogner ikke må fullfinansieres av det offentlige når de 
nye vognene skal anskaffes. Derfor er det heller ikke behov for taktiske vurderinger av om 
investeringen lettere lar seg gjennomføre ved å løfte den ut av offentlige budsjetter. Offentlige 
budsjetter belastes i stedet med en årlig støtte til drift av T-banesystemet, som skal dekke 
disse investeringskostnadene over vognenes levetid.    
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Basert på disse argumentene vurderes full leverandørfinansiering som lite hensiktsmessig når 
det gjelder anskaffelsen av nye vogner til T-banen. Det gjelder likt for alle de tre alternativene 
uavhengig av hvor mange nye vogner som må finansieres og om de skal anskaffes gjennom 
en eller flere kontrakter. I tilfelle en OPS-kontrakt også skal inkludere finansiering, vil dette 
elementet isolert sett implisere en sannsynlig merkostnad. Det eneste som kan tale for 
leverandørfinansiering, er at det muliggjør en tilbakeholdelse av betaling dersom det er 
mangler ved T-banevognene som anskaffes. Men det bør det være mulig å bygge inn i en 
ordinær avtale om totalentreprise slik det ble gjort for anskaffelsen av dagens MX-vogner til 
T-banen. 

7.5 Drift i OPS-kontrakt 

Fordelen med å integrere design, bygging og drift i en OPS-kontrakt er at den private parten 
får insentiver og blir ansvarliggjort for å se sammenhengen mellom hvordan vognene 
utformes, kvalitet og standarder i arbeidet med å bygge disse, og hvor funksjonelle og 
operative de er med tanke på å gi ønsket tilbud av T-banetjenester. Det gir dessuten erfaringer 
fra operativ drift som ofte er et viktig bidrag til innovasjoner og forbedringer i design og 
bygging av fremtidige vogner.  
Som allerede nevnt, utelukker rammebetingelse 8 for denne KVUen forslag om å endre 
dagens forretningsmodell for T-banen. Men selv om en OPS-kontrakt som vedrører drift 
dermed ikke er å regne som en aktuell mulighet, er det langt fra åpenbart at en kontrakt som 
omfatter anskaffelse og drift er særlig fordelaktig heller. For dersom drift inkluderes i en 
OPS-kontrakt for anskaffelse av nye vogner, betyr det at man vil få to operatører, og i 
Alternativ 5 kanskje tre, som skal drifte T-banetilbudet på T-banens linjenett. Det er ikke 
nødvendigvis enkelt.  
Det er store og svært krevende utfordringer knyttet til å koordinere og optimalisere 
logistikken i tilbudet av tjenester på T-banens ulike grenbaner i dag når én operatør har 
ansvaret. Det skyldes først og fremst begrensninger i infrastrukturkapasiteten setter på antall 
avganger på grenbanene. En ny sentrumstunnel, som ventelig står ferdig i 2030, vil «fjerne» 
denne beskrankningen. Rent praktisk er det likevel vanskelig å se at det skal være operative 
fordeler av at flere operatører får ansvar for å tilby tjenester på samme grenbane. Det må i 
tilfelle organiseres med ansvar grenbane for grenbane, og i et omfang som tillater at det 
hentes ut skalafordeler i driften.   

7.6 Vedlikehold i OPS-kontrakt 

Vedlikehold drives i dag i Sporveiens regi, og det er etablert baser i tilknytning til T-
banenettet. Dersom vedlikehold også skal ivaretas som del av en større leveranse av nye 
vogner, må leverandøren enten bygge egne nye baser, eller leie kapasitet hos eksisterende 
eller planlagte baser. Det kan være praktisk utfordrende, men langt fra umulig. For nye 
vogner i Fase 2 kan man tenke seg at vedlikeholdsbase Fornebu dedikeres for disse og leies ut 
til leverandøren som også tar på seg vedlikeholdsansvaret. Nye vogner må imidlertid også ha 
tilgang til base Ryen for eksempelvis hjuldreiing og vedlikeholdsaktiviteter tilknyttet 
komponentverksted. Sporveiens nåværende vedlikeholdskonsept innebærer at alle vogner skal 
kunne benytte alle verkstedbaser.  Det overordnede hensynet for Sporveien er å ivareta høy 
produksjon med de tilgjengelige vedlikeholdsfasilitetene på mest mulig kostnadseffektiv 
måte. Konseptet kan tilpasses eventuelle begrensninger som introduseres med en ekstern part 
som skal leie verkstedkapasitet.  
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For vogner som anskaffes etter åpning av ny sentrumstunnel vil spørsmålet om base uansett 
måtte løses ved nybygging som kan ta høyde for alle behov nye vogner måtte ha. 
I Ruters konseptvalgutredning for anskaffelse av nye trikker vises det til at det i Europa har 
vært mest vanlig at det knyttes vedlikehold til leveranser av materiell der det opprettes nye 
baneløsninger, men at flere etablerte operatører med egen vedlikeholdsorganisasjon også har 
valgt å kjøpe vedlikehold sammen med nytt materiell.  
Poenget med å overlate ansvaret for vedlikehold av de nye vognene til selskapet som leverer 
dem, er å sikre at vognenes livsløpskostnader, som omfatter både anskaffelse og nødvendig 
vedlikehold, ivaretas på en kostnadseffektiv måte. Det kan være særlig viktig i den grad 
vognene som anskaffes er basert på nye eller spesialtilpassete teknologiske løsninger, og hvor 
det foreløpig er begrenset med erfaringer fra operativ drift. Derimot, i den grad 
spesialtilpasninger i nyanskaffelsene er basert på anvendelse av velkjente og utprøvde 
teknologiske løsninger, er det mindre å hente ved å integrere bygging og vedlikehold. De nye 
vognene som anskaffes for å sikre økt vognkapasitet i T-banen, antas å være av sistnevnte 
type.  
I en benchmark-studie utført av CoMET and Nova i 2017 kommer Oslo veldig godt ut når det 
gjelder vedlikeholdskostnader for T-banen. I Figur 53 sammenlignes Oslo med 37 andre T-
banesystemer i verden. Figuren viser at Oslo Sporveien (OS) har forbedret seg fra 2014 til 
2016. Fra 2016 til 2017 har OS gått ned to plasseringen, men ligger fortsatt på topp tre. 

 
Figur 53 Vedlikeholdskostnader for ulike byer i 2017 

Det betyr at det i tilfelle er begrenset hva som kan oppnås av mergevinster ved å overlate 
vedlikeholdet til andre som man mener kan utføre det mer effektivt enn det som gjøres i dag. 
Det gjelder særlig hvis vognene også er basert på velkjente og utprøvde løsninger, fordi det 
reduserer de mulige synergigevinstene av å integrere produksjon og vedlikehold på de nye 
vognene.  
Når det gjelder kostnadssiden for øvrig, må det påregnes merkostnader når flere selskap skal 
sikres basekapasitet for vedlikehold. Merkostnader kan dessuten påløpe som følge av at 
nødvendig lagerhold, kompetanse og spesialisering må bygges opp i separate selskap, slik at 
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gevinster av å kunne operere vedlikehold på tvers av ulike vogntyper ikke blir realisert. I så 
henseende vil derfor Alternativ 5 ventelig komme noe dårligere ut enn de to andre.  
Til sist er det et spørsmål om det må påregnes kostnader knyttet til omstillinger i dagens 
vedlikeholdsarbeid som følge av at det inngås OPS-kontrakter som omfatter vedlikehold med 
nye selskap for de nye vognenes vedkommende. Vi mener at konsekvensene på akkurat dette 
området er forholdsvis beskjedne. Det skyldes at de eksisterende MX-vognene vil være 
operative i hele perioden i alle de aktuelle alternativene. Det betyr at for disse alternativene vil 
vedlikeholdskapasitet i tilknytning til den nyanskaffede vognparken kunne bygges opp uten 
nevneverdige bemanningsmessige konsekvenser for vedlikeholdsarbeidet slik vi kjenner det i 
dag.  
Basert på disse argumentene er det liten grunn til å regne med at det er store potensielle 
gevinster som kan realiseres i en OPS-avtale som omfatter vognanskaffelse med vedlikehold, 
sammenliknet med å legge opp til en anbudskonkurranse basert på en totalentreprise for 
anskaffelse av nye vogner. Det gjelder for alle alternativene. En avtale om totalentreprise bør 
også kunne formuleres slik at den bygger inn et vedlikeholdselement knyttet til ansvar for å 
sikre vognenes funksjonsdyktighet. 

7.7 Drift og vedlikehold sammen i OPS-kontrakt 

Det er åpenbart at det kan være fordelaktig å se drift og vedlikehold av T-banevogner i 
sammenheng, noe som også ligger til grunn for dagens organisering av T-banen. Nå er det 
Sporveien som ivaretar ansvaret for begge disse oppgavene. Det er en premiss at dagens 
forretningsmodell for T-banedrift skal legges til grunn for denne KVUen. 
Brukererfaringer som vinnes fra drift og vedlikehold er imidlertid også verdifulle for dem 
som designer og produserer nye vogner. Derfor er det grunn til å spørre om det kan være enda 
mer fordelaktig å inkludere både drift og vedlikehold i en OPS-kontrakt om anskaffelse av 
nye vogner til T-banen. Det kan rent prinsipielt gjøre det mulig å utforme insentiver som 
legger bedre til rette for å minimere vognenes livsløpskostnader, noe som er fordelaktig for 
alle som tilbudet av T-banetjenester vedrører. Videre er det i prinsippet enklere å legge til 
rette for å kanalisere brukererfaringer inn i innovasjonsarbeidet rundt utviklingen av 
fremtidige vognløsninger, noe leverandøren vil verdsette og ventelig også ta hensyn til i sitt 
tilbud for å inngå en OPS-avtale.  

7.8 Konklusjon OPS betraktninger 

Alt i alt mener vi at det er lite å vinne på å arbeide frem kontrakter som integrerer bygging, 
drift og vedlikehold av de nye vognene som skal anskaffes til T-banen. Det er heller ikke uten 
kostnader å tilstrebe en slik integrering. Dette gevinst- og kostnadsbildet er ganske likt for alle 
de tre aktuelle alternativene. Derfor konkluderer vi med at ingen av dem er særlig egnet til å 
utformes som et OPS-prosjekt.  
Når nettogevinsten av å integrere bygging, drift og vedlikehold i beste fall er beskjeden og 
svært usikker, har det ingen hensikt å vurdere andre forhold som vanligvis også må belyses 
for å avgjøre hvorvidt et prosjekt er egnet for OPS. Det gjelder spørsmål som om det i 
markedet er tilstrekkelig med leverandører som kan sikre konkurranse og interesse fra private 
leverandører, om risikoelementene i leveransen kan identifiseres og fordeles på en 
hensiktsmessig måte, om det er mulig å funksjonsorientere kravene til investeringen, og om 
de styringsmessige hensynene kan ivaretas. Derfor er disse spørsmålene heller ikke adressert i 
denne utredningen. 
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8 Sammenstilling og tilrådning 

8.1 Oppsummering og anbefaling av konsept 

Alternativ 2, 3, 4 og 5 gikk videre fra grovsorteringen og vi har analysert disse alternativene 
kvantitativt og kvalitativt. I tillegg har vi gjort sensitivitets- og scenarioanalyser for å 
undersøke om endring av inngangsparametere eller forutsetninger gir et annet resultat. I 
Tabell 56 har vi oppsummert de viktigste fordelene og ulempene ved de fire alternativene.  
Tabell 56 Fordeler og ulemper med alternativene 

Alternativ Fordeler  Ulemper 
Alternativ 2 • Kunnskap om drift og vedlikehold av 

vogntypen er på plass i dag 
• En enhetlig vognpark frem til anskaffelse 

av vogner til ny sentrumstunnel 
• Får nyttiggjort teknologisk utvikling frem 

mot ny sentrumstunnel for fase 2 
anskaffelse 

• Høyere fleksibilitet i anskaffelse fase 2 med 
tanke på en forsinkelse av 
infrastrukturprosjekter 

• Direktekjøp av mellomvogner kan 
være anskaffelsesrettslig utfordrende 

• Faste 6-vognsett utløser 
tilpasningsbehov på basene Fornebu, 
Ryen og Avløs.   

• Faste 6-vognsett er mindre fleksibelt 
for driften 

• Dersom det oppstår et ytterligere 
vognbehov mellom de to 
anskaffelsene, kan det ikke dekkes av 
opsjoner i mellomvognanskaffelsen 

 
Alternativ 3 • Verkstedet i dag er utformet for å kunne 

håndtere vedlikehold av 3-vognsett.  
• Vognene som anskaffes vil være av nyere 

dato og vil trolig ha kommet lengre 
teknologisk enn dagens MX-vogner 

• Gir raskest mulig enhetlig vognpark igjen 

• Avhender 3-vognsett lenge før endt 
levetid 

• Får ikke gevinst av mulig teknologisk 
utvikling frem mot det store behovet 
for økt vognkapasitet (Ny 
sentrumstunnel) 

Alternativ 4 • Verkstedet er i dag utformet for å kunne 
håndtere vedlikehold av 3-vognsett. 

• Vognene som anskaffes vil være av nyere 
dato og trolig kommet lengre teknologisk 
enn dagens MX-vogner 

• En opsjonsmulighet kan dekke ytterligere 
vognbehov mellom de to anskaffelsene 
(hvis ny sentrumstunnel blir forsinket) 

• Vil ha en småserie frem til fase 2 som 
er krevende i drift og vedlikehold 

• Dersom sentrumstunnel kommer 
senere enn 2035, vil det være for sent 
å utløse opsjoner, og nytt vognbehov 
må dekkes med ny anskaffelse. Alt. 4 
vil da bli Alternativ 5. Den høyere 
kostnaden for opsjonsmuligheten vil 
være unødvendig 

Alternativ 5 • Verkstedet er i dag er utformet for å kunne 
håndtere vedlikehold av 3-vognsett. 

• Høyere fleksibilitet i anskaffelse fase 2 med 
tanke på en forsinkelse av 
infrastrukturprosjekter  

• Vognene som anskaffes vil være av nyere 
dato og trolig kommet lengre teknologisk 
enn dagens MX-vogner 

• Vil ha en småserie frem til fase 2 som 
er krevende i drift og vedlikehold 

• 3 vognparker etter anskaffelse av fase 
2, hvorav en vognpark vil være av 
betraktelig mindre størrelse enn de to 
andre 

I den kvantitative analysen kommer Alternativ 2 og 4 likt ut, med en livsløpskostnad lik 19,2 
mrd. NOK. Alternativ 5 har litt høyere kostnad, mens Alternativ 3 har en betydelig høyere 
kostnad. Alternativ 2 og 4 har et forholdsvis likt usikkerhetsbilde, men Alternativ 2 har en 
P50 som er 400 MNOK lavere enn Alternativ 4. P85 er lik for disse to alternativene. Det er 
knyttet høyere usikkerhet til Alternativ 3 og 5, og disse har derfor en tydelig høyere P50 og 
P85.  
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Som følge av at nytt signalanlegg (CBTC-prosjektet) ikke blir ferdigstilt før i 2027 vil det 
være behov for å utruste togene med både eksisterende signalutstyr og CBTC utstyr 
(dobbeltutrustning) i perioden frem til CBTC-prosjektet er ferdigstilt. Nye 3-vognsett som 
skal anskaffes til Fornebubanen må derfor dobbeltutrustes. Eksisterende MX 3-vongsett har 
allerede signalutstyr installert og det vil derfor ikke tilfalle ekstra kostnader for Alternativ 2 
(mellomvogner), mens for Alternativ 3, 4 og 5 vil dobbeltutrustningen medføre en ekstra 
kostnad lik 57-70 MNOK55.  

Det er identifisert flere ikke-tallfestede virkninger, der baser og vedlikeholdsspor, fleksibilitet 
og teknologisk utvikling anses å være de viktigste. For baser og vedlikeholdsspor og 
fleksibilitet er Alternativ 3 og 4 rangert høyest. For teknologisk utvikling er Alternativ 2 
rangert som det beste alternativet. Teknologisk utvikling er en viktig virkning, men det er 
usikkert hva som vil skje og i hvilken grad man kan dra nytte av den teknologiske 
utviklingen. Vurderingene er basert på når i tid anskaffelsen gjøres. Baser og 
vedlikeholdsspor vil ha en betydelig kostnad som vi vet kommer, men det er usikkert hva 
kostnaden blir. Det er derimot ganske sikkert at flere vognparker driver kostnader, samt at en 
type vogner som avviker fra dagens (som faste 6-vognsett) er kostnadsdrivende. Når det 
gjelder virkningen fleksibilitet (mulighet til å utløse opsjoner), så er denne meget viktig med 
tanke på mulighet til å dekke behovet frem mot tilgrensende infrastrukturprosjekter er 
ferdigstilt. En opsjonskontrakt vil være dyrere enn en kontrakt uten opsjoner, samtidig er dette 
en pris man bør være villig til å betale med tanke på behovet for fleksibilitet som følge av 
usikkerheten i de store infrastrukturprosjektene. 

Sensitivitetsanalysene som er gjennomført viser at det må gjøres usannsynlig store endringer i 
variablene for at det skal endre på konklusjon fra den kvantitative analysen. For 
sensitivitetsanalysene beveger Alternativ 2 og 4 seg stort sett i samme retning. Alternativ 2 
kommer noe bedre ut i scenarioanalysene for redusert årlig produksjon og forsinket 
ferdigstillelse av ny sentrumstunnel. Dette er knyttet til en lavere investeringskostnad. 
Alternativ 5 kommer betydelig bedre ut når sentrumstunnel kommer utenfor analyseperioden 
(etter 2036). I dette scenariet har Alternativ 5 bare to vogntyper og blir ikke «straffet» med 
høyere drift og vedlikeholdskostnader, og har heller ikke ekstra kostnader knyttet til opsjoner 
sammenlignet med Alternativ 4. 

Fornebubanen er planlagt ferdigstilt høsten 2025. En anskaffelse av nye vogner tar 
erfaringsmessig flere år og det er viktig å komme i gang så raskt som mulig for å sikre at nye 
vogner er på plass til Fornebubanens åpning. I Alternativ 2 vil denne prosessen ta mye kortere 
tid, da vognene allerede er spesifisert og man ikke skal ut i det åpne markedet. Det er allikevel 
ikke god tid, da KS1, forhandlinger med leverandør, KS2 og beslutning må gjennomføres i 
løpet av 2019 for å sikre at man får forpliktet underleverandører til å levere såpass langt frem i 
tid. For de andre alternativene haster det med å komme i gang, da det skal gjøres et 
omfattende spesifikasjonsarbeid med mange involverte, anbudsunderlag skal utarbeides og 
konkurranse skal gjennomføres før design og produksjon kan starte. Dette tar minst 6 år fra 
investeringsbeslutning er tatt, og KS1 og KS2 må gjennomføres før investeringsbeslutning 
kan tas. Vi anser en anskaffelse i alle alternativene som gjennomførbar. Men det er kritisk at 
man kommer i gang med KS1 tidlig 2019 og at aktiviteter må foregå i parallell. Forberedelser 
til anskaffelser må blant annet starte tidlig 2019 og foregå samtidig med KS1.  

                                                 
55 Designkost for LZB tilpassing nye togsett (toget må ha interface til 2 ulike signalsystemer med ulik 
funksjonalitet), sikkerhetsgodkjenning, testing, dokumentasjon: 20 MNOK engangskost. Utstyr og 
installasjonskost for LZB utstyr: 1,5-2 MNOK per togsett. Totalt 57-70 MNOK for 25 togsett. 
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Det er knyttet en usikkerhet til Alternativ 2 som ikke er tatt hensyn til i den kvantitative 
analysen. Denne usikkerheten er knyttet til det anskaffelsesrettslige. Det er gjort juridiske 
vurderinger av om det vil være anskaffelsesrettslig mulig å gjøre et direkte kjøp av 
mellomvogner, men juridisk er det vanskelig å gi et entydig svar. Det er uansett tydelig at det 
er usikkerhet knyttet til om det vil være mulig å benytte unntaksregler for å kunne 
gjennomføre en direkte anskaffelse (se Vedlegg 1.99). Velger man å gå for Alternativ 2, er det 
en risiko for at anskaffelsen påklages, hvilket kan ha store fremdriftsmessige og 
kostnadsmessige konsekvenser. I sin ytterste konsekvens, kan man bli dømt for en ulovlig 
direkte anskaffelse da man har bestilt vogner av eneleverandør uten en konkurranse i 
markedet. Alternativ 2 har blitt vurdert på lik linje med de andre alternativene på tross av 
denne usikkerheten, da prosjektgruppen i innledende faser antok det å være et betydelig 
billigere alternativ. Analysene har vist at det er marginalt billigere. Det er mulig å anskaffe 
nye vogner fra en annen leverandør til åpning av Fornebubanen, selv om det er knapt med tid. 
Med bakgrunn i dette anbefaler vi derfor ikke Alternativ 2.  

Alternativ 3 er det dyreste alternativet og det anses som lite fornuftig å avhende fullt brukbare 
vogner. Alternativ 5 har høyere kostnader enn Alternativ 2 og 4 og vil også gi 3 vogntyper 
etter fase 2. En av vognparkene vil være en miniflåte, som er spesielt ugunstig for 
vedlikeholdskostnadene.  

Basert på dette anbefaler vi at Alternativ 4 videreføres. Alternativet er blant de rimeligste 
alternativene. I tillegg gir opsjonsmuligheter større fleksibilitet med tanke på at behov kan 
endre seg grunnet usikkerhet i tilgrensende infrastrukturprosjekter. Opsjon til fase 2 gjør at 
det maksimalt blir to forskjellige vogntyper som er gunstig med tanke på drifts-, vedlikeholds- 
og basekostnader. 

Vi anbefaler at endelig investeringsbeslutning tas senest juli 2020 og at aktiviteter foregår i 
parallell for å sikre leveranse til åpning av Fornebubanen. For å sikre leveranse i tide er det 
også viktig at eier er beslutningsdyktig og at prosjektet blir ledet på en god måte. I Figur 54 
vises en overordnet fremdriftsplan som sikrer dette.  

 
Figur 54 Overordnet fremdriftsplan for Alternativ 4 

Tiltakene på trinn 1, 2 og 3 som er identifisert i kapittel 6.1 vil kunne øke komforten og gjøre 
reiseopplevelsen noe bedre. Vi anbefaler at disse tiltakene følges opp i den kontinuerlige 
produktfordringen som gjøres av Sporveien, Oslo vognselskap og Ruter. 
I vår behovsanalysen er det tydelig at det er et behov for ny vognkapasitet på de fleste linjer i 
rushtid fra 2030 (Ny sentrumstunnel). Ny Majorstuen stasjon ligger som en forutsetning for å 
få på plass Ny sentrumstunnel. Vi anser det derfor som viktig at disse infrastrukturprosjektene 
blir prioritert, for å sikre at komfortstandarden ikke blir betydelig redusert på T-banen. I 
tillegg vil de politiske ambisjonene om 30% reduksjon i biltrafikken innen 2030 gi et 
betydelig trykk på kollektivreisene. 
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 Resultatmål for anbefalt alternativ  

Vi har ikke etablert resultatmål, da vi ikke har gitt en entydig anbefaling av alternativ. Vi 
anbefaler at forprosjektet etablerer dette når det er landet på et endelig alternativ.  

8.2 Føringer for forprosjektfasen 

 Baser og vedlikeholdsspor  

I bestillingen av KVU står det at det skal vurderes behovet for baser og vedlikeholdsspor. Det 
skal derimot ikke vurderes kostnaden for basene, hvor disse basene og vedlikeholdssporene 
skal plasseres eller utformingen av disse (ref. rammebetingelse 9). I arbeidet med KVUen har 
det blitt veldig tydelig at dette er en helt nødvendig og tidskritisk del av det videre arbeidet. I 
første omgang er det viktig å sikre at dagens baser kan ta håndtere nye vogner uten altfor store 
ombygginger. Ved anskaffelse til Ny sentrumstunnel må det bygges ny(e) base(r) for å 
håndtere vognene som anskaffes (fase 2), da det ikke vil være kapasitet på Ryen, Avløs eller 
nye Fornebubase.  
Vi anbefaler at det gjøres en analyse av oppgraderingsbehov av baser for vogner til 
Fornebubanen (fase 1). Dette kan gjøres som en del av forprosjektet for anskaffelse av nye 
vogner eller som et eget prosjekt. Hvis utredning av oppgraderingsbehov av baser gjøres i et 
eget prosjekt, er det for å sikre kostnadsoptimale løsninger nødvendig at forprosjekt for økt 
vognkapasitet og utredning for oppgradering av baser, samarbeider tett. Det anbefales at 
anskaffelsen og utredning for oppgradering av baser holdes samlet i ett prosjekt. 
Viktige momenter i en videre utredning for baser vil være:  

• Basen som skal bygges på Fornebu bygges med utgangspunkt i en vogntype 
tilsvarende MX. Her vil det trenges endring av byggeprosjektet dersom en ny 
vogntype avviker fra MX i størrelse eller viktige tekniske løsninger.  

• Det må gjøres tilpasninger til ny vogntype på basene på Ryen og Avløs. Tiltak for å 
tilpasse eksisterende baser vil antakeligvis koste minst 100 MNOK. Ombygging av en 
eksiterende base tar minst 4 år. 
 

For Ny sentrumstunnel (fase 2), må det bygges ny base for å håndtere vognene som anskaffes, 
da det ikke vil være kapasitet på Ryen, Avløs eller den nye Fornebubasen. For å sikre 
investeringsmidler til ny base er det nødvendig å starte opp KVU-arbeidet så fort som mulig i 
2019. 
 

• De 85 nye vognene for ny sentrumstunnel vil kreve en svært stor base som ikke finnes 
i dag. Det tar lang tid for realisering av en slik base når vi tar med nødvendig 
regulering. Basert på erfaringer fra tidligere base-prosjekter, anslås det at det i beste 
fall tar 8 år fra konseptvalgutredning til ferdig operativ base. 

• Basert på erfaringsmessig vil bygging av nye basekapasitet kreve minst 1 mrd. NOK. 
Avløs kostet 900 MNOK, og der hadde Sporveien tomt fra før, samt noe eksisterende 
bygg. 

 Krav som videreføres til forprosjekt 

I kapittel 5.3 presenterte vi krav som vi mener bør videreføres til forprosjektfasen. Dette er 
forhold som ble identifisert i behovsanalysen, men som ikke ble benyttet i vurderingen av 
konseptene. Vi anbefaler at disse kravene tas med i det videre arbeidet.  
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Forprosjektet må jobbe videre med en utforming av en detaljert kravspesifikasjon. 
Forprosjektet bør også se på muligheten for at nye vogner kan kjøre sammenkoblet med MX-
vognene. Dette kan gi økte investeringskostnader, men vil trolig gi besparelser knyttet til drift 
av T-banen.  
Holmenkollbanen er veldig spesiell med krapp kurvatur, korte plattformer og sterk stigning. 
Det vil trolig fordyre og begrense utvalget av vogntyper. Det anbefales ikke at disse kravene 
legges til grunn for innkjøp av nye vogner til Fornebubanen og Ny sentrumstunnel. Det er lagt 
til grunn i denne KVUen at dagens MX-vogner kan brukes til å betjene Holmenkollbanen. 
Ved anskaffelse av vogner som skal erstatte dagens MX-vogner må det gjøres en vurdering av 
hvordan denne banen skal betjenes. 

 Kritiske suksessfaktorer 

Kritiske suksessfaktorer er forhold som er avgjørende for at målene nås. Suksessfaktorer er de 
faktorer som vi kan observere og påvirke for å oppnå suksess. I Tabell 57 presenterer vi de 
kritiske suksessfaktorene for dette prosjektet, samt en kort beskrivelse av faktoren.  
Tabell 57 Kritiske suksessfaktorer 

Kritiske suksessfaktorer Beskrivelse 

Nye vogners egnethet for dagens 
infrastruktur 

Det vil være viktig at en anskaffelse av nye vogner ikke utløser 
behov for oppgradering av dagens infrastruktur. Forprosjektet må 
derfor være bevisst dette i det videre arbeidet.  

Prosjekt- og eierstyring som sikrer 
fremdrift 

Prosjektet trenger en god styring for å sikre at anskaffelse kommer 
på plass til ferdigstillelse av Fornebubanen. Det krever en 
kompetent prosjektorganisasjon med god gjennomføringsevne. Det 
vil i tillegg være kritisk at prosjekteier følger prosjektet og evner å 
ta beslutninger raskt nok for å sikre tilstrekkelig fremdrift.   

God brukerstyring med tanke på 
utforming av krav 

«Oslo-kravene» er kjent for å være mange. Det vil være viktig at 
det er en viss moderasjon knyttet til kravstillelse for å kunne holde 
drift og vedlikeholdskostnadene på dagens nivå, samt sikre en 
levedyktig «småserie» frem til fase 2. Reisene som skal 
gjennomføres er i all hovedsak korte, noe som ikke krever komfort 
utover kapasitet og ståtid. Det krever at prosjektet har god 
brukerstyring.  

Samarbeid med tilgrensende prosjekter Det er mange andre store infrastrukturprosjekter som kan ha stor 
påvirkning på dette prosjektet. Det vil være meget viktig å ha et 
godt samarbeid med disse prosjekter. Informasjonsutveksling og 
avklaringer underveis vil være kritisk.  

Vi tror også at det vil være nødvendig å se helheten av alle de store 
infrastrukturprosjektene på et overordnet nivå. Det kan være en 
løsning å etablere en programstruktur som sikrer dette. Det bør 
avklares ved etablering hvilket mandat og myndighet programmet 
eventuelt skal ha.   

Tidspunkt for start av 
anskaffelsesprosjekt 

Det er kritisk å komme i gang tidsnok med anskaffelse, se kapittel 
8.2.4. Beslutning om oppstart av forprosjekt bør gjøres så raskt som 
mulig.  

Sikre fokus på levetidskostnader  Drift- og vedlikeholdskostnader utgjør en stor del av den totale 
livsløpskostnaden. Valg i forprosjektfasen påvirker det totale 
kostnadsbildet. Beslutninger som medfører en høyere 
investeringskostnad kan være fornuftig dersom man oppnår 
besparelser i drift- og vedlikeholdsfasen.   
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 Organisering av forprosjektfasen 

Vi anbefaler at en prosjektorganisasjon etableres så raskt det er tatt en beslutning om å sette i 
gang forprosjekt. Som man kan se fra tidsplanen over, er det kritisk å komme raskt i gang 
dersom man skal gjennomføre forprosjekt og en vellykket anskaffelse med nødvendig testing 
før serieleveransen. Vi anbefaler at Sporveien, OVS og Ruter alle bidrar i det videre arbeidet, 
da prosjektet bør se sammenhenger mellom anskaffelse, drift og vedlikehold og ruteplan. Det 
er allikevel viktig at det er en virksomhet som får ansvar for å lede prosjektet. Ansvarlig 
virksomhet må være bevisst på god brukerstyring og sikre at kravspesifikasjon for nye vogner 
holdes på et nøkternt nivå for å holde drift- og vedlikeholdskostnader på dagens nivå eller 
lavere.  
Oslo kommune og Akershus fylkeskomme er Ruters eiere og har gitt Ruter rollen som 
bestiller av kollektivtrafikk (tilbudet) slik at de kan betjene markedet best mulig. Nye vogner 
skal betjene markedet både for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune og det er 
nærliggende at Ruter får det overordnede koordineringsansvaret for bestillingen (operativ 
bestiller). Når det gjelder arbeidet med å lede forprosjektet er det mest naturlig at Sporveien 
tildeles dette ansvaret siden Sporveien har ansvar for teknisk infrastruktur og har mest 
kjennskap til grensesnittene (behov for kompatibilitet).   
Styringsgruppen bør ledes av ansvarlig virksomhet med deltakere fra de andre sentrale 
virksomhetene. Det er en fordel at styringsgruppen ikke har for mange deltakere. 
Videre anser vi det som meget viktig at det etableres en referansegruppe med representanter 
fra de store tilgrensende infrastrukturprosjektene for å sikre at informasjon flyter mellom 
disse prosjektene. Det kan også vurderes at det etableres en programstruktur som ligger over 
dette prosjektet, som sikrer korrelasjon og samarbeid mellom infrastrukturprosjektene. 
En vognanskaffelse og vurdering av baser må sees i sammenheng. Vurdering av baser til fase 
1 kan med fordel inkluderes som et delprosjekt i vognanskaffelses-programmet.  
 



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

 Sammenstilling og tilrådning Side 123 av 151 

 

Vedlegg 1  

Vedlegg 1.1 Oversikt over identifiserte tiltak trinn 1, 2 og 3 

ID Trinn Tiltak Beskrivelse/ Overordnet vurdering 
T1 1 Gjøre T-banen 

mindre attraktiv 
Dette tiltaket er ikke aktuelt. Det er i strid med prinsippet om at T-
banen skal være grunnstammen i kollektivsystemet. 

T2 1 Kampanjer («Trekk 
inn i vognen») 

Dette vil være et lite kostnadskrevende tiltak. Tiltaket kan gi bedre 
utnyttelse av eksisterende kapasitet. 

T3 1 Ikke tillate sykkel på 
T-banen 

Tiltaket kan trolig hjelpe litt hvis tiltaket er politisk akseptabelt, men 
vil neppe ha stor effekt. Tilbudet om å ta med sykkel gratis gjelder 
ikke på T-banen i rushtiden.  

T4 2 Differensierte 
billettpriser  

Differensierte billettpriser kan bidra til at passasjerer velger å reise 
utenfor rush, som videre kan bidra til bedre kapasitet i rush. Det er 
usikkert hvilken effekt dette vil gi. Tiltaket er aktuelt da Bystyret har 
bedt om at byrådet utreder muligheten for lavere kollektivpriser 
utenfor rushtid og Ruter har mottatt en bestilling på dette.  

T5 2 Kjøre mer 3-vognstog 
utenfor rush 

Tiltaket medfører mindre slitasje vognene og kan bidra til lavere 
vedlikeholdskostnader og økt tilgjengelighet i rush. På dagtid vil 
kostnader til opp/nedkopling antagelig spise opp mye av besparelsen. 
Økt kjøring av 3-vognstog på kveldstid kan gjøre 
vedlikeholdsarbeidet mer effektivt.  
Tiltaket er aktuelt da det kan påvirke tilgjengeligheten positivt. 

T6 2 Kutte i oppholdstiden 
på endestasjon 

For å kunne kutte i reguleringstiden er økt punktlighet i nettet en 
forutsetning fordi nettets kapasitet er avhengig av at togene når sin 
tidsluke i fellestunnelen. I dagens ruteplan utgjør reguleringstiden 
rundt 18 % av omløpstiden og det er vanskelig å redusere i dette, 
fordi det erfaringsmessig er vanskelig å komme lavere. Det er 
vurdert om «hoppemenn» kan ha en effekt, men dette vil alene ikke 
gi nok til at de frigjør vogner. Det er en svært begrenset effekt alene, 
men tiltaket kan sammen med andre tiltak bidra til å frigjøre vogner.   

T7 2 Prioritere total 
kapasitet i stedet for 
punktlighet i rush 

Tiltaket krever enten å dele 6-vognstog i to 3-vognstog eller klare å 
frigjøre vogner. Tiltaket er altså å øke antall tog som kjører gjennom 
fellestrekningen i rush fra 8 til 9 tog i timen fra øst til Stortinget. 
Tiltaket kan føre til behov for lengre reguleringstid på endestasjon 
pga. forsinkelser og dårligere punktlighet. Det er usikkerhet knyttet 
til kostnader og gevinster. Sporveien ønsker å teste det niende toget i 
øst og tiltaket tas derfor med i alternativene.    

T8 2 Optimalisere 
stasjonsoppholdstiden 

Stasjonsoppholdstiden på alle stasjoner kan optimaliseres ved bedre 
overvåkingssystem for togside og nedtelling til avgang. Fører og 
reisende får for eksempel beskjed om når toget skal kjøre (kan gi økt 
presisjon i avgangstid). 

T9 2 Optimalisere 
dørstyringen 

Raskere åpning og lukking av dører, samt tid etter lukking til det er 
klart for avgang, kan gi kortere stasjonsopphold. Dette vil ha effekt 
på alle stasjoner, også de med få av- og påstigninger. Tiltaket kan 
være aktuelt, men det må vurderes om dette er mulig med dagens 
vognpark.  

T10 2 Takting på grenbaner Mange grenbaner har ujevn takting i dag. Bedre takting kan bidra 
noe til at passasjerer fordeles mer jevnt mellom avgangene. Men 
grunnet bindinger i nettet er det vanskelig å finne frem til en optimal 
løsning for alle grenbanene. Tiltaket kan skyve behovet for nye 
vogner noe frem i tid. 

T11 2 Begrense 
ombygginger og 
oppdateringer 

Ombygginger og oppdateringer fører til at tog må tas ut av drift over 
en periode. Tiltaket er å begrense slike oppdateringer for å sikre/øke 
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ID Trinn Tiltak Beskrivelse/ Overordnet vurdering 
tilgjengelighet. Tiltaket kan frigjøre ett 3-vognsett. Lave eller ingen 
kostnader, men kan være i strid med andre strategier.  

T12 2 Justere 
vedlikeholdskonsept 

Tiltaket kan gi noe større tilgjengelighet som følge av endringer i 
vedlikeholdsplan. Kan frigjøre opptil to 3-vognsett. Vil være 
kostnadskrevende og vil også føre til stor sårbarhet. Tiltaket kan 
være aktuelt men vil bare være mulig i visse perioder av levetiden.  

T13 2 Flytte matebusser til 
ulike T-banestasjoner 

Intensjonen med et slikt tiltak er at belastningen blir lavere på de 
stasjonene som har størst påtrykk i dag. Det er derimot lite trolig at 
dette vil gi store effekter og tiltaket anses å være uaktuelt. 

T14 3 Fordele passasjerer 
på plattform 

Analyser viser at passasjerer ofte velger strategisk posisjonering for 
avstigning før de går om bord og ikke vogner med mest ledig 
kapasitet. Det er mest å hente på stasjonsutforming for å oppnå en 
bedre fordeling av passasjerer. Tiltaket vil ikke gi mer kapasitet, men 
en jevnere fordeling av passasjerene i toget og dermed bedre 
utnyttelse av kapasiteten. Det anses som lite aktuelt å starte med et 
slikt tiltak på nåværende tidspunkt da det er kostnadsdrivende og 
effekten er usikker.  

T15 3 Optimere 
signalsystem mht. til 
sporfelt og 
hastighetssporing 

Effekten av å gjøre forbedringer i dagens signalsystem er liten, og 
man bør vurdere nøye hvor mye ressurser man bør bruke på 
tilpasninger av et signalsystem som planlegges skiftet ut i løpet av få 
år. Tiltaket er også vurdert til å være veldig dyrt med tanke på 
hvilken effekt det gir. Anses derfor å være uaktuelt på nåværende 
tidspunkt.  

T16 3 Vogninnredning – 
medium tiltak 

Tiltaket innebærer å erstatte 3-personsbenk med 2-personsbenk, flere 
holdemuligheter og flytte søppelkasser. 
Hensikten er å innrede vognene slik at de føles mindre trange og 
videre også påvirke hva som oppleves som et komfortabelt antall 
passasjerer i vognen. Dette kan videre skyve behovet for flere vogner 
noe ut i tid.  

T17 3 Vogninnredning – 
maksimum tiltak 

Tiltaket innebærer en ombygging med seter langs veggen.  
Vil lede passasjerene bedre innover i vognen, i stedet for at de 
samles ved døren. Kan korte ned tømme-/fylletider på stasjon. Kan 
skyve behovet for flere vogner noe ut i tid. 

T18 4 6-vognstog opp til og 
med Slemdal 

Den viktigste grunnen til å gjøre dette vil være å øke kapasiteten 
over Frøen da nederste deler av Holmenkollbanen er blant de mest 
fulle linjene i dag, og har stor økning. Tiltaket krever utvidelse av 
plattform og vil være omfattende. Anses å være lite aktuelt da det vil 
kreve ombygging av flere stasjoner, noe som er kostnadskrevende og 
vil ta lang tid å gjennomføre.  

T19 4 Anskaffe 
mellomvogner til 3-
vognsett 

Vogner uten førerrom som vil gi faste 6-vognsett. Medfører økt 
kapasitet, men gir redusert fleksibilitet. Må vurdere om dette er 
anskaffelsesrettslig og praktisk mulig. 

T20 4 Midtplattform som 
gir mulighet for at 
passasjerene kan gå 
ut på begge sider av 
toget 

Vil gi mer effektive stasjonsopphold. Vil være et omfattende og 
svært kostnadskrevende tiltak. I forbindelse med planlegging av ny 
sentrumstunnel er det vurdert som svært vanskelig å utvide dagens 
sentrumsstasjoner. Vurderes som uaktuelt.  

T21 4 Kjøpe gamle MX-tog Tiltaket innebærer å kjøpe brukte MX-tog. I dag er det ingen tog til 
salgs. Hvis man finner tog til salgs vil de mest sannsynlig måtte 
tilpasses dagens vogner. Det er lite sannsynlig at MX3000 tog vil bli 
lagt ut for salg og hvis det skulle skje, så vil det være 
kostnadskrevende å få tilpasset de slik at de er like dagens vogner. 
Tiltaket anses å være lite aktuelt.  

T22 4 Kortere tog Anskaffelse av kortere tog kan gi økt fleksibelt til å tilpasse tilbudet 
etterspørselen. Usikkert om kortere tog finnes på markedet. Vil kreve 
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ID Trinn Tiltak Beskrivelse/ Overordnet vurdering 
mer plass til førerrom i hvert tog. 2-vognstog er tidligere tatt ut av 
vognparken, og tiltaket er lite aktuelt.  

T23 4 Plattformdører Har betydning for trafikkavvikling, men tiltaket er utenfor 
prosjektets scope. 

T24 4 Anskaffelse av nye 
vogner 

Anskaffelse av nye vogner gir økt vognkapasitet. 

 

Vedlegg 1.2 Beregning av drift og vedlikeholdskostnader 

Beregning av drift- og vedlikeholdskostnader for de ulike alternativene tar utgangspunkt i 
tallunderlag mottatt fra Sporveien. Sporveien har gjort en vurdering av hvordan drift- og 
vedlikeholdskostnader påvirkes av vognparksammensetningen. I det følgende beskrives 
beregningen av drift- og vedlikeholdskostnader.  
Driftskostnader 
Driftskostnaden deles opp i en fast og en variabel del, og regnes ut på følgende måte: 
Driftskostnader = Faste driftskostnader + variable driftskostnader * vogn km 

1. Faste driftskostnader 

En årlig fast kostnadsdel ligger til grunn for alle alternativene (fast, baseline). Denne tar 
utgangspunkt i faste kostnader for eksisterende MX-vogner, basert på budsjett for 2018. I 
tillegg utløses det en ekstra fast kostnad når nye vogntyper introduseres. Det skilles da 
mellom tillegget som utløses for mellomvogner og for ny vogntype, se under.  

 

 

 

Eksempel: årlig fast kostnad for alternativ 2, etter at mellomvogner og nye vogner til ny 
sentrumstunnel er i drift utgjør:  
FK = 304,2 MNOK + 4,9 MNOK + 7,1 MNOK = 316,2 MNOK 

2. Variable driftskostnader 

Variable kostnader bestemmes av en variabel komponent som multipliseres med antall 
produserte vognkilometer per vogntype. Det er en variabel kostnadskomponent per vogntype, 
se boksen under. Tallene er mottatt fra Sporveien, se Vedlegg 1.3 for begrunnelse av 
forskjellen mellom disse kostnadskomponentene.  

 
 

 
Eksempel: årlig variabel driftskostnad for alternativ 2, etter at mellomvogner og nye vogner 
til ny sentrumstunnel er i drift regnes ut på følgende måte:  

Fast, baseline: 304,2 MNOK 
Delta, faste – mellomvogner: 4,9 MNOK 
Delta, faste – ny vogntype: 7,1 MNOK 
 

Variabel kostnadskomponent, MX: 7,2 kr/vogn km 
Variabel kostnadskomponent, mellomvogner: 7,9 kr/vogn km 
Variabel kostnadskomponent, nye vogner: 7,4 kr/vogn km 
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VK= 7,2 kr/vogn km * antall MX-vogner * km + 7,9 kr/vogn km * antall mellomvogner * km 
+ 7,4 kr/vogn km * antall nye vogner * km 

For alternativ 5 kommer ytterligere en ny vogntype i vognflåten. For denne nye vogntype nr. 
2 er det lagt inn en økning på kostnadene tilsvarende delta MX mot ny vogntype både for 
fastleddet og variabeldelen av kostnadene. Årlig variabelkomponent etter at ny vogntype II er 
kommet (fra 2030) er vist nedenfor:  

 VK = 7,2 kr/vogn km * antall MX-vogner* km + 7,4 kr/ vogn km * antall nye vogner type I* 
km + [7,5 + (7,5-7,2)] kr/ vogn km * antall nye vogner type II* km 
Vedlikeholdskostnader 

Vedlikeholdskostnader regnes i stor grad ut på samme måte som driftskostnader.  
1. Faste vedlikeholdskostnader 

Årlig fast vedlikeholdskostnad regnes ut på samme måte som faste driftskostnader.  
2. Variable vedlikeholdskostnader 

Variable vedlikeholdskostnader bestemmes av en variabel komponent og antall km kjørt. Det 
er en variabel kostnadskomponent per vogntype, se boksen under. Tallene er basert på Excel-
ark mottatt fra Sporveien.  

 
Det antas at vedlikeholdsbehovet for MX-vognene vil øke jo lenger ut i levetiden man 
kommer, og variabel vedlikeholdskostnad for MX-vogner multipliseres derfor med en faktor 
som representerer dette. Faktoren skal reflektere et økt behov for vedlikehold desto lenger ut i 
levetiden man kommer. Den årlige økningen er satt til 1 prosent med startpunkt fra 2018.  
Eksempel: årlig variabel vedlikeholdskostnad for alternativ 2, etter at mellomvogner og nye 
vogner til ny sentrumstunnel er i drift regnes ut på følgende måte:  
VK = 4,4 kr/vogn km * antall MX-vogner * km * faktor + 4,9 kr/ vogn km * antall 
mellomvogner * km + 4,7 kr/ vogn km * antall nye vogner* km 
For alternativ 5 kommer ytterligere en ny vogntype i vognflåten. For denne ny vogntype nr. 2 
er det lagt inn en økning på kostnadene tilsvarende delta MX mot ny vogntype både for 
fastleddet og variabeldelen av kostnadene. Årlig variabelkomponent etter at ny vogntype II er 
kommet (fra 2030) er vist nedenfor:  
 VK = 4,4 kr/vogn km * antall MX-vogner* km + 4,7 kr/ vogn km * antall nye vogner type I* 
km + [4,7 + (4,7-4,4)] kr/ vogn km * antall nye vogner type II* km 

Vedlegg 1.3 Inngangsverdier fra Sporveien 

Beregning av drift- og vedlikeholdskostnader for de ulike alternativene tar utgangspunkt i 
tallunderlag mottatt fra Sporveien. Sporveien har gjort en vurdering av hvordan drift- og 
vedlikeholdskostnader påvirkes av vognparksammensetningen. Kostnadskategorier er sortert i 
variable kostnader og faste kostnader for budsjettet for 2018. Faste kostnader per år er 

Variabel kostnadskomponent, MX: 4,4 kr/vogn km 
Variabel kostnadskomponent, mellomvogner: 4,9 kr/vogn km 
Variabel kostnadskomponent, nye vogner: 4,7kr/vogn km 
 



 

tilnærmet uavhengig av antall og vognkilometer, mens variable er tilnærmet kun avhengig av vognkilometer i størrelsesorden 10-20 km. Tallene 
er for en total produksjon på 47,9 mill. vognkilometer. Inndeling i variable og faste er gitt i tabellene nedenfor.  

Kategori Kostnadselemente
r verksted 
(vedlikeholdskost
nader) 

Definisjon Mellomvogn To vogntyper Tre vogntyper 2018 
nivå 

Faste Periodisk Inngår i vognleiemodellen- 
fastsatte servicer etter antall 
vongkm/kalender. 

Kostnader for tilrettelegging av tyngre vedlikehold skaleres opp ettersom vognene blir eldre 

Styrt av egen avtale. Har ikke betydning. 

0 % 284 447 

Variabel Preventivt 
vedlikehold 

• Manntimer 
• Deler/materiell 
• Verktøyutstyr 

(baser holdes 
utenfor) 

• Ståtid for vogner 
eller 
omløpshastighet for 
komponentvedlikeh
old 

 

Små servicer blir vanskeligere å 
gjennomføre når tog ikke kan kobles 
ned, mer arbeid må gjøres om natta, 
samt at man ikke får brukt base 
parallelt   

Hver vogntype krever forskjellig 
kompetansekrav, to vogntyper gjør det 
vanskeligere å effektivisere bruk av 
arbeidstimer  

Kostnader for lagerhold av korrektive 
deler oppstår med en gang en ny 
vogntype innføres i normal drift. 

kostnader knyttet til verkstedsutstyr 
blir lavere jo likere vognene er. 

+ 5 % 

Hver vogntype krever 
forskjellig 
kompetansekrav, to 
vogntyper gjør det 
vanskeligere å 
effektivisere bruk av 
arbeidstimer  

Kostnader for 
lagerhold av korrektive 
deler oppstår med en 
gang en ny vogntype 
innføres i normal drift. 

kostnader knyttet til 
verkstedsutstyr blir 
lavere jo likere 
vognene er. 

 

+5 % 

Hver vogntype krever 
forskjellig 
kompetansekrav, to 
vogntyper gjør det 
vanskeligere å 
effektivisere bruk av 
arbeidstimer  

Kostnader for 
lagerhold av korrektive 
deler oppstår med en 
gang en ny vogntype 
innføres i normal drift. 

kostnader knyttet til 
verkstedsutstyr blir 
lavere jo likere 
vognene er. 

 

+ 5 % 101 350 
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Kategori Kostnadselemente
r verksted 
(vedlikeholdskost
nader) 

Definisjon Mellomvogn To vogntyper Tre vogntyper 2018 
nivå 

Variabel Korrektivt 
vedlikehold 

• Manntimer 
• Deler/materiell 
• Verktøyutstyr 

(baser holdes 
utenfor) 

• Ståtid for vogner 
eller 
omløpshastighet for 
komponentvedlikeh
old 

 

Små servicer blir vanskeligere å 
gjennomføre når tog ikke kan kobles 
ned, mer arbeid må gjøres om natta, 
samt at man ikke får brukt base 
parallelt  

Hver vogntype krever forskjellig 
kompetansekrav, to vogntyper gjør det 
vanskeligere å effektivisere bruk av 
arbeidstimer  

Kostnader for lagerhold av korrektive 
deler oppstår med en gang en ny 
vogntype innføres i normal drift. 

kostnader knyttet til verkstedsutstyr 
blir lavere jo likere vognene er. 

Antar at mellomvogner vil være mer 
kjent enn en ny type vogner 

+ 10 % 

Mindre sårbare for 
systemfeil (kan 
begrenses til en 
vogntype) 

Hver vogntype krever 
forskjellig 
kompetansekrav, to 
vogntyper gjør det 
vanskeligere å 
effektivisere bruk av 
arbeidstimer  

Kostnader for 
lagerhold av korrektive 
deler oppstår med en 
gang en ny vogntype 
innføres i normal drift. 

kostnader knyttet til 
verkstedsutstyr blir 
lavere jo likere 
vognene er. 

+ 10 % 

Mindre sårbare for 
systemfeil (kan 
begrenses til en 
vogntype) 

Hver vogntype krever 
forskjellig 
kompetansekrav, to 
vogntyper gjør det 
vanskeligere å 
effektivisere bruk av 
arbeidstimer  

Kostnader for 
lagerhold av korrektive 
deler oppstår med en 
gang en ny vogntype 
innføres i normal drift. 

kostnader knyttet til 
verkstedsutstyr blir 
lavere jo likere 
vognene er. 

+ 10 % 

45 195 

Variabel Renhold inkl. 
boning, helvask 
og klargjøring 

Renhold av vogner samt 
klargjøring (sjekk av f.eks. 
bremser) til trafikk 

6 vognsett kan gi besparelser i 
personell 

Antar at mellomvogner vil være mer 
kjent enn en ny type vogner 

+  0 % 

Hver vogntype krever 
forskjellig 
kompetansekrav, to 
vogntyper gjør det 
vanskeligere å 
effektivisere bruk av 
arbeidstimer  

+5 % 

Hver vogntype krever 
forskjellig 
kompetansekrav, to 
vogntyper gjør det 
vanskeligere å 
effektivisere bruk av 
arbeidstimer  

+ 5 % 49 428 
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Kategori Kostnadselemente
r verksted 
(vedlikeholdskost
nader) 

Definisjon Mellomvogn To vogntyper Tre vogntyper 2018 
nivå 

Variabel Verdibevaring - 
hærverk og tagg 

Fjerning av tagging og små 
reparasjoner grunnet 
hærverk 

Per i dag er det ikke fasiliteter til å 
fjerne tagg på 6 vognsett 

 

Antar at mellomvogner vil være mer 
kjent enn en ny type vogner 

Hver vogntype krever forskjellig 
kompetansekrav, to vogntyper gjør det 
vanskeligere å effektivisere bruk av 
arbeidstimer  

+20 % 

Hver vogntype krever 
forskjellig 
kompetansekrav, to 
vogntyper gjør det 
vanskeligere å 
effektivisere bruk av 
arbeidstimer  

+ 20 % 

Hver vogntype krever 
forskjellig 
kompetansekrav, to 
vogntyper gjør det 
vanskeligere å 
effektivisere bruk av 
arbeidstimer  

+20% 15 590 

Faste Forvaltning 
(inkludert husleie, 
avskrivninger og 
renter) 

Stabsstøtte. Verkstedspor, 
lager, base til dagens 
vognpark  

Mellomvogner krever driftsreserve da 
vi ikke kan kople ned (plass på 
verksted) 

Antar at mellomvogner vil være mer 
kjent enn en ny type vogner 

Flere vogntyper krever mer 
planlegging 

Flere vogntyper gir behov for flere 
deler som vil gi økt behov for 
lagerplass 

+10 % 

Flere vogntyper krever 
mer planlegging 

Flere vogntyper gir 
behov for flere deler 
som vil gi økt behov 
for lagerplass 

+ 25 % 

Flere vogntyper krever 
mer planlegging 

Flere vogntyper gir 
behov for flere deler 
som vil gi økt behov 
for lagerplass 

+ 25% 

101532 

TOTAL      474 210 
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Kategori Kostnadselementer operatør 

(driftskostnader) 
Definisjon Mellomvogn To vogntyper Tre vogntyper 2018 nivå 

Variabel Førerkostnader netto Ansettelseskostnader 
(inkludert opplæring) 

Føreropplæring, ekstra ved 
flere vogntyper. Mindre 
effektiv fører utnyttelse 
med flere typer vogner  

+ 5 % 

Føreropplæring, ekstra 
ved flere vogntyper. 
Mindre effektiv fører 
utnyttelse med flere 

typer vogner 

+ 5 % 

Føreropplæring, ekstra 
ved flere vogntyper. 
Mindre effektiv fører 
utnyttelse med flere 

typer vogner 

+ 5 % 273 979 

Faste Kundeavdeling netto Billettkontroll 
informasjon  

Styrt av egen avtale. Har ikke betydning. 

0 % 42 588 

Faste Trafikkledelse netto Støttefunksjon, 
trafikkstyring, 
håndtering av avvik i 
trafikk 

 

Økt behov ved mer 
omfattende logistikk, ekstra 
ved deling av tog, mer 
tomkjøring (mer 
kompetanse nødvendig når 
det blir mer komplekst, 
behov for økt kompetanse) 

+ 5% 

Økt behov for 
trafikkstyring og økt 

kompleksitet ved flere 
vogntyper  

 

 

+ 5% 

Økt behov for 
trafikkstyring og økt 

kompleksitet ved flere 
vogntyper  

 

 

+ 5 % 37 714 

Variabel Kjøre- og bygningsstrøm Produksjon (strøm til 
vogner i trafikk og 
tomkjøring), strøm til 
verksted  

Antar at mellomvogner vil 
ha lik energieffektivitet 

0 % 

Antar at nye vogner vil 
gi økt 

energieffektivitet 

- 5 % 

Antar at nye vogner vil 
gi økt 

energieffektivitet 

- 5 % 77 379 

Faste Ledelse/Ruteplanlegging/stab/støtte   

opplæring/sikkerhet 

Støttefunksjon 
(inkludert husleie, 
finans- og 
konsernledelse) 

Mellomvogner krever 
driftsreserve da vi ikke kan 
kople ned (klargjøring med 
her, ikke investering i eller 

basekostnad) 

0 % 

Antall vogntyper har 
liten betydning for 
denne kostnaden 

 

0 % 

Antall vogntyper har 
liten betydning for 
denne kostnaden 

 

0 % 
219 027 

 

TOTAL              647 687  

Sporveien har videre gjort sine vurderinger per element om hvor stor økningen kan være på disse kostnadskomponentene når mellomvogner eller 
ny vogntype introduseres.  



 

Vedlegg 1.4 Vurdering av usikkerhetsfaktorer pr alternativ 

Spennene er gitt som: Best/Sannsynlig/Verst.  
Usikkerhetsfaktor Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4  Alternativ 5 

Markedsusikkerhet 

Påvirker investeringskostnaden 

Usikkerhet knyttet til kostnad for nye vogner, 
påvirkes av antall tilbydere, timing på 
utlysning.  

Dersom leverandører fra Asia ønsker å komme 
sterkere inn i det Europeiske markedet kan 
dette resultere i lavere priser. 

 

For anskaffelse av vogner 
til Fornebubanen: 
Monopolsituasjon – 
forhandlinger er vanskelig, 
kan bli dyrt. Lavere 
markedsusikkerhet for 
mellomvognanskaffelsen. 
Skyldes at vi har mottatt 
kostnadsestimat fra 
Siemens. Dette er likevel en 
uforpliktende pris der rask 
levering ligger som en 
forutsetning, og kostnaden 
kan derfor bli noe høyere. 

Senere anskaffes vogner til 
sentrumstunnelen – stor 
usikkerhet knyttet til pris 
ved denne anskaffelsen. 

Større usikkerhet enn 
alternativ 2 og 5 fordi man 
kun treffer markedet en 
gang. Dersom man treffer 
en høy- eller lavkonjunktur 
vil effekten bli stor. 

 

 

Større usikkerhet enn 
alternativ 2 og 5 fordi man 
kun treffer markedet en 
gang. Dersom man treffer 
en høy- eller lavkonjunktur 
vil effekten bli stor. 

 

Investeringskostnaden er 
«spredd over» to 
anskaffelser. Mindre 
sannsynlig å treffe to høy- 
eller lavkonjunkturer. 
Usikkerheten er derfor litt 
lavere enn for alternativ 3 
og 4.  

 

 

Spenn 0,85/1,0/1,15 0,80/1,0/1,20 0,80/1,0/1,20 0,85/1,00/1,15 
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Usikkerhetsfaktor Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Interessenter og krav 

Påvirker alle kostnader, og 
plasseres på toppnivå.  

Omfatter usikkerhet knyttet til 
endringer i krav til vognparken, 
nye kundekrav, nye krav fra 
politikere, påvirkning fra 
interne interessegrupper m.m. 
Gjelder også forskrifter, 
reguleringer (godkjenning). 

For alle alternativene vurderes 
det som lite sannsynlig at 
påvirkning fra interessenter 
bidrar til lavere kostnader. 

 

 

Lavere usikkerhet knyttet til 
mellomvogner, disse vil bygges 
som MXene. 

Vi ser på ombygging av vogner 
til faste 6-vognsett som en 
ombygging, men dersom de 
faste 6-vognsettene blir sett på 
som nye tog vil hele 6-
vognsettetmåtte tilfredsstille 
dagens krav. 

Stor usikkerhet for kontrakter 
langt frem i tid da det kan ha 
kommet nye krav fra 
myndigheter, politikere, kunder 
eller andre. 

For fremtidig anskaffelse kan 
det komme krav om 
aircondition. For 
mellomvognene vil ikke 
aircondition være aktuelt. 

Kostnadene i prosjektet kan 
reduseres noe dersom man blir 
flinkere til å anskaffe 
standardvarer.  

Alle vogner må oppfylle krav 
ved anskaffelsestidspunktet. 
Det kan for eksempel komme 
krav om bevegelige trinn for å 
redusere avstand mellom vogn 
og plattform.  

Mindre usikkerhet knyttet til 
alternativ 3 og 4 da 
anskaffelsene ligger nærmere i 
tid.  

Kostnadene i prosjektet kan 
reduseres noe dersom man blir 
flinkere til å anskaffe 
standardvarer.  

 

 

Alle vogner må oppfylle krav 
ved anskaffelsestidspunktet. 
Opsjoner kan innhentes av nye 
krav. Vognene kan dermed bli 
dyrere enn antatt.  

I beste fall kan man få aksept 
for å utforme vognene likt som 
vognene som ble anskaffet til 
Fornebubanen. 

Konsekvensen av endringer i 
krav vil være større ved en 
opsjon enn ved en ny 
anskaffelse. 

Kostnadene i prosjektet kan 
reduseres noe dersom man blir 
flinkere til å anskaffe 
standardvarer.  

 

 

 

Alle vogner må oppfylle krav 
ved anskaffelsestidspunktet. 
Stor usikkerhet for kontrakter 
langt frem i tid. Ved anskaffelse 
av nye vogner til 
sentrumstunnelen kan det ha 
kommet nye krav fra 
myndigheter, politikere, kunder 
eller andre.’ 

Kostnadene i prosjektet kan 
reduseres noe dersom man blir 
flinkere til å anskaffe 
standardvarer.  

 

 

Spenn 0,95/1,00/1,15 0,95/1,00/1,10 0,95/1,00/1,10 0,95/1,00/1,15 

 
Usikkerhetsfaktor Alternativ 2 Alternativ 3  Alternativ 4 Alternativ 5  

Prosjekt- og eierstyring 

Påvirker alle kostnader, og 
plasseres på toppnivå.  

Den påvirkning prosjekt- og 
eierstyring har på kostnaden. 

I alternativ 2 er det noe mindre 
beslutninger som må tas enn i 
de øvrige alternativene, det kan 
gjøre det lettere å få tatt 
beslutninger til rett tid. Det er 
også lettere å ta beslutninger for 

Det gjennomføres en 
anskaffelse, og prosessene i 
prosjektet vil være 
kontinuerlige. Vogner vil 
leveres jevnt over perioden.  

Usikkerhet knyttet til 
manglende kontinuitet til 
hovedprosjektet når opsjoner 
utløses (blant annet 
commissioning). 

To separate anskaffelser. 
Omfatter to mindre 
beslutninger enn alternativ 3 og 
4. Lettere å få tatt de 
nødvendige beslutningene.  
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Usikkerhetsfaktor Alternativ 2 Alternativ 3  Alternativ 4 Alternativ 5  

Omfatter forhold som 
kompetanse, kapasitet og 
erfaring. Drift- og vedlikehold 
utgjør en stor del av 
nåverdikostnaden, og disse 
kostnadene påvirkes i stor grad 
av prosjekt- og eierstyring.  

anskaffelser som ligger 
nærmere i tid da det knyttes 
mindre usikkerhet til behov 
m.m. 

 

Vanskelig å ta en tidlig 
beslutning om noe som ligger 
så langt frem i tid som 
anskaffelse av vogner til 
sentrumstunnelen. Stor 
usikkerhet. 

Vanskelig å ta beslutning om 
anskaffelser som ligger så langt 
frem i tid. Stor usikkerhet. 
Dersom man ender opp med å 
ikke utløse opsjonene ender 
man opp med en ny anskaffelse. 
Man har dermed betalt for mye 
for basisleveransen. 

 

Spenn 0,90/1,00/1,15 0,95/1,00/1,20 0,9/1,00/1,20 0,90/1,00/1,15 

 
Usikkerhetsfaktor Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Anskaffelsesstrategi  

Påvirker investeringskostnaden. 

Omfatter usikkerhet knyttet til 
ulike anskaffelsesstrategier, 
herunder kostnadskonsekvens 
av opsjonskontrakt, anskaffelse 
av mellomvogner m.m.  

 

Stor usikkerhet vedr. 
mellomvogner. Anskaffelsen 
må være godt begrunnet, hvis 
ikke risikerer man å havne i en 
rettstvist. Dette vil medføre 
forsinkelser, og i verste fall kan 
det komme erstatningskrav.  

Anskaffelse i 2030: lavere 
usikkerhet. Større anskaffelse. 

Nest høyest usikkerhet. 

Anskaffelsen er stor, og man 
kan oppnå en større besparelse 
knyttet til dette enn det som 
ligger til grunn i kalkylen. 

Kommer best ut. Beste løsning 
for leverandører. 

For alternativ 3 er man helt 
avhengig av at 
sentrumstunnelen kommer til 
planlagt tid. Dersom 
sentrumstunnelen kommer 
senere er konsekvensen at man 
må ta imot tog man ikke har 
noen plass til.  

Stor usikkerhet knyttet til 
opsjoner. Lange opsjoner 
medfører en kostnad som 
legges på grunnleveransen, 
størrelsen på denne er svært 
usikker.  

 

Anskaffelsesstrategi som er i 
harmoni med 
leverandørmarkedets syn.  

To anskaffelser gir 2 muligheter 
for å gjøre feil.  

Mer usikkerhet enn alternativ 3. 

 

Spenn 0,90/1,00/1,20 0,9/1,00/1,15 0,90/1,00/1,20 0,90/1,00/1,15 

 
Usikkerhetsfaktor Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Teknologi Mindre venstreskjev enn 
alternativ 5.  

Utfasing av MXene kan spille 
positivt inn her dersom man for 
eksempel får nye vogner som er 

Noe mindre venstre-skjev enn 
alternativ 2. 

Teknologisk utvikling, senere 
anskaffelse- kan dra mer nytte 
av utviklingen som har skjedd. 
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Usikkerhetsfaktor Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Påvirker drift- og 
vedlikeholdskostnader.  

Faktoren omfatter usikkerhet 
knyttet til teknologisk utvikling, 
valg av teknologi, potensielle 
utfordringer knyttet til 
samkjøring m. ulike vogntyper, 
nye vogners energibruk m.m. 

 

Skyldes teknologisk utvikling 
frem mot anskaffelsen som 
gjøres i 2030. Dette kan bidra 
til å trekke kostnader ned. 
Usikkerheten knyttet til 
teknologi for mellomvogner er 
derimot liten.  

mer energieffektive, driftssikre, 
behovsstyrt vedlikehold 
(sensorer)  

Utskifting av hele vognparken 
gjør at man får ut gevinsten av 
ny teknologi bedre. 
Anskaffelsen gjøres derimot 
tidlig, og det har trolig kun 
skjedd mindre teknologiske 
fremskritt.   

Anskaffelsen gjøres ganske 
tidlig, har trolig kun skjedd 
mindre teknologiske fremskritt. 

 

Mer venstre-skjev enn andre 
alternativer. 

Spenn 0,85/1,00/1,10 0,85/1,00/1,10 0,90/1,00/1,10 0,80/1,00/1,10 

 
Usikkerhetsfaktor Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Basestruktur og driftsmodell 

Påvirker kostnader knyttet til 
drift og vedlikehold. 

Kostnadskonsekvens av å ha 
flere vogntyper i drift, 
endringer i driftsmodell, 
usikkerhet knyttet til ruteplan, 
behov for opplæring, 
trafikkstyring, håndtering av 
driftsfeil m.m. 

 

Mindre usikkerhet knyttet til 
mellomvognene da man i større 
grad vet hva som blir levert. 

Vanskeligere drift pga. faste 6-
vognsett. Mindre fleksibilitet. 

Kan ha tatt for hardt i kalkylen.  

Det kan bli lettere å dele 6-
vognsett enn det man har antatt. 
Det er også en mulighet for at 
man klarer å lage en 
driftsmodell der mellomvogner 
ikke blir noen stor ulempe.  

Alternativ 3 er det enkleste 
alternativet med tanke på 
basestruktur og driftsmodell. 
Dette skyldes at man etterhvert 
kun har en vogntype. 

Når hele vognparken byttes ut: 
større potensiale  

To vogntyper, noe mer 
usikkerhet enn for kun en 
vogntype. 

Har 3 vogntyper i drift mot 
slutten av analyseperioden. 
Drifts- og vedlikeholds-
konsekvens av dette er usikker. 
Mer høyreskjev enn øvrige 
alternativer. 

Spenn 0,95/1,00/1,15 0,95/1,00/1,10 0,95/1,00/1,15 0,95/1,00/1,20 
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Usikkerhetsfaktor Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Valutausikkerhet 

Valutasvingninger påvirker investeringskostnaden til prosjektet. 

Kostnaden for kjøp av vogner er knyttet opp i utenlandsk valuta. Investeringskostnaden i alle alternativene er derfor eksponert mot valutasvingninger. I 
usikkerhetsanalysen er effekten av svingninger i euro mot norske kroner basert på historiske observasjoner. Figuren under viser hvordan eurokursen har variert fra 1999 til 
2018. Nullnivået i grafen under representerer historisk gjennomsnittsverdi.  

 
Historiske observasjoner i prosentvis forskjell fra historisk gjennomsnitt. Kilde: Norges bank, Valutakurser, Indikative midtpriser, månedsgjennomsnitt av daglige 
noteringer. 

Basert på historiske observasjoner og investeringsprofilen i de ulike alternativene er det regnet ut et usikkerhetsspenn per alternativ.  

Spenn 0,97/1,00/1,03 0,99/1,00/1,01 0,97/1,00/1,03 0,97/1,00/1,03 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ja
nu

ar
 1

99
9

ju
li 

19
99

ja
nu

ar
 2

00
0

ju
li 

20
00

ja
nu

ar
 2

00
1

ju
li 

20
01

ja
nu

ar
 2

00
2

ju
li 

20
02

ja
nu

ar
 2

00
3

ju
li 

20
03

ja
nu

ar
 2

00
4

ju
li 

20
04

ja
nu

ar
 2

00
5

ju
li 

20
05

ja
nu

ar
 2

00
6

ju
li 

20
06

ja
nu

ar
 2

00
7

ju
li 

20
07

ja
nu

ar
 2

00
8

ju
li 

20
08

ja
nu

ar
 2

00
9

ju
li 

20
09

ja
nu

ar
 2

01
0

ju
li 

20
10

ja
nu

ar
 2

01
1

ju
li 

20
11

ja
nu

ar
 2

01
2

ju
li 

20
12

ja
nu

ar
 2

01
3

ju
li 

20
13

ja
nu

ar
 2

01
4

ju
li 

20
14

ja
nu

ar
 2

01
5

ju
li 

20
15

ja
nu

ar
 2

01
6

ju
li 

20
16

ja
nu

ar
 2

01
7

ju
li 

20
17

ja
nu

ar
 2

01
8

ju
li 

20
18



 

Vedlegg 1.5 Vurdering av estimatusikkerhet 

Alternativ 2 
 

Nåverdi - Investeringskostnad justert for restverdi 

Definisjon Investeringskostnad for kjøp av nye vogner. Eventuell restverdi ved slutten av 
analyseperioden er trukket fra.  

Utfordringer generelt Usikkerhet i tillegg til kontraktsummen, endringskostnader 

Oslo kravspesifikasjon og kontraktbetingelser kan medføre høyere 
investeringskostnad. 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 15 % 

RFI prising kan være 
taktisk høy - en 
konkurransesituasjon kan 
bidra til å presse priser ned 

Vet ikke nøyaktig hva som 
ligger inne i RFI prisene.  

Større serie (85 tog) kan gi 
lavere enhetspris. 

 + 10 % 

Dyrere stål - og 
aluminiumspriser.  

Få produsenter av enkelte 
komponenter, disse har 
stor variasjon i pris.  

Oslo kontraktens 
betingelser mht. garantier 
og risiko gir prispåslag 

Liten serie (25 tog) gir 
høyere priser enn forutsatt 
i RFI 

Tilleggsleveranser som 
blir lagt til i 
kjøpskontrakten 
(spesialverktøy, deler 
m.m.) ligger ikke inne i 
RFI prisene, og vil 
medføre økte kostnader  

        Kvantifisering kr 1 619,00 kr 1 905,00 kr 2 095,00 

 
Nåverdi - Drift 

Definisjon Omfatter kostnader knyttet til drift av alle vogner over hele analyseperioden.  

Vedlikeholdskostnaden består av en fast del, og en variabel del.  

Faste driftskostnader: Kundeavdeling, trafikkledelse, ledelse, finanskostnader, 
ruteplanlegging/organisasjonsstab/opplæring, sikkerhetsstab, husleie, konsern felles.  

Variable driftskostnader: Førerkostnader, kjøre- og bygningsstrøm.  

Utfordringer generelt Kostnadsnivået avhenger av innsatsfaktorer som: energikostnad, effektivitet, førere 
(ansatte), forbedringsarbeid, administrasjon, kvalitet på vognene (mer driftsfeil, stans i 
drift), arbeidsmiljø - hvor attraktivt er det å jobbe som fører? 

Energikostnad - mengde og pris er usikker 

Merkostnader ved flere vogntyper, trinnvis 

Den aktuelle 
situasjon 

Kostnadsnivået er basert på budsjett for 2018, hentet fra Sporveien. Det er gjort en 
grovsortering av faste og variable kostnader. Det totale kostnadsnivået er gitt av: faste 
kostnader + variabel komponent * antall km 



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

 Sammenstilling og tilrådning Side 137 av 151 

 

Når nye vogntyper introduseres utløser det en fast komponent og en variabel 
komponent som ligger høyere enn den opprinnelige (for MX-tog).  

Kategori Kostnadselementer Operatør 2018 nivå Prosentandel 
Variabel Førerkostnader netto 273 979  42 % 
Faste Kundeavdeling netto 42 588 7 % 
Faste Trafikkledelse netto 37 714 6 % 
Variabel Kjøre- og bygningsstrøm 69 514 11 % 
Faste Ledelse/XX 107 781  17 % 
Faste Finanskostnader  (1 500) 0 % 
Faste Ruteplanlegging/organisasjonsstab/ 

opplæring                  
11 043 2 % 

Faste Sikkerhetsstab inkl Tetra og 
forsikringer 

19 398  3 % 

Faste Husleie   7 865  1 % 
Faste Konsern felles  79 305  12 % 
   647 687  100 % 

 

Forutsetning 20 % økning i produksjon 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 5 % 

Strøm kan ikke bli mye 
billigere enn i 2017 

Vellykket anskaffelse - 
attraktivt å jobbe her, får 
tak i gode førere, redusert 
sykefravær (motsatt av i 
worst case) 

 + 15 % 

Strøm kan bli dobbelt så 
dyrt 

Opplæringsvolum - må 
lære opp flere fordi mange 
slutter, sykefravær 

Varierer ikke mellom 
alternativene 

        Kvantifisering kr 9 329,00 kr 9 820,00 kr 11 293,00 

 
Nåverdi - Vedlikehold 

Definisjon Omfatter kostnader knyttet til vedlikehold av alle vogner over hele analyseperioden.  

Vedlikeholdskostnaden består av en fast del, og en variabel del.  

Faste vedlikeholdskostnader: Periodisk vedlikehold, avvik vs asetn periodisk i 
vognleie (snittbetraktning over levetid), forvaltning, avskrivninger (knyttet til 
verksted) og renter.  

Variable vedlikeholdskostnader: Preventivt vedlikehold, korrektivt vedlikehold, 
renhold inkl. boning helvask og klargjøring, verdibevaring - hærverk og tagg.  

Utfordringer generelt Kostnadsnivået avhenger av faktorer som: Prisnivå og forbruk verkstedmateriell, 
verkstedressurser (timer), tilgjengelighet på arbeidskraft, tilgjengelighet på vogner til 
vedlikeholdsarbeid, når på døgnet arbeidet skjer, effektivitet, forbedringsarbeid, 
administrasjon, leverandørmarked, vedlikeholdsavtale med leverandør, 
leveransekontraktens utforming, garantibestemmelser, omfang av korrektivt 
vedlikehold,  

Vesentlige: 

• Kvalitet på vognmateriell (treffer både korrektivt og planlagt vedlikehold) 
• Vedlikeholdsvennlighet 
• Tilgjengelighet på vogner og når på døgnet arbeid skjer 
• (effektivitet) 
• Tilgjengelighet på deler gjennom levetiden, deleleveranser 
• Leveransekontraktens utforming inkl. garantibestemmelser 
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Den aktuelle 
situasjon 

Kostnadsnivået er basert på budsjett for 2018, hentet fra Sporveien. Det er gjort en 
grovsortering av faste og variable kostnader. Det totale kostnadsnivået er gitt av: 
faste kostnader + variabel komponent * antall km 

Når nye vogntyper introduseres utløser det en fast komponent og en variabel 
komponent som ligger høyere enn den opprinnelige (for MX-tog).  

 

Kategori Kostnadselementer Vogner 2018 nivå Prosentandel 
Faste Periodisk         123 663  26 % 
Faste avvik vs avsetn periodisk i 

vognleie 
           37 452  8 % 

Variabel Preventivt vedl 101 350 21 % 
Variabel Korrektivt vedl 45 195 10 % 
Variabel Renhold inkl boning, helvask 

og klargjøring 
49 428 10 % 

Variabel Verdibevaring - hærverk og 
tagg 

15 590 3 % 

Faste Forvaltning 96 722 20 % 
Faste Avskrivninger 2 800 1 % 
Faste Renter 2 010 0 % 
  474 210 100 % 
Vedlikeholdsvennlighet slår inn på alt.  

Teknologisk utvikling påvirker drift og vedlikehold, og ikke investeringskostnaden.  

Forutsetning Det er antatt at vedlikeholdskostnaden for MX-tog vil øke gjennom levetiden 
(badekarkurven).   

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 10 % 

Nye vogner er bedre enn 
MX-vognene - lavere 
vedlikeholdskostnader. 

Lenger intervall på 
periodisk vedlikehold 

Går over til mer prediktivt 
vedlikehold, sensorer 

Forskjeller mellom 
alternativene:  

Alternativ 2 og 5: kommer 
best ut her, - 15% 

 + 20 %  

Behov for hyppigere og 
mer omfattende 
vedlikehold ved dårlig 
kvalitet på vogner 

Dårlig anskaffelse 

Kvalitetsfeil 

Forskjeller mellom 
alternativer: 

Mellomvogner er mer 
basert på kjent teknologi, 
noe mindre usikkerhet. 

        Kvantifisering kr 6 278,00 kr 7 386,00 kr 8 863,00 

 
Alternativ 3 
 

Nåverdi - Investeringskostnad justert for restverdi 

Definisjon Investeringskostnad for kjøp av nye vogner. Evt. restverdi ved slutten av 
analyseperioden er trukket fra.  

Utfordringer generelt Usikkerhet i tillegg til kontraktsummen, endringskostnader 

Oslo kravspesifikasjon og kontraktbetingelser 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 15 %  + 10 % 
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RFI prising kan være 
taktisk høy - en 
konkurransesituasjon kan 
bidra til å presse priser 
ned 

Vet ikke nøyaktig hva 
som ligger inne i RFI 
prisene 

Større serie (85 tog) kan 
gi lavere enhetspris 

Dyrere stål - og 
aluminiumspriser.  

Få produsenter av enkelte 
komponenter, disse har 
stor variasjon i pris.  

Oslo kontraktens 
betingelser mht. garantier 
og risiko gir prispåslag 

Liten serie (25 tog) gir 
høyere priser enn forutsatt 
i RFI 

Tilleggsleveranser som 
blir lagt til i 
kjøpskontrakten 
(spesialverktøy, deler 
m.m.) ligger ikke inne i 
RFI prisene, og vil 
medføre økte kostnader  

        Kvantifisering kr 3 245,00 kr 3 817,00 kr 4 199,00 

 
Nåverdi - Drift 

Definisjon Omfatter kostnader knyttet til drift av alle vogner over hele analyseperioden.  

Vedlikeholdskostnaden består av en fast del, og en variabel del.  

Faste driftskostnader: Kundeavdeling, trafikkledelse, ledelse, finanskostnader, 
ruteplanlegging/organisasjonsstab/opplæring, sikkerhetsstab, husleie, konsern felles.  

Variable driftskostnader: Førerkostnader, kjøre- og bygningsstrøm.  

Utfordringer generelt Kostnadsnivået avhenger av innsatsfaktorer som: energikostnad, effektivitet, førere 
(ansatte), forbedringsarbeid, administrasjon, kvalitet på vognene (mer driftsfeil, 
stans i drift), arbeidsmiljø - hvor attraktivt er det å jobbe som fører? 

Energikostnad - mengde og pris er usikker 

Merkostnader ved flere vogntyper, trinnvis 

Den aktuelle situasjon Kostnadsnivået er basert på budsjett for 2018, hentet fra Sporveien. Det er gjort en 
grovsortering av faste og variable kostnader. Det totale kostnadsnivået er gitt av: 
faste kostnader + variabel komponent * antall km 

Når nye vogntyper introduseres utløser det en fast komponent og en variabel 
komponent som ligger høyere enn den opprinnelige (for MX-tog).  

Kategori Kostnadselementer Operatør 2018 nivå Prosentandel 
Variabel Førerkostnader netto 273 979 42 % 
Faste Kundeavdeling netto 42 588 7 % 
Faste Trafikkledelse netto 37 714 6 % 
Variabel Kjøre- og bygningsstrøm 69 514 11 % 
Faste Ledelse/XX 107 781  17 % 
Faste Finanskostnader  (1 500) 0 % 
Faste Ruteplanlegging/organisasjonsstab/ 

opplæring  
11 043 2 % 

Faste Sikkerhetsstab inkl Tetra og 
forsikringer 

 19 398  3 % 

Faste Husleie    7 865  1 % 
Faste Konsern felles   79 305  12 % 
    647 687  100 % 
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Forutsetning 20 % økning i produksjon 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 5 % 

Strøm kan ikke bli mye 
billigere enn i 2017 

Vellykket anskaffelse - 
attraktivt å jobbe her, får 
tak i gode førere, redusert 
sykefravær (motsatt av i 
worst case) 

 + 15 % 

Strøm kan bli dobbelt så 
dyrt 

Opplæringsvolum - må 
lære opp flere fordi 
mange slutter, sykefravær 

Varierer ikke mellom 
alternativene 

        Kvantifisering kr 9 257,00 kr 9 745,00 kr 11 206,00 

 
Nåverdi – Vedlikehold 

Definisjon Omfatter kostnader knyttet til vedlikehold av alle vogner over hele analyseperioden.  

Vedlikeholdskostnaden består av en fast del, og en variabel del.  

Faste vedlikeholdskostnader: Periodisk vedlikehold, avvik vs. avsetning periodisk i 
vognleie (snittbetraktning over levetid), forvaltning, avskrivninger (knyttet til 
verksted) og renter.  

Variable vedlikeholdskostnader: Preventivt vedlikehold, korrektivt vedlikehold, 
renhold inkl. boning helvask og klargjøring, verdibevaring - hærverk og tagg.  

Utfordringer generelt Kostnadsnivået avhenger av faktorer som: Prisnivå og forbruk verkstedmateriell, 
verkstedressurser (timer), tilgjengelighet på arbeidskraft, tilgjengelighet på vogner 
til vedlikeholdsarbeid, når på døgnet arbeidet skjer, effektivitet, forbedringsarbeid, 
administrasjon, leverandørmarked, vedlikeholdsavtale med leverandør, 
leveransekontraktens utforming, garantibestemmelser, omfang av korrektivt 
vedlikehold,  

Vesentlige: 

• Kvalitet på vognmateriell (treffer både korrektivt og planlagt vedlikehold) 
• Vedlikeholdsvennlighet 
• Tilgjengelighet på vogner og når på døgnet arbeid skjer 
• (effektivitet) 
• Tilgjengelighet på deler gjennom levetiden, deleleveranser 
• Leveransekontraktens utforming inkl. garantibestemmelser 

Den aktuelle situasjon Kostnadsnivået er basert på budsjett for 2018, hentet fra Sporveien. Det er gjort en 
grovsortering av faste og variable kostnader. Det totale kostnadsnivået er gitt av: 
faste kostnader + variabel komponent * antall km 

Når nye vogntyper introduseres utløser det en fast komponent og en variabel 
komponent som ligger høyere enn den opprinnelige (for MX-tog).  

Kategori Kostnadselementer Vogner 2018 nivå Prosentandel 
Faste Periodisk 123 663  26 % 
Faste avvik vs. avsetning periodisk i vognleie 37 452  8 % 
Variabel Preventivt vedlikehold 101 350 21 % 
Variabel Korrektivt vedlikehold 45 195 10 % 
Variabel Renhold inkl. boning, helvask og 

klargjøring 
49 428 10 % 

Variabel Verdibevaring - hærverk og tagg 15 590 3 % 
Faste Forvaltning 96 722 20 % 
Faste Avskrivninger 2 800 1 % 
Faste Renter 2 010 0 % 
  474 210 100 % 



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

 Sammenstilling og tilrådning Side 141 av 151 

 

Vedlikeholdsvennlighet slår inn på alt.  

Teknologisk utvikling påvirker drift og vedlikehold, og ikke investeringskostnaden.  

Forutsetning Det er antatt at vedlikeholdskostnaden for MX-tog vil øke gjennom levetiden 
(badekarkurven).   

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 10 % 

Nye vogner er bedre enn 
MX-vognene - lavere 
vedlikeholdskostnader. 

Lenger intervall på 
periodisk vedlikehold 

Går over til mer 
prediktivt vedlikehold, 
sensorer. 

 + 25 % 

Behov for hyppigere og 
mer omfattende 
vedlikehold ved dårlig 
kvalitet på vogner 

Dårlig anskaffelse 

Kvalitetsfeil 

        Kvantifisering kr 6 482,00 kr 7 202,00 kr 9 002,00 

 
Nåverdi - Kostnad for forsert utfasing av MX 

Definisjon Gjelder kun alternativ 3. Forsert utfasing av MX-vogner medfører at man må betale 
vognleie ut levetiden, selv om vogner er tatt ut av drift. Vognleien er kjent, og det 
beregnes ikke usikkerhet på dette beløpet. s 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering    

        Kvantifisering kr 2 818,00 kr 2 818,00 kr 2 818,00 

 
Nåverdi - Prosjektorganisasjonen 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering    

        Kvantifisering kr 170,00 kr 170,00 kr 170,00 

 
Alternativ 4 
 

Nåverdi - Investeringskostnad justert for restverdi 

Definisjon Investeringskostnad for kjøp av nye vogner. Evt. restverdi ved slutten av 
analyseperioden er trukket fra.  

Utfordringer generelt Usikkerhet i tillegg til kontraktsummen, endringskostnader 

Oslo kravspesifikasjon og kontraktbetingelser 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 15 % 

RFI prising kan være 
taktisk høy - en 
konkurransesituasjon kan 
bidra til å presse priser 
ned 

 + 10 % 

Dyrere stål - og 
aluminiumspriser.  

Få produsenter av enkelte 
komponenter, disse har 
stor variasjon i pris.  
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Vet ikke nøyaktig hva 
som ligger inne i RFI 
prisene 

Større serie (85 tog) kan 
gi lavere enhetspris 

Oslo kontraktens 
betingelser mht. garantier 
og risiko gir prispåslag 

Liten serie (25 tog) gir 
høyere priser enn forutsatt 
i RFI 

Tilleggsleveranser som 
blir lagt til i 
kjøpskontrakten 
(spesialverktøy, deler 
m.m.) ligger ikke inne i 
RFI prisene, og vil 
medføre økte kostnader  

        Kvantifisering kr 1 659,00 kr 1 951,00 kr 2 146,00 

 
Nåverdi - Drift 

Definisjon Omfatter kostnader knyttet til drift av alle vogner over hele analyseperioden.  

Vedlikeholdskostnaden består av en fast del, og en variabel del.  

Faste driftskostnader: Kundeavdeling, trafikkledelse, ledelse, finanskostnader, 
ruteplanlegging/organisasjonsstab/opplæring, sikkerhetsstab, husleie, konsern felles.  

Variable driftskostnader: Førerkostnader, kjøre- og bygningsstrøm.  

Utfordringer generelt Kostnadsnivået avhenger av innsatsfaktorer som: energikostnad, effektivitet, førere 
(ansatte), forbedringsarbeid, administrasjon, kvalitet på vognene (mer driftsfeil, 
stans i drift), arbeidsmiljø - hvor attraktivt er det å jobbe som fører? 

Energikostnad - mengde og pris er usikker 

Merkostnader ved flere vogntyper, trinnvis 

Den aktuelle situasjon Kostnadsnivået er basert på budsjett for 2018, hentet fra Sporveien. Det er gjort en 
grovsortering av faste og variable kostnader. Det totale kostnadsnivået er gitt av: 
faste kostnader + variabel komponent * antall km 

Når nye vogntyper introduseres utløser det en fast komponent og en variabel 
komponent som ligger høyere enn den opprinnelige (for MX-tog).  

Kategori Kostnadselementer Operatør 2018 nivå Prosentandel 
Variabel Førerkostnader netto 273 979 42 % 
Faste Kundeavdeling netto 42 588 7 % 
Faste Trafikkledelse netto 37 714 6 % 
Variabel Kjøre- og bygningsstrøm 69 514 11 % 
Faste Ledelse/XX 107 781  17 % 
Faste Finanskostnader (1 500) 0 % 
Faste Ruteplanlegging/organisasjonsstab/ 

opplæring          
11 043 2 % 

Faste Sikkerhetsstab inkl. Tetra og 
forsikringer 

 19 398  3 % 

Faste Husleie    7 865  1 % 
Faste Konsern felles   79 305  12 % 
    647 687  100 % 

 

Forutsetning 20 % økning i produksjon 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 5 % 

Strøm kan ikke bli mye 
billigere enn i 2017 

 + 15 % 

Strøm kan bli dobbelt så 
dyrt 
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Vellykket anskaffelse - 
attraktivt å jobbe her, får 
tak i gode førere, redusert 
sykefravær (motsatt av i 
worst case) 

Opplæringsvolum - må 
lære opp flere fordi 
mange slutter, sykefravær 

Varierer ikke mellom 
alternativene 

 

        Kvantifisering kr 9 280,00 kr 9 768,00 kr 11 234,00 

 
Nåverdi - Vedlikehold 

Definisjon Omfatter kostnader knyttet til vedlikehold av alle vogner over hele analyseperioden.  

Vedlikeholdskostnaden består av en fast del, og en variabel del.  

Faste vedlikeholdskostnader: Periodisk vedlikehold, avvik vs asetn periodisk i 
vognleie (snittbetraktning over levetid), forvaltning, avskrivninger (knyttet til 
verksted) og renter.  

Variable vedlikeholdskostnader: Preventivt vedlikehold, korrektivt vedlikehold, 
renhold inkl. boning helvask og klargjøring, verdibevaring - hærverk og tagg.  

Utfordringer generelt Kostnadsnivået avhenger av faktorer som: Prisnivå og forbruk verkstedmateriell, 
verkstedressurser (timer), tilgjengelighet på arbeidskraft, tilgjengelighet på vogner 
til vedlikeholdsarbeid, når på døgnet arbeidet skjer, effektivitet, forbedringsarbeid, 
administrasjon, leverandørmarked, vedlikeholdsavtale med leverandør, 
leveransekontraktens utforming, garantibestemmelser, omfang av korrektivt 
vedlikehold,  

Vesentlige: 

• Kvalitet på vognmateriell (treffer både korrektivt og planlagt vedlikehold) 
• Vedlikeholdsvennlighet 
• Tilgjengelighet på vogner og når på døgnet arbeid skjer 
• (effektivitet) 
• Tilgjengelighet på deler gjennom levetiden, deleleveranser 
• Leveransekontraktens utforming inkl. garantibestemmelser 

Den aktuelle situasjon Kostnadsnivået er basert på budsjett for 2018, hentet fra Sporveien. Det er gjort en 
grovsortering av faste og variable kostnader. Det totale kostnadsnivået er gitt av: 
faste kostnader + variabel komponent * antall km 

Når nye vogntyper introduseres utløser det en fast komponent og en variabel 
komponent som ligger høyere enn den opprinnelige (for MX-tog).  

Kategori Kostnadselementer Vogner 2018 nivå Prosentandel 
Faste Periodisk 123 663  26 % 
Faste avvik vs. avsetning periodisk i vognleie 37 452  8 % 
Variabel Preventivt vedlikehold 101 350 21 % 
Variabel Korrektivt vedlikehold 45 195 10 % 
Variabel Renhold inkl. boning, helvask og 

klargjøring 
49 428 10 % 

Variabel Verdibevaring - hærverk og tagg 15 590 3 % 
Faste Forvaltning 96 722 20 % 
Faste Avskrivninger 2 800 1 % 
Faste Renter 2 010 0 % 
  474 210 100 % 
Vedlikeholdsvennlighet slår inn på alt.  

Teknologisk utvikling påvirker drift og vedlikehold, og ikke investeringskostnaden.  

Forutsetning Det er antatt at vedlikeholdskostnaden for MX-tog vil øke gjennom levetiden 
(badekarkurven).   
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Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 10 % 

Nye vogner er bedre enn 
MX-vognene - lavere 
vedlikeholdskostnader. 

Lenger intervall på 
periodisk vedlikehold 

Går over til mer 
prediktivt vedlikehold, 
sensorer 

 + 25 %  

Behov for hyppigere og 
mer omfattende 
vedlikehold ved dårlig 
kvalitet på vogner 

Dårlig anskaffelse 

Kvalitetsfeil 

        Kvantifisering kr 6 643,00 kr 7 381,00 kr 9 226,00 

 
Nåverdi - Prosjektorganisasjonen 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering    

        Kvantifisering kr 140,00 kr 140,00 kr 140,00 

 
Alternativ 5  
 

Nåverdi - Investeringskostnad justert for restverdi 

Definisjon Investeringskostnad for kjøp av nye vogner. Evt. restverdi ved slutten av 
analyseperioden er trukket fra.  

Utfordringer generelt Usikkerhet i tillegg til kontraktsummen, endringskostnader 

Oslo kravspesifikasjon og kontraktbetingelser 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 15 % 

RFI prising kan være 
taktisk høy - en 
konkurransesituasjon kan 
bidra til å presse priser 
ned 

Vet ikke nøyaktig hva 
som ligger inne i RFI 
prisene 

Større serie (85 tog) kan 
gi lavere enhetspris 

 + 10 % 

Dyrere stål - og 
aluminiumspriser.  

Få produsenter av enkelte 
komponenter, disse har 
stor variasjon i pris.  

Oslo kontraktens 
betingelser mht. garantier 
og risiko gir prispåslag 

Liten serie (25 tog) gir 
høyere priser enn forutsatt 
i RFI 

Tilleggsleveranser som 
blir lagt til i 
kjøpskontrakten 
(spesialverktøy, deler 
m.m.) ligger ikke inne i 
RFI prisene, og vil 
medføre økte kostnader  

        Kvantifisering kr 1 629,00 kr 1 916,00 kr 2 108,00 
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Nåverdi - Drift 

Definisjon Omfatter kostnader knyttet til drift av alle vogner over hele analyseperioden.  

Vedlikeholdskostnaden består av en fast del, og en variabel del.  

Faste driftskostnader: Kundeavdeling, trafikkledelse, ledelse, finanskostnader, 
ruteplanlegging/organisasjonsstab/opplæring, sikkerhetsstab, husleie, konsern felles.  

Variable driftskostnader: Førerkostnader, kjøre- og bygningsstrøm.  

Utfordringer generelt Kostnadsnivået avhenger av innsatsfaktorer som: energikostnad, effektivitet, førere 
(ansatte), forbedringsarbeid, administrasjon, kvalitet på vognene (mer driftsfeil, 
stans i drift), arbeidsmiljø - hvor attraktivt er det å jobbe som fører? 

Energikostnad - mengde og pris er usikker 

Merkostnader ved flere vogntyper, trinnvis 

Den aktuelle situasjon Kostnadsnivået er basert på budsjett for 2018, hentet fra Sporveien. Det er gjort en 
grovsortering av faste og variable kostnader. Det totale kostnadsnivået er gitt av: 
faste kostnader + variabel komponent * antall km 

Når nye vogntyper introduseres utløser det en fast komponent og en variabel 
komponent som ligger høyere enn den opprinnelige (for MX-tog).  

Kategori Kostnadselementer Operatør 2018 nivå Prosentandel 
Variabel Førerkostnader netto 273 979 42 % 
Faste Kundeavdeling netto 42 588 7 % 
Faste Trafikkledelse netto 37 714 6 % 
Variabel Kjøre- og bygningsstrøm 69 514 11 % 
Faste Ledelse/XX 107 781  17 % 
Faste Finanskostnader (1 500) 0 % 
Faste Ruteplanlegging/organisasjonsstab/ 

opplæring                 
11 403 2 % 

Faste Sikkerhetsstab inkl. Tetra og 
forsikringer 

19 398  3 % 

Faste Husleie   7 865  1 % 
Faste Konsern felles  79 305  12 % 
   647 687  100 % 

 

Forutsetning 20 % økning i produksjon 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 5 % 

Strøm kan ikke bli mye 
billigere enn i 2017 

Vellykket anskaffelse - 
attraktivt å jobbe her, får 
tak i gode førere, redusert 
sykefravær (motsatt av i 
worst case) 

 + 15 % 

Strøm kan bli dobbelt så 
dyrt 

Opplæringsvolum - må 
lære opp flere fordi 
mange slutter, sykefravær 

Varierer ikke mellom 
alternativene 

        Kvantifisering kr 10 077,00 kr 10 607,00 kr 12 198,00 

 
Nåverdi - Vedlikehold 

Definisjon Omfatter kostnader knyttet til vedlikehold av alle vogner over hele analyseperioden.  

Vedlikeholdskostnaden består av en fast del, og en variabel del.  

Faste vedlikeholdskostnader: Periodisk vedlikehold, avvik vs asetn periodisk i 
vognleie (snittbetraktning over levetid), forvaltning, avskrivninger (knyttet til 
verksted) og renter.  
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Variable vedlikeholdskostnader: Preventivt vedlikehold, korrektivt vedlikehold, 
renhold inkl. boning helvask og klargjøring, verdibevaring - hærverk og tagg.  

Utfordringer generelt Kostnadsnivået avhenger av faktorer som: Prisnivå og forbruk verkstedmateriell, 
verkstedressurser (timer), tilgjengelighet på arbeidskraft, tilgjengelighet på vogner 
til vedlikeholdsarbeid, når på døgnet arbeidet skjer, effektivitet, forbedringsarbeid, 
administrasjon, leverandørmarked, vedlikeholdsavtale med leverandør, 
leveransekontraktens utforming, garantibestemmelser, omfang av korrektivt 
vedlikehold,  

Vesentlige: 

• Kvalitet på vognmateriell (treffer både korrektivt og planlagt vedlikehold) 
• Vedlikeholdsvennlighet 
• Tilgjengelighet på vogner og når på døgnet arbeid skjer 
• (effektivitet) 
• Tilgjengelighet på deler gjennom levetiden, deleleveranser 
• Leveransekontraktens utforming inkl. garantibestemmelser 

Den aktuelle situasjon Kostnadsnivået er basert på budsjett for 2018, hentet fra Sporveien. Det er gjort en 
grovsortering av faste og variable kostnader. Det totale kostnadsnivået er gitt av: 
faste kostnader + variabel komponent * antall km 

Når nye vogntyper introduseres utløser det en fast komponent og en variabel 
komponent som ligger høyere enn den opprinnelige (for MX-tog).  

Kategori Kostnadselementer Vogner 2018 nivå Prosentandel 
Faste Periodisk 123 663  26 % 
Faste avvik vs. avsetning periodisk i vognleie 37 452  8 % 
Variabel Preventivt vedlikehold 101 350 21 % 
Variabel Korrektivt vedlikehold 45 195 10 % 
Variabel Renhold inkl. boning, helvask og 

klargjøring 
49 428 10 % 

Variabel Verdibevaring - hærverk og tagg 15 590 3 % 
Faste Forvaltning 96 722 20 % 
Faste Avskrivninger 2 800 1 % 
Faste Renter 2 010 0 % 
  474 210 100 % 
Vedlikeholdsvennlighet slår inn på alt.  

Teknologisk utvikling påvirker drift og vedlikehold, og ikke investeringskostnaden.  

Forutsetning Det er antatt at vedlikeholdskostnaden for MX-tog vil øke gjennom levetiden 
(badekarkurven).   

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering - 10 % 

Nye vogner er bedre enn 
MX-vognene - lavere 
vedlikeholdskostnader. 

Lenger intervall på 
periodisk vedlikehold 

Går over til mer 
prediktivt vedlikehold, 
sensorer 

Forskjeller mellom 
alternativene:  

Alternativ 2 og 5: 
kommer best ut her. 

 + 25 % (nye vogner, 
vurdere å sette denne 
høyere) 

Behov for hyppigere og 
mer omfattende 
vedlikehold ved dårlig 
kvalitet på vogner 

Dårlig anskaffelse 

Kvalitetsfeil 

 

        Kvantifisering kr 6 661,00 kr 7 837,00 kr 9 796,00 
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Nåverdi - Prosjektorganisasjonen 

Estimat Best Sannsynlig Verst 

        Vurdering    

        Kvantifisering kr 170,00 kr 170,00 kr 170,00 

 

Vedlegg 1.6 Vurderinger knyttet til bruk av opsjoner 

Dato: 22. august 2018 
Fra: Nina Gjøen / Ingvar Fleten, Oslo Vognselskap AS 

 
Vedr.: Kapasitetsutvidelse t-bane, forhold mellom hovedkontrakt - opsjon 
Anskaffelsesregelverket gir ingen eksplisitt begrensning mht. forhold mellom hovedkontrakt 
og opsjon og gir ingen klar føring mht. en opsjons varighet. 
Fra kundens side er det en fordel å ha størst mulig fleksibilitet mht. omfang av anskaffelsen. 
Dette kan gjøres ved å inkludere opsjoner i anskaffelseskontraten som gir rett til, men ingen 
plikt til, å bestille flere togsett av samme type i en definert periode til en fastsatt pris i en eller 
flere omganger. Opsjonsprisen vil da normalt være indeksregulert og et opsjonsavrop vil 
normalt medføre en oppstartspris som skal dekke mobiliseringskostnader for å sett i gang 
produksjonen. Opsjonstogene må i utgangspunktet være identisk med basisleveransen – slik at 
tilbyderne har forutberegnelighet i konkurransen.  

Krav i LOA §4: "oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om 
konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet". 
Spesielt utfordrende ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag inkludert en opsjon for kjøp av 
et stort volum langt frem i tid. 
Tilbud og evaluering må omfatte enhetspris og kontraktsfestet prisregulering, oppstartskost, 
mobiliseringstid og gjennomføringstid.  
Risiko for leverandøren: kontraktfestet prisregulering og oppstartskostnader, fremtidig tilgang 
til komponenter og råvarer, fremtidig produksjonskapasitet. 
I tilbudsevalueringen må altså opsjonene tas med i evalueringen av tilbudene og det må 
kunngjøres hvordan opsjoner vektlegges i evalueringen. Opsjoner kan vektes lavere enn 
basisleveransen. Eksempelvis kan man, dersom det anses som 50 % sannsynlig at opsjonen 
vil bli benyttet, legge til 50% av opsjonsprisen i kostnadselementet i evalueringsmodellen.  

Varigheten av en opsjonsrettighet kan være lang.  Man må imidlertid være oppmerksom på at 
en svært lang opsjonsrettighet vil anses som en risiko og en kostnad for leverandøren som vil 
tillegges kontraktsprisen. Denne kostnaden må veies opp mot verdien av opsjonsrettigheten. 
For kunden vil også verdien av en opsjonsrettighet avta med tiden. Utover ca. 10 år vil 
teknologi, interiørløsninger og kundebehov også ha endret seg slik at en ny type togsett trolig 
vil være mer formålstjenlig. Ny teknologi og nye produksjonsmetoder vil også kunne medføre 
lavere markedspriser enn det man oppnådde i den forrige kontrakten. 
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Sett fra leverandørens ståsted er det alltid ønskelig med en størst mulig basisordre. Da kan 
man optimere produksjonslinjen og standardiserer arbeidsprosesser og minimere 
kostnadene.  Videre vil en stor basisordre bidra til lavere priser hos underleverandører. 
Engangskostnaden kan fordeles på mange enheter og vil sikre lavest mulig enhetspris.  
En liten basisordre med store og langvarige usikre opsjonsrettigheter vil innebære både en 
mulighet og en risiko for leverandøren.  En liten basisordre vil måtte dekke alle 
engangskostnadene for prosjektet, selv om det foreligger en stor opsjonsmulighet i 
kontrakten. Samtidig vil leverandøren ha risiko for at komponenter ikke lenger er tilgjengelig 
(obsolescence), noe som vil medføre re-engineering og økte kostander. Videre kan 
underleverandører forsvinne og innkjøpspriser kan øke. Ny oppstart av produksjon medfører 
oppstartskostnader som følge av opplæringsbehov, oppdatering av underlag, etablering av 
jigger og produksjonslinjer, innkjøps- og logistikk, prosjektledelse og andre støtteprosesser 
for å sett i gang ny produksjon.  En lang varighet av opsjonsretten øker slike risikoer. 
En opsjonsforpliktelse kan også beslaglegge produksjonskapasitet og sperre for andre 
kontrakter. Langvarige opsjonsrettigheter medfører dermed risiko og kostnader som vil måtte 
legges til basiskontrakten. 

En anskaffelse bør tilstrebe at basisleveransen treffer så godt så mulig det faktiske behovet 
slik at markedet kan tilby den beste prisen for leveransen. Et opsjonsprogram kan ligge som 
en mulighet for å øke leveransen dersom behovene endrer seg utover det man har forutsett i 
en 10 års periode. For lengre horisonter vil det være mer lønnsomt å etablere ny forespørsel 
basert på oppdaterte behov – gjerne basert på den forrige anskaffelsen dersom denne viser seg 
fortsatt å være relevant. Dersom samme type togsett er tilgjengelig og viser seg å være 
konkurransedyktig i neste anskaffelse, er det ingenting i veien for at dette produktet kan vinne 
en ny konkurranse.  
 

 

 



 

Vedlegg 1.7 Videre prosjektløp for anskaffelse 

Anskaffelse av t-banevogner er en omfattende prosess som involverer alle berørte 
brukergrupper og krever nødvendige avklaringer mot mange interessenter. Erfaringsmessig 
tar det bortimot 8 år fra man starter prosjektet til anskaffelsen er gjennomført. Tabellen under 
viser tidsløpet for den siste t-banevognanskaffelsen i Oslo (MX3000) og den pågående 
trikkeanskaffelsen (SL18).  

Gjennomføringstider MX og SL18  

 MX3000 Ny trikk SL18 
Aktivitet Mnd./år Tid fra forberedende 

arbeid ferdig 
Mnd./år Tid fra KVU ferdig 

Start av forberedende arbeid 2000  2009  
KVU ferdig Ikke 

relevant 
Ikke relevant 2013  

Forprosjekt ferdig Ikke 
relevant 

Ikke relevant 5/2015 2 år 

Forespørsel sendt ut 3/2002 2 år 3/2016 3 år 
Kontraktsignering 9/2003 3,5 år 6/2018 5 år 
Leveranse av pilot for 
vintertesting 

12/2005 5,75 år 12/2020 7,5 år 

Pilot testing 4/2006  4/2021  
Første serieleveranse 8/2006 6,5 år 8/2021 8,25 år 
Levert 25 enheter 1/2008 7,75 år 5/202256 9 år 

Forrige anskaffelse av t-banevogner tok nesten 8 år fra man startet arbeidet med å forberede 
anskaffelse til 25 enheter var levert. På denne tiden var det imidlertid ikke krav om KVU og 
forprosjekt. Tiden fra anbudsforespørselen ble send ut til 25 t-banetog var levert var 5,75 år. 

Tilsvarende tidsløp for den pågående trikkeanskaffelsen, fra start forberedende arbeider til 
planlagt leveranse av 25 trikker, er 13 år. (Den lange tiden her skyldes beslutning om 
etablering av et helhetlig trikkeprogram som omfatter både base, infrastruktur og trikker.) 
Dersom man ser på tidsløpet fra KVU arbeidet var ferdigstilt til planlagt leveranse, er 
tidsløpet 9 år for trikkeanskaffelsen. Tid fra anbudsforespørselen ble sendt ut til planlagt 
leveranse av 25 trikker er 6 år. Se figuren under. 

 
Tidslinje for MX og SL18 anskaffelsene 

For leveranser av nye vogner til Fornebubanen er tilgjengelig tid fra ferdig KVU (desember 
2018) til 25 togsett må være levert i september 2025, 6,5 år. Det betyr at prosessen for 
forprosjekt og anskaffelse av nye t-banevogner må være adskillig raskere enn ved tidligere 
anskaffelser, og at selve gjennomføringen må gjøre raskere enn disse to foregående 
prosjektene.  Dette stiller store krav til prosjektets gjennomføringsevne, men det vil også 
kreve gode rammebetingelser og beslutningsevne i prosjektets styrende organer.  

                                                 
56 Det er planlagt leveringstakt på 3 trikker per måned 

MX Konkurranse Leveranse og test pilot Leveranse 25 enheter
1,5 år 2,5 år 1,75 år

SL18 Konkurranse Leveranse og test pilot Leveranse 25 enheter
2,25 år 2,75 år 1 år

6 år



KVU Økt vognkapasitet i T-banenettet 

Side 150 av 151 Sammenstilling og tilrådning  

 

En aktuell tidsplan er presentert i figuren nedenfor.  

 
Aktuell tidsplan for nye vogner 

Tidsplanen forutsetter at forprosjektet og anbudsforberedelsene ferdigstilles i løpet av 18 
måneder, noe som vil være krevende sett i forhold til tidligere prosjektet. Det anses likevel 
som realistisk med et riktig bemannet prosjekt og gode beslutningsprosesser.  

Det er lagt inn forutsetning om leveranse av 2 «pilot-tog» for drifts-test av togets egenskaper 
på våre spor og under våre vinterbetingelser. Dette betyr at man bruker en del tid på å teste 
pilottogene før man starter serieleveransen. Dette gir en god sikkerhet for at 
«barnesykdommer» og nødvendige forbedringer er implementert før serieleveransen settes i 
gang. Denne modellen ble brukt under MX anskaffelsen med meget godt resultat og ligger 
også til grunn for SL18 trikkeanskaffelsen. Det anbefales sterkt at dette også legges til grunn 
for t-baneanskaffelsen. Dersom fremdriften ikke følger oppsatt plan, må man imidlertid 
vurdere å redusere i testomfanget for å sikre leveranse innen oppstart av Fornebubanen. 

For alternativ 2, mellomvogner til MX-vogner, vil tidsplanen være mindre anstrengt. Dette 
fordi det er mindre forarbeid pga. gjenbruk av kontrakt og spesifikasjoner, samt at 
anbudsforberedelse og konkurranse bortfaller. Engineering-perioden er også kortere pga. det 
kun er tilpasninger av allerede leverte vogner. Det er derfor mulig å levere allerede fra 2022-
2023 om det skulle være ønskelig.   

Vedlegg 1.8 Scenario med redusert årlig produksjon 

Egen rapport 

Vedlegg 1.9 Anskaffelsesrettslige vurderinger  

Egen rapport 

Vedlegg 1.10 Behovsanalysen 

Egen rapport 
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Vedlegg 2 Bakgrunnsdokumentasjon 

I tabellen under presenteres de viktigste referansedokumentene for denne KVUen.  
Dokument Dato 

Prosjektmandat KVU – økt vognkapasitet i T-banesystemet 11.01.2018 

Bestilling av konseptvalgutredning – økt vognkapasitet i T-
banesystemet 

07.11.2017 

Hovedrapport KVU nytt sikringsanlegg 30.10.2013 

Hovedrapport KVU trikkeanskaffelse 19.04.2013 

Oslo-navet behovsanalyse delrapport 1 Redegjør for behov knyttet til 
transportsystemet i Oslo. Datert 
20.02.2015. 

MetroMarket contracts Oversikt over erfaringstall for 
kontraktspris på bestillinger av metrotog 
rundt om i verden fra 2016-2018. 
Oppdatert 28.07.2018.  

OVS Calculation for intermediate cars MX Kostnadsberegning av mellomvogner. 
Dokumentet presenterer 3 strategier for 
prising av vognene. 

Sammenligning RFI 2015 Sammenligning av resultater fra RFI-
runder (request for information). 
Kostnadsestimat for 3- og 6-vognsett fra 
ulike leverandører presenteres. 
Dokumentet er oppdatert i 2017. 
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