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SIDE 3 

For å bedre kunne utnytte trikkens potensial som 

et kapasitetssterkt transportmiddel med god 

tilpasning til bymiljøet, er det nødvendig med 

fornyelse av vognparken sammen med en 

utvikling av trikkenettet gjennom egne traseer og 

bedre prioritet. Dagens infrastruktur for trikk har et 

stort oppgraderingsbehov. Samtidig er det behov 

for oppgradering og tilrettelegging for annen 

trafikk i tillegg til generelle tiltak for opprusting av 

det kommunale vei- og gatenettet. Byrådsavdeling 

for miljø og samferdsel har derfor bedt om at det 

utarbeides en samlet plan for oppgradering av 

trikkeinfrastruktur og tiltak for tilrettelegging for 

annen trafikk.  

 

Arbeidet med samlet plan for oppgradering av 

trikkeinfrastruktur er gjennomført i flere grupper 

med representanter fra Bymiljøetaten, 

Kollektivtransportproduksjon AS, Oslopakke 3-

sekretariatet, Oslo vognselskap, Oslotrikken, 

Ruter og Statens vegvesen Region øst. Denne 

rapporten dokumenterer resultatene fra arbeidet, i 

tillegg til å presentere relevant grunnlags-

informasjon. Rapporten er utarbeidet av Plan 

Urban.  

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten 

og Kollektivtransportproduksjon. Prosjektleder har 

vært Kajsa Wiull-Gundersen hos Bymiljøetaten. 

Ivar Kufås har vært oppdragsleder for Plan Urban. 

 

Oslo kommune Bymiljøetaten 

Oslo, 22. april 2013 
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1.1 INTRODUKSJON 

Oslo har hatt elektrisk sporvognsdrift siden 1894. Trikken har overlevd på tross av vedtak om nedleggelse 

på 1960-tallet, og opplever i senere tid sterk trafikkvekst, fornøyde kunder og stort markedspotensial 

(Ruter 2011a). For å bedre kunne utnytte trikkens potensial som et kapasitetssterkt transportmiddel med 

god tilpasning til bymiljøet, er det nødvendig med fornyelse av vognparken sammen med en utvikling av 

trikkenettet gjennom egne traseer og bedre prioritet. Den tekniske infrastrukturen for trikk har et stort 

vedlikeholdsetterslep som må innhentes før innfasing av nye trikker.  

 

Etter omfattende nedleggelser gjennom 1950- og 60-tallet har trikk fått sin renessanse i mange 

Europeiske byer. Kombinasjonen av kapasitetssterk og miljøvennlig transport, og høy kvalitet på 

vognmateriell og infrastruktur har gjort trikk til et viktig verktøy i flere byutviklingsprosesser. Nye 

trikkeløsninger bygges hovedsakelig på egen separat trasé eller i egne gater forbeholdt trikk og 

fotgjengere. Også i Oslo planlegges og bygges nye trikkelinjer med egne traseer og høy standard. 

Samtidig er det et stort behov for utvikling av eksisterende linjenett til mer fremtidsrettede løsninger.  

 

 

 
 

 
 

  

1 /// INNLEDNING 

Figur 1.1 Gågate med trikk i hovedgaten 
Rue de la République i Orleans, 
Frankrike. Foto: Plan Urban.  

Figur 1.2 Moderne trikketrasé i 
Jerusalem, Israel. Foto: Navot Miller, 
en.wikipedia.org/wiki/light_rail, lisens 
CC-BY-SA 3.0. 



 

SIDE 8 

Våren 2013 utarbeider Oslo kommune og Ruter en konseptvalgutredning for anskaffelse av nye trikker. 

Samtidig har Byrådsavdeling for miljø og samferdsel bedt Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) og Oslo 

kommune Bymiljøetaten (BYM) om å utarbeide en samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur, 

inkludert andre oppgraderingstiltak i gater og byrom som trafikkeres av trikk. Denne rapporten 

dokumenterer resultatene fra arbeidet med samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur.  

 
1.2 BAKGRUNN OG HENSIKT 

Dagens infrastruktur for trikk har et stort oppgraderingsbehov. Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) 

viser i sin rapport om vedlikeholdsetterslep og kapitalbehov fra 2011 til behov på 1,3 mrd kr for å dekke 

vedlikeholdsetterslepet på trikk. Ny kunnskap om de tekniske anleggene og deres standard, samt nye 

krav kan medføre at oppgraderingsbehovet og kostnadene øker.  

 

Trikketraseer i Oslo har stor grad av blandet trafikk. Oppgradering av trikkeinfrastrukturen bør ses i 

sammenheng med oppgradering og tilrettelegging for annen trafikk og funksjoner (for eksempel 

varelevering), samt generelle tiltak for opprusting av det kommunale vei- og gatenettet. Hvis 

infrastrukturtiltak og gateopprustning utføres hver for seg, vil det gi flere anleggsperioder og høyere 

kostnader totalt sett. En samlet plan, med koordinerte anlegg vil derfor gi samfunnsmessige besparelser. 

Dette gir imidlertid behov for koordinering og samarbeid, både ved planlegging, gjennomføring og 

finansiering.  

 

Oslo kommune og Ruter har startet et arbeid med beslutningsgrunnlag for anskaffelse av nye trikker: 

Konseptvalgutredning for anskaffelse av nye trikker. I dette arbeidet er det påpekt at etterslepet i 

infrastruktur bør innhentes før nye trikker leveres. Senere har det kommet frem at ulike typer trikker kan gi 

ulike krav til infrastrukturen. Dette innebærer i hovedsak følgende valg: 

 

» Trikk tilpasset dagens infrastruktur, etter at vedlikeholdsetterslepet er innhentet slik at infrastrukturen 

har en akseptabel standard ut fra krav til funksjon og kvalitet satt i forhold til dagens vognmateriell. 

Denne trikken vil være dyrere, men krever mest sannsynlig mindre investeringer i infrastruktur.  

» Trikk som øker kravene til akseptabel standard. Denne trikken vil være billigere å anskaffe og 

vedlikeholde, men krever mest sannsynlig at en større del av trikkenettet moderniseres for å gi ønsket 

standard. Strengere krav kan også gi økt vedlikeholdsbehov for infrastrukturen.  

 

På bakgrunn av dette har Byrådsavdeling for miljø og samferdsel bedt om at det utarbeides en samlet 

plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur og tiltak for tilrettelegging for annen trafikk. Det er spesifisert at 

planen må inneholde finansieringsbehov, mulige finansieringskilder og gjennomføringstidspunkt for det 

samlede oppgraderingsarbeidet. 

 

1.3 TIDSPERSPEKTIV 

Prosjektet skal koordineres mot Konseptvalgutredning (KVU) for anskaffelse av nye trikker. Målet er at 

infrastrukturen skal være klar til innfasing av nye trikker. KVU for trikkeanskaffelse anbefaler at innhenting 

av vedlikeholdsetterslepet på trikk bør skje i løpet av 5 år. Det er derfor valgt å ta utgangspunkt i 2019 

som året hvor innfasing av nye trikker starter.  

 

Det forutsettes videre at tiltak for 2013 blir gjennomført i henhold til vedtatte planer. Prosjektperioden for 

samlet plan settes derfor fra 2014-2019.   
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1.4 ANSVARSFORDELING I TRIKKETRASEER I OSLO 

Dagens situasjon for eierskap, forvaltning og investering av trikketraseer i Oslo er i all hovedsak delt 

mellom Bymiljøetaten (BYM) og Kollektivtransportproduksjon AS (KTP). Generelt kan vi si at BYM har 

ansvaret for veier og gater i Oslo kommune, mens KTP har ansvaret for trikkeinfrastrukturen, også den 

som ligger i veier og gater. Trikkens infrastruktur omfatter ca. 42 km dobbeltspor, hvorav i underkant av 

ca. 10 km forstadsbane (Lilleakerbanen og Ekebergbanen) og ca. 32 km byspor. Forstadsbanene er egne 

traseer med tekniske løsninger som er sammenlignbare med jernbanetraseer, mens byspor i hovedsak er 

traseer i bygater og veier med ulik grad av annen trafikk. (Bymiljøetaten og KTP AS 2012.) 

 

På forstadsbaner har KTP forvaltningsansvaret for hele traseen, inkludert holdeplasser. I byspor er 

derimot ansvarsfordelingen delt. Figur 1.3 viser prinsippet for grensesnittet mellom KTP og BYM (samt 

noen andre aktører som kan ha rør eller ledninger i gaten). KTP har ansvaret for all trikkeinfrastruktur 

avgrenset av 63 cm på hver side av sporet. I situasjoner der skinnene ligger nærmere kantstein enn 1,0 m 

har KTP ansvar helt til kantsteinen. I tillegg har også KTP ansvaret for kjøreledningene og eventuelle 

master til disse. All øvrig tilknyttet gateinfrastruktur på kommunal grunn er BYMs ansvar. 

 

I tillegg til ansvarsfordeling i selve trikketraseen er også ansvar for holdeplassene delt mellom KTP og 

BYM (samt noen få tilhørende Statens vegvesen). Totalt er det 95 holdeplasser, hvorav 15 langs 

forstadsbanene Lilleakerbanen og Ekebergbanen. Disse er fordelt med 64 % der BYM har ansvaret og  

35 % der KTP har ansvaret (Statens vegvesen har den siste prosenten). 

 

 

Figur 1.3 Ansvarsfordeling mellom BYM og KTP (Bymiljøetaten og KTP AS 2012).  
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1.5 FREMTIDSRETTET TRIKKETRASÉ 

Når mye av dagens trikketraseer skal skiftes ut, og gateløp skal oppgraderes, er dette en situasjon der 

flere andre faktorer en den tekniske tilstanden på infrastrukturen ønskes forbedret. Behovet for å 

oppgradere trikkeinfrastrukturen og hente inn etterslepet på vedlikehold ligger helt klart til grunn, men 

potensiale for å skape attraktive byrom til innbyggere og andre ferdende der er også viktige. Det vil i den 

sammenheng være en nyttig øvelse å se på hvilke ytterligere egenskaper som vil være ønskelige i 

forbindelse med en fremtidsrettet trikketrasé. 

 

Egen og godt synlig trikketrasé er viktig fordi det gir bedre fremkommelighet, som bidrar til flere 

reisende og bedre driftsøkonomi. Forutsigbar fremføring gir jevnere flyt for de reisende, lavere energibruk 

og mindre slitasje på materiell. Effekten vil bli størst i gater der det i dag er fremkommelighetsproblemer.  

 

Levetiden på trikkeinfrastrukturen vil også øke betydelig når skinnegangen i liten grad trafikkeres av 

annen trafikk. KTP oppgir at anlegg i egen trasé eller gater med kun lokaltrafikk vil ha betydelig lengre 

levetid enn anlegg i blandet trafikk med stor andel buss og tyngre kjøretøy. 

 

I tillegg til å gi bedre reiser for trikkepassasjerer, kan egne trikketraseer bidra til gode byrom.  Skinnene 

gjør trikkens tilstedeværelse åpenbar og dens bevegelse forutsigbar, noe som gir grunnlag for god 

integrasjon mellom trikk og fotgjengere (Statens vegvesen 2008). Trikken får prioritet, men den må 

tilpasses kjøring i fotgjengerområde. Sykkel bør ikke kombineres i selve trikketraseen, men egne felt for 

syklende vil gi gode forhold og rammer også for disse. 

 

I sammenhenger der det er annen trafikk er det særlig viktig å prioritere etablering av synlige traseer. 

Dette kan gjøres med visuelle markeringer av trasé, bl.a. gjennom valg av gatedekket og ved bruk av 

kantstein og lave barrierer. En godt synlig trasé vil gjøre orienteringen langt lettere for alle andre reisende, 

og sikkerheten i forbindelse med trikketrafikken vil øke. 

 

Høy trafikksikkerhet er et viktig overordnet mål for utvikling av samferdselsanlegg. I forbindelse med trikk 

er de mest vanlige formene for ulykker: fall i vogn (ofte på grunn av brå oppstart eller brems), fall ved av 

og påstigning, kollisjon med bil (ofte i krysningspunkt eller der trikk kjører i blandet trafikk) og 

personpåkjørsel (skyldes ofte misforståelser, uoppmerksomhet eller uforsiktighet). 

 

Her ser vi at god tilrettelegging av holdeplasser med universell utforming (og det samme også for 

krysningspunkt og utforming av trikker), i tillegg vil stor grad av egen og lett synlig trikketrasé kunne bidra 

til å begrense antall ulykker. 

 

I tillegg til de andre argumentene er en estetisk opprustning i seg selv et tiltak som bidrar til mer byliv. 

Attraktive by- og gaterom tiltrekker seg mennesker og forbedrer livskvaliteten til byens befolkning. Trikk 

egner seg godt i en slik setting da den kan brukes på mange andre dekker enn asfalt (som gress, vann, 

brostein eller heller). Den er også et arealeffektivt transportmiddel som kan transportere mange reisende 

uten stor belastning på gatens øvrige formål. Erfaringen fra andre steder som har bygget fremtidsrettede 

trikketraseer (som bybanen i Bergen), er at områdene i nærhet til linjene og deres holdeplasser har fått 

positiv vekst og verdi som følge av utviklingen. 

 

God tilrettelegging for gående og syklende er viktig for å gi denne gruppen trafikanter gode og sikre 

rammer.  
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Figur 1.4 Forslag til utforming av 
Prinsens gate med toveis trikk i 
egen trasé. Illustrasjon: Placebo 
Effects for Ruter.  

Figur 1.5 Trikk i egen trasé 
parallelt med parkering, bilfelt og 
sykkelfelt. Cours Pasteur i 
Bordoux, Frankrike.  
Foto: Plan Urban.  

Figur 1.6 Høystandard og 
universelt utformet holdeplass for 
Bybanen i Bergen.  
Foto: Plan Urban.  
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1.6 ORGANISERING, GJENNOMFØRING OG PROSESS 

1.6.1 Organisering 

Det er etablert en omfattende prosjektorganisasjon som har bidratt til gjennomføringen av prosjektet. 

Organisasjonen er vist i Figur 1.7, og de ulike gruppenes oppgaver er beskrevet nedenfor:  

 

» Styringsgruppen har vært orientert om arbeidet, og har tatt prinsipielle beslutninger underveis i 

arbeidet.  

» Intern prosjektgruppe har hatt ansvar for saksforberedelser til styringsgruppen, arbeidsgruppene og 

referansegruppen.  

» Arbeidsgruppe samlet plan har arbeidet med prioritering og koordinering av prosjekter, som grunnlag 

for utarbeidelse av samlet plan. Arbeidet er utført i to arbeidsgruppemøter.  

» Arbeidsgruppe finansiering har identifisert og vurdert mulige finansieringskilder som grunnlag for å vise 

hvordan samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur kan finansieres. Arbeidet er utført i tre 

arbeidsgruppemøter. 

» Referansegruppen har vært orientert om arbeidet og har kommet med innspill til planen og videre 

arbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Gjennomføring 

Innledningsvis har intern prosjektgruppe og styringsgruppen i samarbeid utarbeidet og vedtatt mandat, 

mål og prinsipper for gjennomføring av prosjektet. Dette har vært styrende for resten av prosessen.  

 

Arbeidet i gruppene samlet plan og finansiering har pågått parallelt. Arbeidsgruppe samlet plan har 

identifisert og vurdert tiltak på teknisk infrastruktur og tiltak på gate og trasé. Tiltak er vurdert i forhold til 

behov og måloppnåelse, samt muligheter for koordinering mellom ulike tiltakstyper. Arbeidsgruppe 

finansiering har identifisert og vurdert ulike finansieringskilder. Etter hvert som resultatene fra arbeidet 

med samlet plan har blitt klare, er det vurdert hvordan planen kan finansieres.  

 

I tillegg til å legge til rette for arbeidet i arbeidsgruppene, har intern prosjektgruppe bidratt med vurderinger 

av grensesnittet mellom samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur og pågående arbeid med 

konseptvalgutredning for anskaffelse av nye trikker.  

Figur 1.7 Organisasjonskart for prosjektet. 

Styringsgruppe

BYM, KTP, Ruter 

Prosjektgruppe

BYM, KTP, konsulent 

Arbeidsgruppe samlet plan

BYM, KTP, OT, Ruter, OVS, 
PBE, SVRØ 

Arbeidsgruppe finansiering 
BYM, KTP, Ruter, O3-

sekretariatet 

Referansegruppe 
VAV, ledningseiere, OHF, 

Byfolk, Bydeler, HC-forbundet 
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2.1 OVERORDNEDE MÅL 

Overordnede mål kan beskrives på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Oslopakke 3, Nasjonal 

transportplan, Kommuneplan for Oslo og Ruters mål for kollektivtransporten gir til sammen de mest 

relevante overordnede føringene for arbeidet med samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur.  

 

2.1.1 Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan 

En aktuell finansieringskilde for oppgradering av trikkeinfrastruktur er Oslopakke 3, og denne gir 

overordnede mål for dette prosjektet. I Stortingsmelding 17 om Oslopakke 3 slås det fast at de nasjonale 

målene og strategiene i Nasjonal transportplan (NTP) utgjør en del av grunnlaget for prioritering av tiltak 

(Samferdselsdepartementet 2009). NTP 2010-2019 har følgende mål (Samferdselsdepartementet 2013b): 

 

» Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader 

» Færre drepte eller livsvarig skadde 

» Redusere miljøskadelige virkninger av transport 

» Tilgjengelighet for alle 

 

Regjeringens hovedmål for Oslopakke 3 er å sikre god fremkommelighet for alle trafikantgrupper. For å 

sikre fremkommelighetsmålene vil det være nødvendig å følge utviklingen i transportmiddelfordelingen, 

som må vris bort fra privatbil slik at andelen av kollektivreisende, syklende og gående økes. I 

Stortingsmelding 17 står det også at "Samtidig skal det framtidige transportsystemet ivareta hensyn til by- 

og tettstedsutvikling og krav til lokal miljøkvalitet". 

 

En plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur vil kunne medføre måloppnåelse når det gjelder om 

tiltakene vil påvirke transportmiddelfordelingen i en retning som reduserer biltrafikk, bedrer 

fremkommelighet for trikk, bedrer trafikksikkerheten og gir mer tilgjengelighet for alle. Samtidig har planen 

et stort potensial i å ivareta hensynet til framtidig byutvikling og lokal miljøkvalitet.  

 

Stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt fram 12. april 2013, i sluttfasen av 

arbeidet med samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur. Ny transportplan viderefører i hovedtrekk 

de samme målene som forrige NTP 2010-2019 (Samferdselsdepartementet 2013b).  

 

2.1.2 Kommuneplan for Oslo 

Oslo kommune har gitt lokale mål i Kommuneplan 2008 "Oslo mot 2025" (Oslo kommune 2008). Planens 

mål 5 angir at Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling. For transportsektoren er det gitt en strategi om å 

videreutvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem, blant annet spesifisert gjennom følgende:  

 

» Oslo kommune skal ha fokus på effektiv og miljøvennlig arealbruk og energisparende transport som 

viktige virkemidler i et bærekraftig perspektiv.  

» Veksten i transportetterspørselen i Oslo må søkes dekket ved økt bruk av kollektive transportmidler 

samtidig som bilens andel av transportarbeidet må søkes redusert. 

» Fremkommeligheten for kollektivtransporten i rushtiden særlig for trikk og buss skal forbedres, 

herunder blant annet gjennom signalprioritering og etablering av flere egne kollektivtransporttraseer. 

» Det er viktig å fullføre utbyggingen av hovedsykkelveinettet, da med særlig fokus på traseer i sentrum 

og indre by.  

» Aktuelle tiltak for å bedre forholdene for gangtrafikken vil være bredere fortau, prioriterte gangakser, 

åpning av snarveier og utvidelse av gågatenettet.  

» Satsingen på samferdselstiltak og utformingen av transportsystemet skal bidra til å redusere 

miljøskadelige virkninger av transport og å redusere antall ulykker. 

2 /// MÅL 
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» Ved ulike tiltak i transportsektoren og gjennom arealplanlegging skal en bidra til å redusere utslippene 

av klimagasser, og til å oppfylle nasjonale mål for lokal luftforurensning og støy. 

 

En samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur bør i så stor grad som mulig søke å imøtekomme 

det helhetlige perspektivet på miljøvennlig transport som beskrives i kommuneplanen.  

 

2.1.3 Ruters mål for kollektivtransporten 

Ruter og resten av kollektivtrafikkfamilien (Ruter, KTP og operatørselskapene) har etablert en felles 

visjon: Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg. Ruter har gitt følgende konkrete mål for 

kollektivtransporten: 

 

» Fornøyde kunder: Ruter skal gjøre kollektivtrafikken til kundenes naturlige førstevalg ved å ha et 

enkelt, attraktivt og pålitelig trafikktilbud.  

» Sterk markedsposisjon: Ruter skal bidra til utvikling av et funksjonelt og miljøvennlig 

hovedstadsområde, ved at kollektivtrafikken tar det vesentlige av veksten i motorisert trafikk.  

» Effektiv og bærekraftig ressursbruk: Ruter skal bidra til oppnåelse av økonomi- og miljømål ved 

målrettet prioritering av drifts- og investeringsmidler for kollektivtrafikken.  

 

En samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen skal bidra til å oppfylle Ruters mål for kunde, 

markedsposisjon og ressursbruk.  

 

2.2 HOVEDMÅL FOR PROSJEKTET 

Med utgangspunkt i overordnede og lokale mål for utvikling av transportsystemet, har styringsgruppen for 

prosjektet (se kapittel 1.6) definert egne mål for prosjektet.  

 

Det finnes flere strategier for utvikling av transportsystemet. Sammenhengen mellom tiltak for dagens 

trikkesystem og for strategisk planlagt trikkesystem er viktig å balansere i dette prosjektet. BYM 

planlegger og gjennomfører en rekke tiltak med mål om bedre tilrettelegging for gående, syklende og 

kollektivtransport. I mange tilfeller vil dette være på strekninger som også trafikkeres av trikk. Dette utløser 

behov for koordinering og samarbeid, både ved planlegging, gjennomføring og finansiering.  

 

Styringsgruppen har derfor definert følgende to hovedmål for prosjektet: 

 

1» Prosjektet skal lede til en fremtidsrettet trikketrasé i et attraktivt bymiljø – klart til innfasing av 

nye trikker.  

2» Omfattende graving koordineres slik at det ikke må graves på samme sted med korte 

mellomrom – det vi gjør, gjør vi bare en gang.  

 

Planen skal bidra til å koordinere tiltakene KTP og BYM skal gjennomføre, slik at man oppnår 

stordriftsfordeler, får færre episoder med graving og hever kvaliteten når det først må graves. En samlet 

plan, med koordinerte anlegg vil kunne gi samfunnsmessige besparelser. Det er en forutsetting for 

prosjektet at god koordinering gir lavere totalkostnad både for investeringer i infrastruktur og for 

trikkedriften, enn dårlig koordinering. 

 

2.3 DELMÅL 

En samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur kan gi effekter på flere områder. Det er derfor gitt et 

sett med delmål innenfor de viktigste temaene hvor planen kan gi effekter. Delmålene er gitt som "løfter" 

fra prosjektet, som vist i Tabell 2.1.  
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TEMA LØFTE 

Gate og trasé Prosjektet skal gi høykvalitets trikketraseer som er trafikksikre, universelt utformet, har god 

fremkommelighet for trikken og bytilpassede løsninger som gir økt stedskvalitet.  

Teknisk infrastruktur Planen skal bidra til et trikkenett som tilfredsstiller teknisk regelverk for trikkeinfrastruktur og krav 

fra nye trikker.  

Byggearbeid Planen skal bidra til å redusere antall ganger det må graves i og langs trikketraseene. BYM og 

KTP skal gjennomføre tiltak samtidig når det er mulig.  

Økonomi Planen skal bidra til mer effektiv bruk av midler ved at ulike tiltakstyper samkjøres. Planen skal 

vise ulike finansieringskilder og således være et grunnlag for mer forutsigbar finansiering.  

Prosess Planen skal bidra til bedre gjennomføringsevne ved at koordinering av skinneoppgradering og 

andre tiltak samlet sett øker gevinstene av tiltak, og dermed gir økt vilje til gjennomføring.  

 

 

2.4 METODE OG PRIORITERINGSKRITERIER 

Metode og prioriteringskriterier ved utarbeidelse av samlet plan følger direkte av hovedmålene for 

prosjektet:  

 

» Prosjektet skal lede til en fremtidsrettet trikketrasé i et attraktivt bymiljø – klart til innfasing av nye 

trikker. Dette innebærer at vi må kunne si noe om kvaliteten på de løsningene som hvert prosjekt gir.  

» Omfattende graving koordineres slik at det ikke må graves på samme sted med korte mellomrom – det 

vi gjør, gjør vi bare en gang. Dette innebærer at vi må kunne si noe om hvor god koordinering som 

oppnås mellom ulike typer tiltak.  

 

Grunnlaget for prioritering vil derfor være en kombinasjon av hvordan tiltak svarer på ulike kvalitetskriterier 

og behov, og muligheten og sannsynligheten for god koordinering mellom tiltak på teknisk infrastruktur og 

tiltak på gate og trasé. Dette er illustrert i Figur 2.1. 

 

 

Koordinering i tid
Omfattende graving 
koordineres

Måloppnåelse og betydning
Fremtidsrettet trikketrasé i et attraktivt bymiljø

GodDårlig

Lav

Høy Høy prioritet

Lav prioritet

Middels prioritet

Middels prioritet

Tabell 2.1 Delmål for prosjektet, utformet som løfter. 

Figur 2.1 Grunnlag for prioritering av tiltak følger av prosjektets to hovedmål.  
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3.1 BEHOV FOR TILTAK PÅ TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Tiltak på teknisk infrastruktur innebærer utskifting av skinnegang og andre komponenter for at denne skal 

imøtekomme gjeldende krav. I dag er disse kravene definert i teknisk regelverk gitt av KTP, men vil kunne 

bli strengere f.eks. ved anskaffelse av nye trikker som krever høyere standard på infrastrukturen.  

 

Behovet for tiltak på teknisk infrastruktur oppstår når det er et gap mellom standarden på infrastrukturen 

og kravene som stilles. Avstanden mellom eksisterende standard og akseptabel standard omtales også 

som vedlikeholdsetterslep. Etterslep oppstår ved for lavt nivå på vedlikehold og reinvesteringer over tid, 

og ved innføring av nye regler og forskrifter for teknisk standard.  

 

Sett opp mot gjeldende krav i dagens tekniske regelverk, kan tilstanden på eksisterende trikkeinfrastruktur 

grovt sett deles inn i tre kategorier:  

 

» Eldre strekninger med akutt behov for utskifting av infrastruktur: Anlegg hvor teknisk levealder er 

forfalt. Anleggene er sårbare for driftsforstyrrelser og holdes i dag i drift med kostbart korrektivt 

vedlikehold og akutte tiltak i påvente av oppgradering til fullgod standard.  

» Eldre strekninger med akseptabel standard: Anlegg med eldre byggemetode, men som fortsatt 

holder en akseptabel standard. Disse vil ha behov for oppgradering i løpet av en 5-15-årsperiode.  

» Nylig oppgraderte strekninger: Etter år 2004 er anlegg bygget med en ny og bedre byggemetode 

med solid fundamentering. Disse anleggene holder en god internasjonal standard med fundamenter 

som bør kunne ha en gjennomsnittlig levetid på 50 år på strekninger med egen trasé.  

 

I tillegg til byggemetode og byggeår, vil ytre faktorer også kunne virke inn på infrastrukturens tilstand og 

levealder. Den viktigste faktoren i så måte er belastning fra tyngre kjøretøy (buss og lastebil). KTP oppgir 

at anlegg i egen trasé eller gater med kun lokaltrafikk vil ha betydelig lengre levetid enn anlegg i blandet 

trafikk med stor andel buss og tyngre kjøretøy.  

 

Som forvalter av eksisterende infrastruktur for trikk har KTP 

utarbeidet rapporten Vedlikeholdsetterslep og kapitalbehov (2011) 

med en tilhørende prosjektliste og investeringsplan for neste fem år. 

Forslaget til investeringsplan er basert på tilstanden på 

infrastrukturen, men med tilpasninger til pågående planprosesser. I 

Figur 3.2 er status og oppgraderingsbehov for trikkeinfrastruktur vist 

med utgangspunkt i KTPs rapport og forslag til investeringsplan 

(oppdatert per 2012).  

 

I tillegg til strekningsvise oppgraderingstiltak på hovedspor har KTP 

synliggjort følgende behov for diverse tiltak innenfor elektro, 

vognhall/verksted, akuttiltak og drift og prosjektering i løpet av 

prosjektperioden:  

 

» Nye likerettere. 

» Kabelforsterkninger - alle strekninger. 

» Øvrig oppgraderinger for å heve spenning til 500 V. 

» Signalanlegg. 

» Øvrige elektroanlegg. 

» Diverse akuttiltak, drift og prosjektering. 

» Utskifting veksler vognhall og verksted. 

3 /// BEHOV OG IDENTIFISERTE TILTAK 

Figur 3.1 Rapporten Vedlikeholds-
etterslep og kapitalbehov (KTP 2011) 
med tilhørende prosjektliste har vært 
utgangspunkt for arbeidet med samlet 
plan.  
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Figur 3.2 Status og oppgraderingsbehov for trikkenettet, med utgangspunkt i KTPs forslag til investeringsplan neste fem år 
(KTP 2012).  
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3.2 BEHOV FOR TILTAK PÅ GATE OG TRASÉ 

Tiltak på gate og trasé innebærer i denne sammenheng tiltak i en trikkegate, som ikke er direkte knyttet til 

skinneutskifting eller andre tiltak på teknisk infrastruktur for trikk. Med utgangspunkt i overordnede og 

kommunale mål er det identifisert behov for tiltak som kan bidra til bedre fremkommelighet og pålitelighet 

for kollektivtransporten, bedre forhold for gående og syklende, økt trafikksikkerhet og universell utforming. 

Dette kan f.eks. være holdeplassoppgraderinger, endret gateutforming for bedre tilrettelegging for 

kollektivtransport, syklende og/eller gående, og gateopprustning med økt kvalitet på dekke og møblering. 

 

Dagens trikkenett i Oslo har eksistert i lang tid og skiller seg fra mange moderne trikkesystemer gjennom 

en lav andel egen trasé (Ruter 2011b). Egne trikketraseer gir mer forutsigbar reisetid, samtidig som de 

muliggjør attraktive byrom og bygater gjennom god fysisk utforming og redusert barrierevirkning (Statens 

vegvesen 2008). I tillegg er det mange holdeplasser på trikkenettet som mangler universell utforming, og 

store deler av gatenettet som trafikkeres av trikk er generelt nedslitt. Til sammen gir dette et stort behov 

for tiltak i gater og byrom med trikk, for å bidra til at Oslo får mer fremtidsrettede trikketraseer. 

 

Bymiljøetaten (BYM) har ansvar for planlegging og utvikling av kommunale byrom i Oslo. I dette inngår 

arealer som er regulert til vei, fortau, gågate eller torg i sentrum. Det er dermed BYM som har det 

helhetlige ansvaret for de fleste gatene som trafikkeres av trikk i Oslo.  

 

Gjennom kartlegginger, utredninger, strategiarbeid og tverrfaglig samarbeid med ulike etater i Oslo er det 

identifisert behov og forslag til konkrete tiltak på gatenettet som trafikkeres av trikk. Enkelte tiltak 

eksisterer kun som en prosjektidé, mens andre har kommet langt i planfasen. Felles for de fleste tiltak er 

at de er omfattende og krever reguleringsendring før de kan gjennomføres. I flere tilfeller er det også 

nødvendig å gjennomføre konseptvalgutredning eller andre utredninger i forkant av reguleringsendringen.  

 

I Figur 3.3 vises en oversikt over alle forslag til tiltak på gatenettet som trafikkeres av trikk, og som er 

relevante for bygging innenfor prosjektperioden 2014-2019. Dette inkluderer omlegging av trasé i Søndre 

kollektivstreng, og mulig omlegging av trasé i Pilestredet - Parkveien og Skovveien. Planlagt omlegging av 

trasé fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate og Bispegata er ikke vist i oversikten, men 

behandles som andre prosjekter i gjennomgangen av finansiering i kapittel 6.4. Andre foreslåtte utvidelser 

av trikkenettet er ikke vurdert i dette prosjektet (f.eks. fjordtrikk og forlengelser til Tonsenhagen og 

Hauketo).  

 

Vinteren 2012/2013 utarbeidet Bymiljøetaten og Ruter rapporten Kraftfulle fremkommelighetstiltak 

inkludert en liste over 100 tiltak for bedre fremkommelighet for trikk og buss i Oslo (Ruter 2013). Tiltakene 

i Figur 3.3 dekker en stor andel av foreslåtte infrastrukturtiltak som følge av arbeidet med kraftfulle 

fremkommelighetstiltak. Det er derfor viktig i det videre arbeidet å avklare grensesnittet mellom denne 

planen og Kraftfulle fremkommelighetstiltak. 
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Figur 3.3 Identifiserte tiltak på gate og trasé.  
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4.1 VURDERING AV TILTAK PÅ GATE OG TRASÉ 

Som grunnlag for utarbeidelse av en samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur er identifiserte 

tiltak på gate og trasé (se Figur 3.3) grundig vurdert av Arbeidsgruppe samlet plan (se kapittel 1.6). 

Vurderingene er gjort på grunnlag av foreliggende utredninger og planer for de enkelte prosjektene. Som 

nevnt i kapittel 3.2 har ulike prosjekter svært forskjellig planstatus (fra prosjektidé til byggeplan), noe som 

gir en viss usikkerhet i vurderingene. Det er likevel forsøkt å fokusere på hvilke muligheter og potensial 

som ligger i foreslåtte tiltak.  

 

Metoden for vurdering av tiltak på gate og trasé tar utgangspunkt i kvalitetselementene som ligger i en 

fremtidsrettet trikketrasé (se kapittel 1.5). Et tiltak vil ha høy måloppnåelse og stor betydning dersom det 

svarer godt på flest mulig av kvalitetselementene. Tiltakets måloppnåelse vurderes basert på hvilke behov 

en gitt strekning har for en styrking av de ulike kvalitetselementene. I tillegg gjøres en vurdering av 

strekningens viktighet i kollektivsystemet som helhet. Dette gir til sammen en kategorisering av tiltakets 

betydning. Metodikken er illustrert i Figur 4.1. 

 

Resultatet av vurderingene er en kategorisering av tiltak på gate og trasé i tre kategorier basert på 

viktighet:  

 

» Stor betydning: Tiltak som gir god måloppnåelse på viktige strekninger med stort behov innenfor 

mange av kvalitetselementene.  

» Middels betydning: Tiltak på strekninger som ikke er like sentrale i kollektivsystemet, eller hvor behov 

eller måloppnåelse ikke scorer like høyt innenfor et eller flere av kvalitetselementene.  

» Liten betydning: I praksis vil dette være tiltak som gir liten eller ingen endring for de fleste av 

kvalitetselementene. Dette er i hovedsak tiltak hvor det i forbindelse med oppgradering av teknisk 

infrastruktur for trikk er planlagt mindre tiltak (f.eks. nytt dekke og kantstein) og liten eller ingen endring 

av gateutformingen.  

 

Vurderingene er inndelt i disse tre kategoriene og vist i Tabell 4.1, Tabell 4.2 og Tabell 4.3 på de 

påfølgende sidene. Merk at tiltakene her er vurdert uavhengig av tidspunkt for gjennomføring.  

 

 

 

 

 

God fremkommelighet for kollektivtrafikken

Byutvikling

Estetisk opprustning

Egen og godt synlig trasé

God tilrettelegging for gående og syklende
Strekningens 
viktighet i 
kollektivsystemet 
som helhet

x

Liten betydning

Middels betydning

Stor betydning

Universell utforming

Høy trafikksikkerhet

Tilfredsstillende teknisk standard

4 /// UTVIKLING AV SAMLET PLAN 

Figur 4.1 Kvalitetselementer som må tilfredsstilles for å sikre høy måloppnåelse. I tillegg vil 
strekningens viktighet i kollektivsystemet som helhet bidra til tiltakets totale betydning. Viktighet er i 
denne sammenheng vurdert ut fra strekningens sentralitet i kollektivsystemet, antall reisende og 
betydning i forhold til langsiktige planer for utvikling av kollektivsystemet.  
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STED BEHOV KONSEKVENSER  

Storgata del 1 

Nygata - 

Hausmanns 

gate 

 

Trafikksikkerhetsutfordringer ved Brugata hpl 

og krysset Storgata x Hausmannsgate. Nedslitt 

gate med smale fortau. For lite areal på 

Brugata hpl.  

Foreslått konsept innebærer at Storgata omgjøres til ren 

trikkegate, mens bussene får en ny alternativ trasé 

(inkludert i prosjektet). Å skille buss og trikk vil kunne gi 

bedre fremkommelighet og pålitelighet, muliggjøre 

større holdeplasser og bedre og sikrere forhold for 

gående. Bidrar til byutvikling i en sentral trikkegate.  

Thorvald 

Meyers gate 

Nybrua - 

Birkelunden 

Parkeringsproblem og mye friksjon mellom trikk 

og bil i dag. Mangler UU på holdeplasser. 

Nedslitt gate med smale fortau på 

delstrekninger. Gate med stor aktivitet gir 

behov for god ivaretakelse av trafikksikkerhet.  

Foreslått ulike konsepter med ulik grad av egen trasé 

for trikk. Potensial for utvikling av gågate med trikk, som 

vil kunne gi bedre fremkommelighet og pålitelighet for 

trikken og bedre forhold for gående. Bidrar til byutvikling 

i en sentral trikkegate.  

Søndre 

kollektivstreng 

Lite lesbar holdeplasstruktur og manglende UU. 

Friksjon mellom buss, trikk og bil gir dårlig 

fremkommelighet og pålitelighet. Nedslitt 

område som bærer preg av å være 

gjennomkjøringsområde. Stort behov for 

estetisk oppgradering og byutvikling.  

Vedtatt reguleringsplan viser toveis trikk i Prinsens gate 

og toveis buss i Tollbugata. Potensial for utvikling av 

prioriterte kollektivtraseer, som vil kunne gi bedre 

fremkommelighet og pålitelighet for trikk og buss og 

bedre forhold for gående. Nytt system gir bedre 

lesbarhet. Bidrar til byutvikling i sentrale kollektivgater. 

Storgata del 2 

Hausmanns 

gate - Nybrua 

Trafikksikkerhetsutfordringer ved krysset 

Storgata x Hausmannsgate. Nedslitt gate med 

lite hensiktsmessige ganglinjer (store omveier). 

Behov for estetisk oppgradering og byutvikling. 

Foreslått konsept innebærer at Storgata omgjøres til ren 

trikkegate, mens bussene får en ny alternativ trasé. Å 

skille buss og trikk vil kunne gi bedre avvikling på 

holdeplassen. Potensial for omstrukturering av 

byrommet, med fokus på bedre sikkerhet, ganglinjer og 

atkomst til holdeplassene fra øst.  

Pilestredet - 

Parkveien  

Lite lesbar holdeplasstruktur og manglende UU. 

Parkeringsproblem i Parkveien og dårlige 

kryssløsninger gir dårlig fremkommelighet og 

pålitelighet. Nedslitt område som bærer preg av 

å være gjennomkjøringsområde. Behov for 

estetisk oppgradering og byutvikling. 

Foreslått konsept innebærer toveis trikk i egen trasé i 

Pilestredet til fordel for trikk i Welhavens gate. Gir færre 

svingebevegelser og bedre fremkommelighet. Bidrar til 

å rydde opp i gatebruk, og samler trasé og holdeplasser 

i et mer lesbart system. Potensial for byutvikling i sentral 

trikkegate.  

Storokrysset Fremkommelighetsproblemer for trikk inn mot 

krysset fra begge retninger. Kaotisk og nedslitt 

trafikkområde, med sikkerhetsutfordringer og 

dårlige forhold for gående og syklende.  

Foreslått konsept innebærer rundkjøring med egen 

trasé for trikk inn mot rundkjøringen. Foreslått løsning vil 

gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet, bedre 

forhold for gående og økt stedskvalitet.  

C.J. Hambros 

plass 

Nedslitt byrom. Stor friksjon mellom trikk og bil 

på grunn av gatekryss med mange 

svingebevegelser. Mangler UU på 

holdeplasser.  

Reguleringsplanforslag viser to alternativer: 1. Begge 

holdeplasser på C.J. Hambros plass. 2. sakset løsning 

med vestgående holdeplass i Pilestredet. Begge 

løsninger forenkler trafikkmønster, mens 1. gir bedre 

kurvatur og bedre UU på holdeplass. Bidrar til estetisk 

opprustning av viktig byrom.  

Stortorvet Nedslitt holdeplassområde og manglende UU 

på holdeplasser. Lange krysseavstander for 

gående. Hovedsykkelvei i Kirkegata og 

Grensen. Dårlig fremkommelighet i kryss med 

Kirkegata.  

Reguleringsplanforslag legger opp til egen 

holdeplassrefuge for trikk mot vest. Fjerning av 

vendesløyfe og stenging av Kirkegata for utkjøring til 

Kirkeristen gir strammere kryss og kortere 

krysseavstander for fotgjengere, bedre 

fremkommelighet for kollektivtrafikken og mulighet for 

tilrettelegging av sykkeltrasé mellom Kirkegata og 

Torggata. Prosjektet bidrar til byutvikling av sentralt 

byrom.  

  

Tabell 4.1 Tiltak på gate og trasé som er vurdert å ha stor betydning. 
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STED BEHOV KONSEKVENSER  

Kristian 

Augusts gate 

Nedslitt gate og manglende UU på 

holdeplass retning vest. 

Parkering/varelevering gir noe 

fremkommelighetsproblem for trikk. 

Gaten er stengt for trafikk i en retning.  

Reguleringsplanforslag legger opp til en rettere trikketrasé og 

flytting av parkering/varelevering. Bidrar til estetisk opprustning 

og mindre friksjon mellom trikk og parkering/varelevering. Ny 

holdeplass får UU, men blir kortere enn normen.  

Storo - Disen  

Med Disen 

holdeplass 

Utflytende gate med stor trafikk, lange 

krysseavstander for fotgjengere og 

dårlig fremkommelighet for trikk ned 

mot Storokrysset. Holdeplass mangler 

UU og er lite synlig (avstigning i gate).  

Foreslått løsning innebærer oppgradering til UU på holdeplass, 

samt kortere og tryggere kryssing av Grefsenveien. Mer synlig 

holdeplass bidrar som et strukturerende element i byrommet. 

Bidrar til transformasjon i et område som innhentes av 

byutviklingen, når byen vokser utover.  

Lakkegata 

skole 

holdeplass 

Holdeplass ligger i kurve og mangler 

UU. Behov for bedre trafikksikkerhet for 

skolevei. Behov for estetisk opprustning 

av gate og fortau.  

Foreligger to alternative løsningskonsepter: 1. Dagens 

trafikkmønster opprettholdes med holdeplass på refuge. 2. 

Kantsteinsholdeplass hvor biltrafikken kjører gjennom 

holdeplassen og videre opp holdeplassen. Begge gir UU på 

holdeplass. 1 gir inngrep i park/skolegård. 2 kan gi dårligere 

fremkommelighet.  

Ekebergbanen 

/ Kongsveien 

Sjømannsskolen 

- Konows gate 

Behov for etablering av sykkeltrasé, 

bedre fortau og UU på holdeplass. 

Potensial for bedre kurvatur for 

trikketraseen, som kan gi økt hastighet. 

Foreslått å utvide gatesnittet ved å skjære i fjellskrenten for å 

muliggjøre plass for sykkeltrasé. Tiltaket er omfattende og 

kostbart, men vil kunne gi bedre forhold for gående og syklende, 

bedre kurvatur for trikken og høystandard holdeplass.  

 

STED BEHOV KONSEKVENSER  

Grefsenveien 

Hans Nielsen 

Hauges gate - 

Storo 

Mangler UU på utgående holdeplass. 

Fremkommelighetsproblemer inn mot 

Vitaminveien rundkjøring. Nedslitt gate 

som bærer preg av å være en 

transportåre i stedet for en bygate.  

Ingen tiltaksforslag foreligger, men forprosjekt som skal vurdere 

løsninger er igangsatt av KTP. Potensial for universell 

utforming, bedre fremkommelighet og tilrettelegging for gående. 

Kan bidra til byutvikling ved transformasjon av sentral gate i et 

område som innhentes av byutviklingen, når byen vokser 

utover.  

Solli plass - 

Parkveien 

Holdeplasser mangler UU. Potensial for 

bedre avvikling ved å skille buss og trikk 

på holdeplass. Utflytende trafikkarealer 

og ingen fotgjengerkryssinger mellom 

Cort Adelers gate og Parkveien.  

Foreslått å endre trafikkmønster og organisering av 

holdeplassene for å gi bedre avvikling og UU på holdeplassene. 

Ingen tiltak foreslått mellom Cort Adelers gate og Parkveien.  

Majorstuen 

Kirkevn, 

Valkyriegt og 

Bogstadvn 

Nedslitt byrom med mye trafikk og 

utfordringer for trafikksikkerhet. 

Holdeplasser mangler UU. Noe 

fremkommelighetsproblem i kryss.  

Oppgradering til høystandard holdeplasser. Større oppgradering 

og løsning av trafikkforhold er foreslått avventet til oppgradering 

av Majorstuen for tilpasning til Fornebubanen. Enkelte 

midlertidige tiltak kan være aktuelt.  

Briskeby 

Riddervolds 

plass - Henrik 

Ibsens gate 

Fremkommelighetsproblemer ved 

parkering i Riddervolds gate. 

Holdeplasser mangler UU. Behov for 

estetisk oppgradering.  

Foreslått ny trasé i Skovveien til fordel for Inkognitogata. Ny 

trasé er anbefalt, men det er knyttet usikkerhet til prosjektets 

fremdrift. Kun mindre utbedringer er derfor lagt til grunn i 

vurderingene.  

Midtoddveien Trikken har i dag egen trasé, men 

nødvendig tiltak på teknisk infrastruktur 

for trikk kan utløse behov for mindre 

justeringer og oppgradering av gate.  

KTP har angitt behov for skinneutskifting som kan gi behov for 

justering av geometri. Dagens løsning fungerer godt, og ingen 

tiltak på gate og trasé er foreløpig foreslått.  

Tabell 4.2 Tiltak på gate og trasé som er vurdert å ha middels betydning. 

Tabell 4.3 Tiltak på gate og trasé som er vurdert å gi liten eller ingen endring i forhold til dagens situasjon. 
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4.2 KOORDINERING I TID MELLOM INFRASTRUKTUR- OG GATETILTAK 

For å unngå graving flere ganger, er det ønskelig å koordinere tiltak på teknisk infrastruktur med tiltak på 

gate og trasé. Det kan være en utfordring å få til slik koordinering fordi planprosessene for tiltak på teknisk 

infrastruktur og tiltak på gate og trasé har ulik kompleksitet og ulike forutsetninger. I hovedsak vil tiltak på 

gate og trasé kreve en mer komplisert planprosess som involverer flere aktører og interessenter og gir 

større usikkerhet for mulig byggetidspunkt. Basert på planstatus og usikkerhetsmomenter er det antatt 

mulig tidligste byggeår for identifiserte tiltak på gate og trasé som vist i Tabell 4.4 nedenfor. Vurderingene 

er gjort av Arbeidsgruppe samlet plan (se kapittel 1.6).  

 

PROSJEKT PLANSTATUS USIKKERHETSELEMENTER MULIG 

BYGGING 

Storgata del 1 

Nygata - Hausmanns gt 

Forprosjekt + KVU. 

Gjør KS1 nå. 

Uenighet om løsning BYM/Ruter.  Må også gjøre 

reguleringsplan for alternativ busstrasé. 

2017 

Thorvald Meyers gate 

Nybrua - Birkelunden 

Prosjektidé Flere alternativer foreslått. Usikkerhet rundt trafikkmønster 

og inn/utkjørsler. Må gjøre KVU.  

2018 

Søndre kollektivstreng Byggeplan 

utarbeides. 

Trafikkmønster. Tekniske utfordringer for bygging. Mange 

interessenter. Terrorplan for sentrum kan få konsekvenser.  

2014-2015 

Storgata del 2 

Hausmanns gt - Nybrua 

Forprosjekt Avhengig av løsning for buss.  2019 

Pilestredet - Parkveien  Prosjektidé Flere alternativer foreslått. Usikkerhet rundt valg av løsning. 2018 

Storokrysset Reguleringsplan-

arbeid pågår 

SVRØ prosjekt.  2017 

C.J. Hambros plass Reguleringsplan-

forslag 

To alternativer. Krever vedtak i Bystyret. Terrorplan for 

sentrum kan få konsekvenser. 

2016 

Stortorvet Reguleringsplan-

forslag 

Terrorplan for sentrum kan få konsekvenser. 2016 

Kristian Augusts gate Reguleringsplan-

forslag 

Teknisk utfordring nedstigningstårn. Parkering/varelevering. 

Inn/utkjørsel.  

2016 

Storo - Disen  

Med Disen holdeplass 

Reguleringsplan-

arbeid pågår. 

Inngrep i omgivelser. 2015 

Lakkegata skole 

holdeplass 

Mulighetsstudie Uenighet om løsning: Inngrep i park eller trafikkendring. 2015 

Ekebergbanen/Kongsvn 

Sjømannssk - Konows gt 

Mulighetsstudie BYM ønsker å bygge parallell sykkeltrasé. Inngrep i 

omgivelser. Antikvariske og tekniske utfordringer. 

2018 

Grefsenveien 

H.N. Hauges gate - Storo 

Ingen planer BYM har ingen ombyggingsplaner, men det er potensial for 

forbedring. 

2014 

Solli plass - Parkveien Prosjektidé Stort potensial i opprydning av trafikkforhold på Solli plass. 

Usikkerhet rundt trafikkmønster og arealbruk. 

Ingen tiltak 

Majorstuen: Kirkevn, 

Valkyriegt og Bogstadvn 

Ingen planer Omfattende tiltak på overflaten utsatt i påvente av T-

baneoppgradering for tilpasning til Fornebu. 

Ingen tiltak 

Briskeby: Riddervolds 

plass - Henrik Ibsens gate 

Mulighetsstudie Usikkerhet rundt trasévalg. Krapp kurve i Riddervolds gate x 

Inkognitogata. 

Uavklart 

Midtoddveien Ingen planer Smal sporavstand gjør at det er behov for bredere trasé. Ingen tiltak 

Tabell 4.4 Identifiserte tiltak med planstatus, usikkerhetselementer og antatt mulig tidspunkt for bygging.  
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I beskrivelsen nedenfor er det valgt å bruke begrepet skinneutskifting om tiltak på teknisk infrastruktur for 

trikk. Dette er en viss forenkling, da det i noen tilfeller vil være snakk om andre komponenter av 

infrastrukturen (f.eks. kontaktledningsanlegg). Det er imidlertid skinneutskifting som i størst grad skaper 

utfordringer for koordinering mot andre tiltak på gate og trasé. 

 

Behovet for skinneutskifting øker med tiden. På et tidspunkt er skinnegangen så dårlig at det er ønskelig å 

skifte denne for å opprettholde akseptabel standard (ønsket tidspunkt for skinneutskifting). Dersom dette 

tidspunktet overskrides, vil det være behov for å gjøre korrektivt vedlikehold og akutte tiltak for å holde 

infrastrukturen i drift. Etter hvert nås et kritisk punkt hvor infrastrukturen blir så dårlig at det gir 

konsekvenser for trikkedriften. Dette er illustrert med den turkise trekanten i Figur 4.2.  

 

Tiltak på gate og trasé varierer i størrelse, kompleksitet og usikkerhet. Et tiltaks kompleksitet og gjeldende 

planstatus har derfor betydning for når bygging kan starte, som illustrert med den blå trekanten med hvite 

linjer i Figur 4.2. 

 

Til sammen gir dette en modell for koordinering av tiltak på teknisk infrastruktur og tiltak på gate og trasé 

som illustrert i Figur 4.2. I modellen er behov for skinneutskifting tydelig definert i tid. Planprosessen for 

tiltak på gate og trasé vil kunne variere i kompleksitet og dermed gi byggetidspunkt som er godt eller 

dårlig koordinert med behov for skinneutskifting. Dette gir fire hovedkategorier:  

 

» Planreserve. Dersom planprosessen allerede er kommet langt, eller den er kort og enkel, kan dette gi 

mulig bygging lenge før det er behov for skinneutskifting. Alternativt kan tiltak på gate og trasé ligge 

som en planreserve frem til ønsket tidspunkt for utskifting av skinner.  

» God koordinering. Den ideelle situasjonen oppstår dersom planprosessen muliggjør byggestart for 

tiltak i gate og trasé samtidig som ønsket tidspunkt for skinneutskifting.  

» Middels god koordinering. Dersom planprosessen ikke blir ferdig i tide til ønsket tidspunkt for 

skinneutskifting vil vi få en situasjon hvor det er nødvendig med midlertidige tiltak for å opprettholde 

akseptabel standard på infrastrukturen. Midlertidige tiltak kan forlenge levetiden på infrastrukturen med 

noen år, men vil i lengden bli dyrt og kunne skape midlertidige driftsforstyrrelser.  

» Dårlig koordinering. Etter en tid kan planprosessen overstige det kritiske tidspunktet hvor 

infrastrukturen blir så dårlig at det gir konsekvenser for trikkedriften, f.eks. ved nedsatt hastighet eller i 

verste fall stenging. Vi har da en situasjon hvor det må vurderes om skinneutskifting i det hele tatt kan 

vente på planprosessen for tiltak på gate og trasé. 

 

 

 

Tid

U
s

ik
k

e
rh

e
t 

i 
p

la
n

p
ro

se
s

s

God 
koordinering

Middels god 
koordinering

Planreserve Dårlig 
koordinering

Kritisk dårlig 
infrastruktur 
(konsekvens for 
trikkedriften)

Dårlig infrastruktur 
som holdes i drift 
med korrektivt 
vedlikehold og 
akutte tiltak

B
e

h
o

v 
fo

r 
s

k
in

n
e

u
ts

k
if

ti
n

g

Figur 4.2 Planprosessen for tiltak på gate og trasé (blå trekant) kan beskrives som en prosess hvor usikkerheten reduseres 
med tid frem mot mulig bygging. Behov for skinneutskifting øker med tiden (turkis trekant). Når tiltak på gate og trasé ses i 
sammenheng med behov på teknisk infrastruktur for trikk, gir dette ulike muligheter for koordinering.  
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De fire kategoriene danner utgangspunkt for en sammenstilling og vurdering av mulig koordinering mellom 

ulike tiltakstyper, som vist i Figur 4.3 nedenfor. Grunnlaget for sammenstillingen er opprinnelig angitt 

byggeår for tiltak på teknisk infrastruktur (se Figur 3.2 side 17) og vurderingen av mulig byggeår for 

identifiserte tiltak på gate og trasé (se Tabell 4.4 side 23). Figuren inkluderer tiltak på forstadsbane som 

kan gjennomføres uavhengig av tiltak på gate og trasé.  

 

Schweigaards gate har behov for skinneutskifting, men er valgt å ikke ta med i samlet plan. Dette skyldes 

at Ruter legger opp til å ikke trafikkere Schweigaards gate med trikk når Dronning Eufemias gate og 

Bispegata er ferdig bygget (Ruter 2011a). Dette gir behov for midlertidige tiltak i Schweigaards gate i 

påvente av ferdigstilling av ny trasé.  
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Storgata del 1 

Nygt - Hausmanns gt 

            Dårlig koordinering. 

Th Meyers gate 

Nybrua - Birkelunden 

            Skinneutskifting ikke nødvendig i 

perioden. 

Søndre kollektivstreng             God koordinering.  

Storgata del 2: Hausmanns gt - 

Nybr (inkl. ny busstrasé) 

            Skinneutskifting ikke nødvendig i 

perioden. 

Pilestredet - Parkveien              Middels god koordinering. 

Storokrysset             God koordinering. 

C.J. Hambros plass             God koordinering. 

Stortorvet             Dårlig koordinering. 
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Kristian Augusts gate             Middels god koordinering. 

Storo - Disen  

Med Disen holdeplass 

            God koordinering.  

Lakkegata skole holdeplass             Skinneutskifting ikke nødvendig i 

perioden. 

Ekebergbanen/Kongsveien  

Sjømannsskolen - Konows gt 

            Middels god koordinering. 

Li
te

n 
el

le
r 

in
ge

n 
en

dr
in

g 

Grefsenveien 

H.N. Hauges gt - Storo 

            God koordinering. 

Solli plass - Parkveien             Kun mindre BYM-tiltak. 

Majorstuen: Kirkevn, Valkyriegt 

og Bogstadvn 

            Ingen eller kun mindre BYM-tiltak. 

Briskeby: Riddervolds pl - 

Henrik Ibsens gate 

            Eksisterende trasé. Ny trasé i 

anbefales, men har usikker fremdrift. 

Midtoddveien             Ingen BYM-tiltak identifisert. 

F
or
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ad

sb
an

e
 Ekebergbanen 

Bråten - Ljabru 

            Tiltak på forstadsbane som kan 

gjennomføres uavhengig.  

Ekebergbanen  

Holtet - Sjømannsskolen 

            Tiltak på forstadsbane som kan 

gjennomføres uavhengig. 

Figur 4.3 Sammenstilling og vurdering av mulig koordinering mellom tiltak på teknisk infrastruktur for trikk (angitt som KTP-
tiltak) og tiltak på gate og trasé (angitt som BYM-tiltak). Byggetidspunkt for tiltak på teknisk infrastruktur er basert på 
opprinnelig investeringsplan (KTP 2012) som vist i Figur 3.2 side 17. Avvik i byggetidspunkt mellom de ulike tiltakstypene er 
vist med piler i figuren.  
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4.3 JUSTERT PLAN 

Som vist i Figur 4.3 er det flere tiltak som i utgangspunktet ikke gir mulighet for koordinert bygging. Det er 

tre hovedtyper av manglende koordinering:  

 

» Strekninger hvor behov for skinneutskifting kommer tidligere enn antatt mulig tidspunkt for bygging av 

tiltak på gate og trasé. 

» Strekninger hvor det er ønskelig å gjøre tiltak på gate og trasé, men hvor det ikke er behov for 

skinneutskifting i perioden (2014-2019).  

» Strekninger hvor det er behov for skinneutskifting, men hvor det ikke er forslått tiltak på gate og trasé.  

 

For strekninger hvor behov for skinneutskifting kommer tidligere enn antatt mulig tidspunkt for bygging av 

tiltak på gate og trasé kan følgende alternativer vurderes: 

 

1» Planprosessen for tiltak på gate og trasé forseres for å kunne bygge tidligere.  

2» Tiltak på teknisk infrastruktur skyves utover i tid. Dette gir konsekvenser i form av økt behov for 

kostbart korrektivt vedlikehold og akutte tiltak.  

3» Tiltak på teknisk infrastruktur gjennomføres til angitt tidspunkt, uten å samtidig gjennomføre tiltak på 

gate og trasé. Konsekvensen er at man mister de gevinstene som tiltak på gate og trasé kunne gitt.  

 

Arbeidsgruppe samlet plan (se kapittel 1.6) har gjort vurderinger av alternativ 1-3 ovenfor. På bakgrunn av 

den kompleksitet som ligger i planprosesser for tiltak på gate og trasé, ble alternativ 1 vurdert som lite 

realistisk på nåværende tidspunkt. Det ble likevel påpekt at det kan arbeides for å få til enklere 

planprosesser, blant annet ved å lage mindre detaljerte reguleringsplaner. Dette bør vurderes i et 

samarbeid mellom Plan- og Bygningsetaten og Bymiljøetaten i det videre arbeidet med planlegging og 

gjennomføring av tiltak.  

 

Alternativ 2 og 3 fremstår som de mest realistiske alternativene. Valget mellom alternativ 2 og 3 

innebærer en avveining mellom konsekvensene ved å utsette oppgradering av teknisk infrastruktur og 

gevinstene ved å samtidig gjennomføre tiltak på gate og trasé. Denne problemstillingen er spesifisert og 

illustrert i Figur 4.4.  

 

Listen over tiltak på gate og trasé er satt opp slik at betydningen av tiltak reduseres jo lengre ned på listen 

man kommer. Det betyr at viktigheten av å skyve på tiltak på teknisk infrastruktur for å oppnå koordinert 

byggetidspunkt reduseres jo lengre ned på listen man kommer. Det er vurdert som ønskelig å arbeide for 

koordinert gjennomføring av alle tiltak i kategoriene stor eller middels betydning.  

 

 

Mulige konsekvenser av 
utsatt skinneutskifting

Dårlig infrastruktur som må 
holdes i drift med korrektivt 
vedlikehold og akutte tiltak. 
Økte kostnader og mulige 
driftsforstyrrelser (f.eks. 
hastighetsnedsettelser). 

Mulige gevinster av tiltak 
på gate og trasé

Byutvikling
Estetisk opprustning

Mer egen og godt synlig trasé
Bedre tilrettelegging for gang/sykkel

Bedre fremkommelighet
Bedre universell utforming

Økt trafikksikkerhet

Figur 4.4 Avveining mellom konsekvensene ved å utsette oppgradering av 
teknisk infrastruktur og gevinstene ved å samtidig gjennomføre tiltak på gate og 
trasé. 
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For strekninger hvor det er ønskelig å gjøre tiltak på gate og trasé, men hvor det ikke er behov for 

skinneutskifting i perioden, bør tiltaket skyves til siste del av perioden. For strekninger hvor det er behov 

for skinneutskifting, men hvor det ikke er forslått tiltak på gate og trasé, kan tiltak gjennomføres til angitt 

tidspunkt.  

 

Figur 4.5 viser justert plan for tiltak på teknisk infrastruktur og gate og trasé etter at mulighetene for 

koordinering er vurdert. Tiltak som er forskjøvet i tid er vist med piler i figuren. Justeringene gir 

konsekvenser i form av økt behov for korrektivt vedlikehold og akutte tiltak. Samtidig muliggjøres 

gevinstene ved gjennomføring av tiltak på gate og trasé. 
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Kristian Augusts gate             
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Figur 4.5 Justert plan for tiltak på teknisk infrastruktur (angitt som KTP-tiltak) og gate og trasé (angitt 
som BYM-tiltak) etter at mulighetene for koordinering er vurdert. Tiltak som er forskjøvet i tid i forhold til 
opprinnelig investeringsplan (KTP 2012) er vist med piler i figuren.  
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5.1 SAMLET PLAN MED KOSTNADER 

Kapittel 4 beskriver utviklingen av samlet plan. Resultatet av arbeidet er vist i Figur 5.2. Figuren gir en 

oversikt over koordinerte gjennomføringstidspunkt for tiltak på gate og trasé (angitt som BYM-tiltak) og 

tiltak på teknisk infrastruktur (angitt som KTP-tiltak). For hvert prosjekt er det angitt kostnader for begge 

tiltakstypene. Følgende har ligget til grunn for angivelse av kostnader: 

 

» Kostnader for tiltak på teknisk infrastruktur (KTP-tiltak) er basert på KTPs oppdaterte investeringsplan 

for trikkeinfrastruktur (KTP 2013).  

» Kostnader for tiltak på gate og trasé (BYM-tiltak) er basert på foreliggende kostnadsestimater for hvert 

prosjekt. Da flere av prosjektene har kommet kort i planprosessen, er det stor usikkerhet knyttet til 

estimatene som er angitt.  

» Kostnadsfordeling mellom BYM og KTP er basert på foreløpige vurderinger, og må derfor vurderes 

grundigere ved gjennomføring av de enkelte prosjektene.  

» Alle kostnader er angitt i 2013-kroner og inkluderer ikke merverdiavgift.  

 

Samlet kostnad for alle prosjektene er 1 061 mill kroner for BYM-tiltak og 1 726 mill kroner for KTP-tiltak. 

Diagrammet i Figur 5.1 illustrerer fordelingen av de totale kostnadene på ulike år og ulike type tiltak. Vi ser 

at det er svært få kostnader i 2019, men det påpekes at dette er en foreløpig plan basert på antatt mulig 

byggeår. Erfaringsmessig vil enkelte prosjekter kunne bil forsinket, og kostnadsfordelingen jevnere.  

 

Følgende prosjekter er kun angitt med kostnader for BYM: 

 

» Thorvald Meyers gate: Nybrua - Birkelunden 

» Storgata del 2: Hausmannsgate - Nybrua  

» Lakkegata skole holdeplass 

 

I tillegg er kostnaden for BYM for oppgradering av Storgata del 1 svært høy. Dette er alle prosjekter hvor 

det er identifisert behov for og forslag til tiltak på gate og trasé uten at det er behov for skinneutskifting i 

perioden (for Storgata del 2 er det behov for skinneutskifting kun på en kortere del av strekningen). Derfor 

er hele kostnaden angitt for BYM, selv om denne også inkluderer skinneutskifting. Når disse prosjektene 

skal gjennomføres, er det imidlertid nødvendig å gjøre en grundigere vurdering av kostnadsfordelingen 

mellom BYM og KTP, f.eks. basert på restlevetid for teknisk infrastruktur som blir oppgradert.  
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Figur 5.1 Fordeling av kostnader per år, basert på justert, samlet plan.  
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PROSJEKT/TILTAK BYM KTP BYM KTP BYM KTP BYM KTP BYM KTP BYM KTP
SUM 
BYM

SUM 
KTP SUM

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019
KOORDINERTE PROSJEKTER

Storgata del 1: Nygata - Hausmanns gate 0 0 0 x 0 0 306 30 0 0 0 0 306 30 336

Thorvald Meyers gate: Nybrua - Birkelunden 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 209 0 209

Søndre kollektivstreng 35 56 35 56 0 0 0 0 0 0 0 0 71 112 183

Storgata del 2: Hausmanns gate - Nybrua 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 64 0 64 0 64

Pilestredet - Parkveien 0 0 0 0 0 0 0 x 26 114 0 0 26 114 140

Storokrysset 0 0 0 0 x x 65 99 0 0 0 0 65 99 164

C.J. Hambros plass 0 0 x 0 12 30 0 0 0 0 0 0 12 30 42

Stortorvet 0 x x 0 64 45 0 0 0 0 0 0 64 45 109

Kristian Augusts gate 0 0 0 x 14 50 0 0 0 0 0 0 14 50 64

Storo - Disen, med Disen holdeplass 0 0 16 31 x 0 0 0 0 0 0 0 16 31 47

Lakkegata skole holdeplass 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15

Ekebergbanen: Sjømannsskolen - Konows gate 0 0 0 0 0 x x 0 165 61 0 0 165 61 226

Grefsenveien: Hans Nielsen Hauges gate - Storo 28 52 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 28 52 80

Solli plass - Parkveien 7 51 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 7 51 58

Majorstuen: Kirkevn, Valkyriegt og Bogstadvn 0 0 0 0 x 44 0 0 0 0 0 0 0 44 44

Briskeby: Riddervolds plass - Henrik Ibsens gate 0 0 0 0 0 x 0 53 0 0 0 0 0 53 53

Midtoddveien 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36

Ekebergbanen: Bråten - Ljabru 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103

Ekebergbanen: Holtet - Sjømannsskolen 0 0 0 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 116 116

SUM KOORDINERTE PROSJEKTER 70 298 66 145 90 227 371 182 400 175 64 0 1 061 1 027 2 087

DIVERSE KTP-TILTAK

Nye likerettere 0 42 0 23 0 35 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Kabelforsterkninger - alle strekninger 0 20 0 15 0 15 0 10 0 0 0 0 0 60 60

Øvrig oppgraderinger heve spenning til 500 V 0 0 0 15 0 13 0 0 0 0 0 0 0 28 28

Signalanlegg 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 80 80

Øvrige elektroanlegg 0 70 0 55 0 31 0 5 0 0 0 0 0 161 161

Diverse akuttiltak, drift og prosjektering 0 70 0 65 0 65 0 35 0 0 0 0 0 235 235

Utskifting veksler vognhall og verksted 0 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35

SUM DIVERSE KTP-TILTAK 0 217 0 193 0 159 0 90 0 40 0 0 0 699 699

SAMLET SUM 70 515 66 338 90 386 371 272 400 215 64 0 1 061 1 726 2 786

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figur 5.2 Kostnader og fordeling per år for tiltak i samlet plan (tall i millioner kroner). Mørk blå markerer BYM-tiltak. Turkis 
markerer KTP-tiltak. Første del av tabellen (Koordinerte prosjekter) viser tiltak på strekninger hvor koordinering med BYM er 
vurdert. Andre del av tabellen (Diverse KTP-tiltak) viser diverse tiltak på teknisk infrastruktur som trenger ingen eller marginal 
koordinering med BYM-tiltak.  
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6.1 IDENTIFIKASJON AV FINANSIERINGSKILDER 

Som grunnlag for å vurdere finansiering av konkrete prosjekter er det gjort en generell gjennomgang av 

mulige finansieringskilder som så er sortert i aktuelle og lite/ikke aktuelle finansieringskilder.  

 

De mest aktuelle finansieringskildene er vist i Tabell 6.1 nedenfor. Den største og viktigste 

finansieringskilden vil være Oslopakke 3. Oslopakken består imidlertid av flere poster, og ikke alle er like 

aktuelle for finansiering av tiltak i samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur. Derfor er det 

spesifisert nærmere hvilke poster innenfor Oslopakke 3 som er vurdert.  

 

I arbeidet med identifikasjon av finansieringskilder, er enkelte kilder vurdert som lite aktuelle for 

finansiering av prosjektene i samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur. Disse finansieringskildene 

er angitt i Tabell 6.2, med begrunnelse for hvorfor de er vurdert som lite aktuelle.  

 

6.2 VURDERING AV DE AKTUELLE FINANSIERINGSKILDENE 

6.2.1 Oslopakke 3  

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og 

Akershus. Forslag til revidert Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 75 mrd. kr. (2013-prisnivå) for 

perioden fram til 2032. Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune 

og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene i regionen. (Styringsgruppen 

Oslopakke 3 2012.) 

 

Midler til oppgradering av trikkenettet ligger inne i revidert avtale for Oslopakke 3, som vises i 

handlingsprogram 2013-2016. Mulige kilder i Oslopakke 3 er flere, avhengig av ansvarsområde: 

 

» Lokale vegtiltak i Oslo: 441 millioner kr/år 

» Store kollektivtiltak i Oslo T-bane og trikk: 461 millioner kr/år 

» Bompenger til drift og mindre investeringer kollektiv: 384 millioner kr/år 

 

Midler til opprusting av trikkenettet konkurrerer med andre tiltak. Samtidig er det en utfordring at 

kostnadsoverskridelser for enkelte prosjekter kan gjøre det nødvendig å kutte i andre tiltak innenfor 

samme budsjettpost.   

 

For prioritering av midler i Oslopakke 3 så gjøres dette ut fra et sett indikatorer. Disse har sitt opphav i et 

hovedmål og fire ytterligere mål som sammen beskriver hvilke effekter som er ønsket for brukere eller 

samfunnet. Prosjekt som har høy måloppnåelse innenfor flere områder har stor mulighet for å bli prioritert.  

 

6.2.2 Bykassemidler 

Bykassemidler er en pott på rundt 100 millioner der bystyret vedtar sekkeposter for ulike formål. Tiltak 

som trafikksikkerhetstiltak, små tiltak, og gateopprustning går stort sett på bykassemidler, men de kan 

også gå fra Oslopakke 3.  

  

6 /// FINANSIERING 
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AKTUELL KILDE BESKRIVELSE 

Oslopakke 3: Lokale 

vegtiltak og 

programområder i Oslo. 

I handlingsprogramperioden 2013-16 settes det av i alt 1,8 mrd kr fra Oslopakke 3 til lokale 

vegtiltak i Oslo, av dette utgjør bompenger om lag 60 %. Dette omfatter gjeldende aktuelle tiltak: 

Strekningsvise tiltak, Programområder, Planlegging. 

Oslopakke 3: Store 

kollektivtiltak i Oslo T-

bane og trikk. 

Årlig beløp på 308 mill videreføres i 2013 til å gjennomføre tiltak for oppgradering og utvikling av 

trikke- og T-banenettet i Oslo. Dette foreslås økt til et årlig gjennomsnitt på ca 460 mill 2013-kr i 

perioden 2014-2019 for å finansiere et krafttak for å modernisere trikkenettet i tide til innfasing 

av nye vogner samtidig som viktige tiltak på T-banenettet finansieres. Aktuelle tiltak er: 

- Fornyelse og delvis automatisering av signalanlegg (T-bane) 

- Øvrige oppgraderinger på grenbaner (T-bane) 

- Oppgradering av trikkenettet og tilrettelegging for ny standardtrikk 

- Ytterligere tiltak for økt kapasitet og videreutvikling av kollektivtilbudet 

Oslopakke 3: Drift og 

småinvesteringer 

kollektiv. 

Det er satt opp overføring av bompenger fra Oslopakke 3 til Ruter hvert år for å styrke 

kollektivtilbudet i Oslo. Dagens beløp er på 359 mill. årlig. Aktuelle tiltak er: 

- Styrket drift T-bane 

- Styrket busstilbud 

- Oppgradering infrastruktur T-bane og trikk 

Belønningsordningen Belønningsordningen er en aktuell finansieringskilde, og har finansiert infrastruktur for trikk i 

tidligere år. Ordningen er inndelt i 1-årige tildelinger og 4-årige avtaler. Oslo har tidligere kun fått 

1-årige tildelinger. 

Bykassemidler (årlige) Dette er en samlepott med midler der bystyret vedtar sekkeposter for ulike formål. Det kan være 

formål som trafikksikkerhetstiltak, små tiltak, og gateopprustning. 

Tilskuddsordning for økt 

tilgjengelighet i 

kollektivtransporten (BRA-

midler). 

Tilskuddsordning for økt tilgjengelighet i kollektivtransporten, tidligere BRA-ordningen, er en 

aktuell finansieringskilde for prosjekter der universell utforming av deler av kollektivtilbudet er 

prioritert.  

 

LITE AKTUELL KILDE BEGRUNNELSE 

Oslopakke 3: Store 

prosjekter og 

Programområder riksveg. 

Programområder riksvei er vurdert som en mulig finansieringskilde, men få av de identifiserte 

prosjektene i samlet plan går på riksvei. Ombygging av Storokrysset finansieres delvis av 

Programområder riksveg, men kostnadene for trikkeinfrastruktur finansieres ikke. For store 

prosjekter på riksveg som inkluderer trikkeinfrastruktur, er det praksis at kostnadene for 

trikkeinfrastruktur finansieres innenfor postene Lokale vegtiltak eller store kollektivtiltak Oslo.  

Oslopakke 3: Tiltak i 

Akershus og andre store 

kollektivtiltak.  

Resterende poster i Oslopakke 3 går til prosjekter i Akershus eller øremerkede, større tiltak 

(f.eks. Lørenbanen). Ingen av disse er relevante for samlet plan.  

Øremerkede midler fra 

Oslo kommune. 

Både BYM og KTP kan få øremerkede midler fra Oslo kommune. Dette er midler som gjerne går 

til akuttiltak i form av asfaltering etc. Midlene er tett knyttet til kommunens overskudd det 

aktuelle året og går bare unntaksvis til reelle oppgraderingsprosjekter. 

KTP egenfinansiering KTP har egenfinansiering som går til vedlikehold av bygninger etc. Disse midlene er ikke 

aktuelle til opprusting av trikkeinfrastruktur. 

Gårdeiere Gårdeiere har i enkelte prosjekter bidratt med midler til varmekabler i fortau i sentrale 

handlegater. Dette kan være aktuelt i enkelte oppgraderingsprosjekter der det inngår trikk, men 

beløpene er av privat regi og har til nå vært mindre i størrelse. Det er derfor ikke en 

finansieringskilde som legges til grunn for en samlet plan for oppgradering av trikkenettet, og 

vurderes som lite aktuelt. 

Tabell 6.1 Aktuelle finansieringskilder. 

Tabell 6.2 Lite aktuelle finansieringskilder.
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6.2.3 Belønningsordningen 

Belønningsordning for kollektivtransport i større byområder er etablert med bakgrunn i St.meld.nr. 26 

(2001-2002) Bedre kollektivtransport, samt St.prp. nr.1 (2002-2003). Formålet med ordningen er å 

stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for 

motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Ordningen trådde 

i kraft fra og med budsjettåret 2004, og finansieres over Samferdselsdepartementets budsjett. Avtalene 

skal bidra til å bygge opp under målsetningene i Klimaforliket fra 2012, og det forutsettes at byene bidrar 

til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. (Samferdselsdepartementet 2013a.) 

 

Midler gis på årlig basis, eller som en fireårig avtale. Sistnevnte har til nå gitt størst utbetaling, og gir 

samtidig langt større forutsigbarhet. Bergen var den siste byen som fikk fireårsavtale, med en samlet 

utbetaling på 550 mill. Oslo kommune har mottatt opptil 50 millioner tidligere år, kun gjennom ettårige 

tildelinger. I 2012 fikk Oslo ingen midler. 

 

I sluttfasen av arbeidet med samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur ble ny Nasjonal 

transportplan (NTP) 2014-2023 lagt frem. I NTP 2014-2023 er belønningsordningen videreutviklet. 

Samferdselsdepartementet skriver blant annet følgende (2013b):  

 

» Regjeringen vil styrke Belønningsordningen i tråd med Klimaforliket. Satsingen videreføres ved at det 

gjennomsnittlig settes av en ramme på 923 mill. kr årlig i planperioden. Dette er 37 pst. høyere enn 

nivået i saldert budsjett 2013. Ordningen har tidligere ikke inngått i rammen til Nasjonal transportplan. 

» Avtaleperioden kan utvides til maksimalt 8-10 år, avhengig av konkrete forhold knyttet til det enkelte 

byområdet, men avtalen reforhandles hvert fjerde år.  

» Belønningsordningen har en annen karakter enn dagens bypakker siden den er en ordning for statlig 

tildeling av midler som "belønner" lokale myndigheters innsats. Belønningsmidler kan gjøre det lettere 

å få gjennomslag for nødvendige og ofte upopulære tiltak.  

» Byområder som kan dokumentere at de vil oppnå resultater i tråd med målsettingen prioriteres, dvs. 

som et minimum at biltrafikken i det aktuelle området ikke vil øke i avtaleperioden. 

 

I NTP 2014-2023 legges det opp til en ny ordning med "helhetlige bymiljøavtaler" som skal avløse dagens 

bypakker. Det påpekes at byområder kan inngå både belønningsavtale og en helhetlig bymiljøavtale med 

statlig innsats, siden disse ordningene vil virke parallelt noen år framover. Det er imidlertid et mål at de to 

avtaleformene på sikt skal utgjøre en samlet ordning (Samferdselsdepartementet 2013b).  

 

Dette innebærer at belønningsordningen kan være en aktuell finansieringskilde innenfor deler av 

prosjektperioden for samlet plan. Det er usikkert hvor stort potensial som ligger i ordningen for Oslo, men 

med en økt satsning som vist i NTP 2014-2023, bør det være mulig å motta betydelig større beløp enn 

tidligere. Etter hvert vil det være nødvendig å se på belønningsordningen i sammenheng med Oslopakke 

3 og en fremtidig bymiljøavtale (se kapittel 6.5.3). 

 

6.2.4 Tilskuddsordning for økt tilgjengelighet i kollektivtransporten (BRA-midler) 

Tilskuddsordningen for økt tilgjengelighet i kollektivtransporten er et program for bedre tilgjengelighet til 

kollektivtilbudet. Dette er den samme ordningen som ofte omtales som BRA-midler (etter sitt tidligere navn 

som sto for: Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring). Den er en viktig del av 

Regjeringens arbeid for å bedre forholdene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ordningen kan 

finansiere inntil 75 prosent av godkjente kommunale og fylkeskommunale tiltak/prosjekt. Oslo kommune 

har tidligere mottatt ca. 20 millioner hvert år. Pengene bevilges av Samferdselsdepartementet etter 

innstilling fra Vegdirektoratet, og går via MOS til KTP, BYM eller Ruter. (Statens vegvesen 2013.) 
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Det er krav til at tiltakene/deltiltakene det søkes tilskudd til skal gjennomføres samme året, så 

støtteordningen er derfor egnet til å finansiere små prosjekter/delprosjekter som er ferdig planlagt og kan 

gjennomføres på kort sikt. I tillegg til kravet om lokal egenandel på minst 25 % er det ikke anledning til å 

søke om midler til nye anlegg, men kun til å oppgradere eksisterende infrastruktur.  

 

Det kan søkes om midler innenfor helhetlig planlegging der formålet er systematisk og koordinert arbeid 

for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransporten, informasjonstiltak, tiltak for oppgradering av 

kommunal/fylkeskommunal infrastruktur. Det er også mulig å finansiere deler av større tiltak som er 

direkte rettet mot universell utforming og tilgjengelighet (F.eks. selve holdeplassene på Søndre 

kollektivstreng). 

 

6.3 FORUTSIGBARHET 

Forutsigbare midler er midler som blir fastlagt i årene før prosjektet starter. De forutsigbare midlene er 

midler fra Oslopakke 3 og Belønningsmidler som blir bestemt for 4 år. Midlene fra Oslopakke 3 forankres i 

handlingsprogrammet. Handlingsprogram for 2014-17 skal utarbeides innen mai 2013. Søknad om 

fireårige belønningsmidler sendes årlig til Samferdselsdepartementet.  

 

Forutsigbare midler egner seg godt som grunnlag for å utarbeide en samlet plan for oppgradering av 

trikkeinfrastruktur, fordi de gjør det mulig å planlegge gjennomføring av tiltak flere år fram i tid. Det er også 

lettere å koordinere prosjektene i forhold til hverandre, slik at belastningen graving utgjør på ulike 

strekninger kan sees i sammenheng på ulike tidspunkter. 

 

Uforutsigbare midler er midler som blir fastlagt samme år som prosjektet starter. De uforutsigbare midlene 

er ettårige belønningsmidler og BRA-midler. Disse midlene gir større grad av uforutsigbarhet for en samlet 

plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur. Det blir større fokus på å få brukt opp midlene dersom de 

bevilges, enn til å koordinere flest mulig tiltak og sikre god koordinering tiltakene i mellom.  

 

6.4 FINANSIERING AV SAMLET PLAN 

Resultatet av arbeidet med samlet plan er vist i Figur 5.2 side 29. Basert på koordinerte 

gjennomføringstidspunkt for tiltak på gate og trasé (BYM-tiltak) og tiltak på teknisk infrastruktur (KTP-

tiltak), viser figuren hvordan kostnader fordeler seg over prosjektperioden fra 2014-2019. Samlet kostnad 

for alle prosjektene er 1 061 mill kroner for BYM-tiltak og 1 726 mill kroner for KTP-tiltak.  

 

Et sammendrag av kostnader fra samlet plan er gitt i Tabell 6.3. I de påfølgende delkapitlene vurderes det 

hvordan de ulike tiltakstypene kan finansieres basert på de ulike aktuelle finansieringskildene.  

 

TILTAKSTYPE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Tiltak på gate og trasé (BYM-tiltak) 70 66 90 371 400 64 1 061

Skinneutskifting (KTP skinneutskifting) 298 145 227 182 175 - 1 027

Andre tiltak på teknisk infrastruktur (KTP diverse tiltak) 217 193 159 90 40 - 699

SUM tiltak på teknisk infrastruktur (KTP-tiltak) 515 338 386 272 215 - 1 726

Samlet sum for alle tiltak 584 404 476 643 615 64 2 786

  

Tabell 6.3 Sammendrag av kostnader fra samlet plan. 



 

SIDE 34 

6.4.1 Tiltak på gate og trasé (BYM-tiltak) 

Tiltak på gate og trasé innebærer tiltak i en trikkegate, som ikke er direkte knyttet til skinneutskifting eller 

andre tekniske tiltak på infrastruktur for trikk. I samlet plan er disse tiltakene angitt som BYM-tiltak, og 

fordeler seg med kostnader som vist i Figur 5.2 på side 29. I tabellen i Figur 6.1 er kostnadene for tiltak på 

gate og trasé fra samlet plan angitt i det blå feltet.  

 

De viktigste forutsigbare finansieringskildene for tiltak på gate og trasé er: 

 

» O3: Lokale vegtiltak i Oslo inkludert programområder. I handlingsprogram 2013-16 er det satt av 441 

mill kr årlig til denne posten.  

» Bykassemidler. Basert på erfaring fra tidligere år er det antatt et nivå på 100 mill kr årlig.  

 

I tillegg til oppgradering av eksisterende trikkegater, er det en rekke andre prosjekter som også 

finansieres over disse postene. BYM har utarbeidet en liste over prosjekter som man per i dag har 

oversikt over, og som ønskes gjennomført i perioden 2013-2016, med restbehov etter 2016. Listen er 

derfor ikke å anse som et formelt innspill, men et grunnlag for videre planlegging. Prosjektene er gitt en 

faglig prioritering fra 1 til 3, og bindinger er angitt. I tabellen i Figur 6.1 er disse prosjektene vist som Andre 

prosjekter. Følgende forutsetninger gjelder for prosjektene:  

 

» Det er forutsatt at tiltak for 2013 blir gjennomført og finansiert som planlagt.  

» Restbehov etter 2016 er i hovedsak fordelt likt på årene 2017, 2018 og 2019. 

» Kostnader for Dronning Eufemias gate og Bispegata er lagt inn som halvparten av den totale 

kostnaden som Oslo kommune skal dekke (den andre halvparten dekkes under tiltak på teknisk 

infrastruktur, se kapittel 6.4.2). 

» Tallene er basert på foreløpige estimater og er beheftet med stor usikkerhet.  

» Det er knyttet usikkerhet til hvilke prosjekter som er angitt i listen. Det kan oppstå ønsker og behov for 

nye tiltak som ikke står på listen i dag.  

» Tallene inkluderer ikke merverdiavgift.  

 

I tabellen i Figur 6.1 er resultatet for tiltak på gate og trasé beregnet som finansieringskilder minus andre 

prosjekter og kostnader for samlet plan. For perioden 2014-2019 gir dette et samlet resultat på  

-995 mill kr, som tilsvarer -166 mill kr per år i perioden. Vi ser også at den totale kostnaden fordeler seg 

ujevnt slik at enkelte år går i overskudd, mens andre går i underskudd.  

 

For å oppnå balanse, samlet og for de enkelte år viser dette et behov for prioritering og for å skyve på 

gjennomføringstidspunkt for tiltak. De største kostnadsdriverne under posten Andre prosjekter er:  

 

» Trikketiltak Dronning Eufemias gate, 116 mill (prioritet 1, angitt med gjennomføring 2014-2016).  

» Kollektivtiltak Bryn, 160 mill (prioritet 1, angitt med gjennomføring etter 2016).  

» Kollektivtiltak Vindernkrysset, 252 mill (prioritet 1, angitt med gjennomføring etter 2016). 

» Sykkeltiltak Ring 2 Blindernveien - Vogts gt, 130 mill (prioritet 1, angitt med gjennomføring 2014-2016). 

» Sykkeltiltak Bygdøy allé, 185 mill (prioritet 2, angitt med gjennomføring etter 2016). 

» Gateprosjekt: Oppstart av bygging av Røatunnelen i 2019, 502 mill i perioden.  

» Diverse samleposter: Holdeplasser (117 mill i perioden), Diverse gateopprustningstiltak (159 mill i 

perioden), Prosjektering og planlegging sykkeltiltak (120 mill i perioden) og Mindre trafikksikkerhet 

(120 mill i perioden).   
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Finansiering av tiltak gate og trasé 2 014   2 015   2 016   2 017   2 018   2 019   SUM

FINANSIERINGSKILDER
O3: Lokale vegtiltak i Oslo inkludert programområder       441       441       441       441       441       441      2 646 

Bykassemidler       100       100       100       100       100       100         600 

Sum finansieringskilder       541       541       541       541       541       541      3 246 

ANDRE PROSJEKTER Prioritet Binding

Andre trikketiltak         65         50         16         50         -           -           181 

Bispegata         -           -           -           50         -           -            50 1 Bunden/ingått kontrakt

Bogstadveien         15         -           -           -           -           -            15 1 Bunden/ingått kontrakt

Dronning Eufemiasgate (inkl. påkopling Strandgata)         50         50         16         -           -           -           116 1 Bunden/igangsatt

Andre kollektivtiltak         49         37         56       189       189       189         710 

Reklamefinansierte lehus          3          1         -           -           -           -              4 1 Bunden/igangsatt

Carl Bernerkrysset          8         -           -           -           -           -              8 1 Bunden/igangsatt

Kraftfulle fremkommelighetstiltak          8          8         20         10         10         10          66 1 Prosjekter med avhengigheter 

Bryn          3          3          4         50         50         50         160 1 Prosjekter med avhengigheter 

Prosjektering          9         10         10          3          3          3          39 1 Prosjekter uten bindinger 

Asp          7          7          7          2          2          2          28 1 Prosjekter med avhengigheter 

Holdeplasser          7          5          5         33         33         33         117 1 Bunden/igangsatt

Reklamefinaniserte lehus          4          1         -           -           -           -              5 1 Bunden/igangsatt

Vindernkrysset         -            2         -           83         83         83         252 1 Prosjekter uten bindinger 

Linjeparken/gateterminal         -           -           10         -           -           -            10 1 Bunden/ingått kontrakt

Ljabrudiagonalen         -           -           -            5          5          5          14 3 Prosjekter uten bindinger 

Galgeberg         -           -           -            2          2          2            7 3 Prosjekter uten bindinger 

Gateprosjekter         60         41         50       100       250       300         801 

Olav Vs gt         50         30         -           -           -           -            80 1 Bunden/igangsatt

Prosjektering gateopprustning         10         10         10         10         10         10          60 1 Prosjekter uten bindinger 

Røatunnellen         -            1          1         50       200       250         502 2 Prosjekter uten bindinger 

Diverse gateopprustningstiltak         -           -           39         40         40         40         159 2 Prosjekter uten bindinger 

Sykkelprosjekter       169       182       288       164       164       164      1 131 

Tvetenveien (Haugerud - Ole Deviks vei)          1         -           -           -           -           -              1 1 Prosjekter uten bindinger 

Sognsveien (Ring 3 - John Collets plass)          2         -           -           -           -           -              2 1 Bunden/ingått kontrakt

Ring 2 (Blindernveien - Vogts gate)         50         50         30         -           -           -           130 1 Prosjekter uten bindinger 

Ring 2 (Trondheimsveien - Sars' gate)         -           -           13         -           -           -            13 1 Prosjekter uten bindinger 

Tvetenveien/ Østensjøveien(Ole Deviks vei - Innspurten)         -           -           -           26         26         26          77 2 Prosjekter uten bindinger 

Dronning Blancas vei (Folkemuseet - Bygdøylokket)         -           30         -           -           -           -            30 2 Prosjekter uten bindinger 

Kongsveien (Bomstasjonen - Sjømannskolen)         -           -           20         -           -           -            20 2 Prosjekter uten bindinger 

Ekebergveien (Ljabrubakken - Tallbergveien)         28         -           -           -           -           -            28 2 Prosjekter uten bindinger 

Maridalsveien (Kjelsåsveien - Carl Kjelsens vei)         -           -           -            8          8          8          25 2 Prosjekter uten bindinger 

Universitetsgata         -           -           40         -           -           -            40 2 Prosjekter uten bindinger 

Markveien         -           60         -           -           -           -            60 2 Prosjekter uten bindinger 

Prosjektering og planlegging         30         30         30         10         10         10         120 2 Prosjekter uten bindinger 

Slemdalsveien         -           -           -           13         13         13          40 2 Prosjekter uten bindinger 

Bygdøy allé (Nobels gate - Solli plass)         -           -           -           62         62         62         185 2 Prosjekter med avhengigheter 

Vækerøveien (Griniveien - Bærumsveien)         -           -           60         -           -           -            60 3 Prosjekter uten bindinger 

Blindernvn/Rasmus W. vei (Havna allè - Wilhelm Færdens vei         -           -           40         -           -           -            40 3 Prosjekter uten bindinger 

Sørkedalsveien (Peder Ankers plass - Vækerøveien)         -           -           35         -           -           -            35 3 Prosjekter uten bindinger 

Frognersetervn/Risalleen (E. Skjæraasens vei - Stasjonsvn)         -           -           -           17         17         17          50 3 Prosjekter uten bindinger 

Hoffsveien (Monolittveien - Harbitzalleen)         43         -           -           -           -           -            43 3 Prosjekter uten bindinger 

Langbølgen         -           12         20         -           -           -            32 3 Prosjekter uten bindinger 

Nordstrandveien         15         -           -           -           -           -            15 3 Prosjekter uten bindinger 

Griniveien (bygrensa - Røa)         -           -           -           15         15         15          45 3 Prosjekter uten bindinger 

Frognerseterveien         -           -           -           13         13         13          40 3 Prosjekter uten bindinger 

Rehab/mindre utbedringer         15         15         15         15         15         15          90 

Mindre utbedringer         11         10          9         10         10         10          60 1 Prosjekter med avhengigheter 

Bru rehabilitering          4          5          6          5          5          5          30 1 Prosjekter med avhengigheter 

Trafikksikkerhet         35         25         25         25         25         25         160 

Aksjon Skolevei         10          6          4          5          5          5          35 1 Bunden/ingått kontrakt

Mindre trafikksikkerhet         20         19         21         20         20         20         120 1 Prosjekter uten bindinger 

Fortau bygging          5         -           -           -           -           -              5 1 Bunden/ingått kontrakt

UU og miljø         18         18         18         18         18         18         108 

UU         10         10         10         10         10         10          60 1 Bunden/igangsatt

Støy og luftforurensning          8          8          8          8          8          8          48 1 Bunden/igangsatt

Sum andre prosjekter       411       368       468       561       661       711      3 180 

KOSTNADER SAMLET PLAN
Samlet plan tiltak gate og trasé (BYM-tiltak)         70         66         90       371       400         64      1 061 

Sum kostnader samlet plan gate og trasé         70         66         90       371       400         64      1 061 

RESULTAT         61       107        -17      -391      -520      -234        -995 

Figur 6.1 Finansiering av tiltak på gate og trasé. Angitte andre prosjekter er basert på BYMs liste over prosjekter som man 
per i dag har oversikt over og som ønskes gjennomført i prosjektperioden.  
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6.4.2 Tiltak på teknisk infrastruktur for trikk (KTP-tiltak) 

Tiltak på teknisk infrastruktur innebærer utskifting av skinnegang og andre komponenter for at denne skal 

imøtekomme gjeldende krav. I samlet plan er disse angitt som KTP-tiltak, og fordeler seg med kostnader 

som vist i Figur 5.2 på side 29. I tabellen i Figur 6.2 er kostnadene for tiltak på teknisk infrastruktur fra 

samlet plan angitt i det blå feltet. Tiltakene er delt mellom strekningstiltak (f.eks. skinneutskifting) og andre 

tiltak (f.eks. oppgradering av likerettere og signalanlegg).  

 

De viktigste forutsigbare finansieringskildene for tiltak på teknisk infrastruktur er: 

 

» O3: Store kollektivtiltak T-bane og trikk. For perioden 2014-2019 har styringsgruppen for Oslopakke 3 

foreslått et årlig nivå på mellom 450 og 492 mill kr til denne posten.  

» O3: Drift og småinvesteringer kollektiv. For perioden 2014-2019 har styringsgruppen for Oslopakke 3 

foreslått et årlig nivå på 384 mill kr. Store deler av dette beløpet bindes opp i vognmateriell og drift, 

mens ca. 100 mill kr per år kan brukes på akutte og andre tiltak for t-bane og trikk.  

 

I tillegg til oppgradering av eksisterende trikkeinfrastruktur, er det flere andre kollektivtiltak som finansieres 

over disse postene. KTP har gitt innspill på prosjekter som man per i dag har oversikt over, og som 

ønskes gjennomført prosjektperioden. Dette er derfor ikke å anse som et formelt innspill, men et grunnlag 

for videre planlegging. I tabellen i Figur 6.2 er disse prosjektene vist som Andre prosjekter. Følgende 

forutsetninger gjelder for prosjektene: 

 

» Oppgradering av Lambertseterbanen gjennomføres og finansieres i løpet av 2013. 

» Oppgradering av Østensjøbanen prioriteres i 2014 og 2015.  

» Skinnekostnad for Dronning Eufemias gate og Bispegata er lagt inn som halvparten av den totale 

kostnaden som Oslo kommune skal dekke (den andre halvparten dekkes under tiltak på gate og trasé, 

se kapittel 6.4.1). 

» Det settes av 80 mill kr årlig til akuttiltak for T-bane og trikk.  

» Tallene er basert på foreløpige estimater og er beheftet med stor usikkerhet.  

» Det er knyttet usikkerhet til hvilke prosjekter som er angitt i listen. Det kan oppstå ønsker og behov for 

nye tiltak som ikke står på listen i dag.  

» Tallene inkluderer ikke merverdiavgift.  

 

I tabellen i Figur 6.2 er resultatet for tiltak på teknisk infrastruktur beregnet som finansieringskilder minus 

andre prosjekter og kostnader for samlet plan. For perioden 2014-2019 gir dette et samlet resultat på  

-1 853 mill kr som tilsvarer -309 mill kr per år. Det totale underskuddet er større enn kostnadene for 

tekniske infrastruktur i samlet plan for oppgradering av skinneutskifting. Dette viser at det i utgangspunktet 

ikke er rom for å gjennomføre samlet plan i perioden, dersom de angitte andre tiltakene prioriteres. Det er 

spesielt store t-banetiltak som utgjør en stor del av de samlede kostnadene: 

 

» Prioritering av Østensjøbanen i 2014 og 2015 med total kostnad på 800 mill kr.  

» Planlegging og oppstart av nytt signalanlegg med total kostnad på 640 mill kr i perioden.  

» Oppstart av oppgradering av Furusetbanen med 350 mill kr i perioden.  

» Oppstart av oppgradering av Holmenkollbanen med 259 mill kr i perioden.  

» Oppgradering av Slemdal og Diakonhjemmet stasjoner med 280 mill kr i perioden.  

 

Disse tiltakene utgjør til sammen 2 329 mill kr. Dette viser at det er behov for å prioritere, eller finne 

alternative finansieringsmåter dersom samlet plan skal gjennomføres i løpet av prosjektperioden 2014-

2019.  
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Finansiering av tiltak teknisk infrastruktur 2 014       2 015       2 016       2 017       2 018       2 019       SUM

FINANSIERINGSKILDER

O3: Store kollektivtiltak T-bane og trikk          450          492          471          471          471          451       2 806 

O3: Drift og småinvesteringer kollektiv (rest)          100          100          100          100          100          100         600 

Sum finansieringskilder          550          592          571          571          571          551       3 406 

ANDRE PROSJEKTER

O3: Store kollektivtiltak T-bane og trikk          493          595            61          145          460        1 299       3 053 

Trikk: Dronning Eufemias gt "skinnekostnad" (inkl. Strandgt)            50            50            16             -               -               -           116 

Trikk: Bispegata "skinnekostnad"             -               -               -              50             -               -             50 

T-bane: Østensjøbanen oppgradering          300          500             -               -               -               -           800 

T-bane: Sporvekseltiltak            25            25            25            25             -               -           100 

T-bane: Likerettere            38             -               -               -               -               -             38 

T-bane: Prosjektering og utvikling            10            10            10            10            10            10           60 

T-bane: Furusetbanen oppgradering             -               -               -              50             -            300         350 

T-bane: Nytt signalanlegg            10            10            10            10          300          300         640 

T-bane: Brannsikring stasjoner             -               -               -               -              50            50         100 

T-bane: Holmenkollbanen             -               -               -               -               -            259         259 

T-bane: Slemdal og Diakonhjemmet stasjoner             -               -               -               -               -            280         280 

T-bane: Nydalen stasjon            60             -               -               -               -               -             60 

T-bane: Diverse uspesifisert             -               -               -               -            100          100         200 

O3: Drift og småinvesteringer kollektiv            80            80            80            80            80            80         480 

Akuttiltak trikk            30            30            30            30            30            30         180 

Akuttiltak t-bane            50            50            50            50            50            50         300 

Sum andre prosjekter          573          675          141          225          540        1 379       3 533 

KOSTNADER SAMLET PLAN

Samlet plan strekningstiltak teknisk infrastruktur (KTP-tiltak)          298          145          227          182          175             -         1 027 

Samlet plan andre tiltak teknisk infrastruktur (KTP-tiltak)          217          193          159            90            40             -           699 

Sum kostnader samlet plan teknisk infrastruktur          515          338          386          272          215             -         1 726 

RESULTAT         -538         -421            44            74         -184         -828      -1 853 

Figur 6.2 Finansiering av tiltak på teknisk infrastruktur. Angitte andre prosjekter er basert på innspill fra KTP over prosjekter 
som man per i dag har oversikt over og som ønskes gjennomført i prosjektperioden. 
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6.5 FINANSIERINGSSTRATEGIER 

6.5.1 Samlet vurdering 

De samlede resultatene for tiltak på gate og trasé og tiltak på teknisk infrastruktur er vist i Figur 6.3. Det 

samlede resultatet for perioden 2014-2019 er på -2 848 mill kr, basert på gjeldende forutsetninger som 

beskrevet i kapittel 6.4.1 og 6.4.2. Dette tilsvarer et årlig resultat på -475 mill kr i perioden.  

 

Underskuddet for tiltak på teknisk infrastruktur (finansiert gjennom O3: Kollektivtiltak) er betydelig større 

enn underskuddet for tiltak på gate og trasé (finansiert med O3: Lokale vegtiltak/programområder og 

bykassemidler) i perioden. Begge tiltakstypene er imidlertid underfinansiert, gitt de forutsetninger og 

prioriteringer som ligger til grunn for beregningene. Dette gir behov for videre arbeid med finansiering, 

dersom man skal unngå at samlet plan blir utsatt i tid, med påfølgende konsekvenser for innfasing av nye 

trikker. Dette kan innebære å vurdere andre aktuelle finansieringskilder eller gjøre prioriteringer innenfor 

de kildene som er lagt til grunn for beregningene.  

 

 

 
 

 

 

6.5.2 Andre aktuelle finansieringskilder 

De andre aktuelle finansieringskildene som er vurdert i prosjektet er belønningsordningen og 

tilskuddsordningen for økt tilgjengelighet i kollektivtransporten (BRA-midler). Som beskrevet i kapittel 6.2.3 

bør det være mulig å motta betydelig større beløp fra belønningsordningen enn tidligere. Med ny Nasjonal 

transportplan 2014-2023 må dette imidlertid ses i sammenheng med ordningen "Helhetlige 

bymiljøavtaler". Dette er beskrevet nærmere i kapittel 6.5.3 nedenfor.  

 

Som beskrevet i kapittel 6.2.3 er det knyttet stor usikkerhet til tildeling fra tilskuddsordning for økt 

tilgjengelighet i kollektivtransporten (BRA-midler), samtidig som beløpet er beskjedent i forhold til de totale 

kostnadene for samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur. Det er derfor valgt å se bort fra BRA-

midler som en sentral finansieringskilde for samlet plan. Det betyr imidlertid ikke at det ikke bør søkes om 

BRA-midler. Det kan være hensiktsmessig å søke om midler til mindre prosjekter (primært 

holdeplassoppgraderinger) hvert år. Dersom disse blir tildelt vil det kunne bidra til en forsert oppgradering 

av enkelte holdeplasser.  

 

Finansiering samlet 2 014       2 015       2 016       2 017       2 018       2 019       SUM

FINANSIERING AV TILTAK GATE OG TRASÉ

Finansierinskilder O3 Lokale vegtiltak/programomr + Bykassemidler          541          541          541          541          541          541        3 246 

Andre prosjekter          411          368          468          561          661          711        3 180 

Samlet plan gate og trasé            70            66            90          371          400            64        1 061 

Resultat tiltak gate og trasé 61           107         -17          -391        -520        -234        -995        

FINANSIERING AV TILTAK TEKNISK INFRASTRUKTUR

Finansierinskilder O3 kollektivtiltak (store, drift og småinv)          550          592          571          571          571          551        3 406 

Andre prosjekter          573          675          141          225          540        1 379        3 533 

Samlet plan teknisk infrastruktur          515          338          386          272          215             -          1 726 

Resultat tiltak teknisk infrastruktur         -538         -421            44            74         -184         -828       -1 853 

SAMLET RESULTAT         -477         -314            27         -317         -704       -1 063       -2 848 

Figur 6.3 Samlet oversikt over finansiering av tiltak i samlet plan, basert på identifiserte forutsigbare finansieringskilder.  
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6.5.3 Muligheter i ny Nasjonal transportplan 2014-2023 

12. april 2013, i sluttfasen av arbeidet med samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur, ble ny 

Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 lagt frem (Samferdselsdepartementet 2013b). I den nye planen 

er Oslo og Akershus, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen 

”Helhetlige bymiljøavtaler” i tillegg til belønningsordningen som nå er tatt inn som en del av NTP. 

Belønningsordningen og helhetlig bymiljøavtale vil virke parallelt noen år fremover, men det er et mål at 

de to avtaleformene på sikt skal utgjøre en samlet ordning.  

 

De helhetlige bymiljøavtalene skal inneholde mål og virkemidler som øker andelen reisende med 

kollektivtransport, sykkel og til fots, og tiltak som reduserer privatbilbruken. Miljømål skal særlig 

vektlegges og trafikksikkerheten bedres. De nye helhetlige bymiljøavtalene vil ta utgangspunkt i de 

eksisterende bypakkene (f.eks. Oslopakke 3), og reforhandlinger av de eksisterende bypakkene skal skje 

innenfor et felles rammeverk. Det må være gjennomført KVU for de byområdene som omfattes av dette 

rammeverket. Reforhandlingene til helhetlige bymiljøavtaler skal ta utgangspunkt i målformuleringene i 

Klimameldingen, og en samlet plan for hvordan trafikk- og miljøutfordringene skal løses på kort og lang 

sikt.  Staten vil prioritere midler til byområdene der det vil gi best måloppnåelse i henhold til nasjonale mål. 

Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte gjennom bymiljøavtaler til fylkeskommunal 

infrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel til skinnegående bytransport og høykvalitets 

busstilbud i de fire største byområdene. 

 

For perioden 2014-2023 har regjeringen satt av i alt 26,1 milliarder kroner (inkl. kompensasjon for mva.) til 

disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige 

forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner er satt av til 

belønningsordningen. Bypotten på 16,9 milliarder (inkl. kompensasjon for mva.) kommer i tillegg til store 

investeringstiltak på veg og jernbane, tiltak for syklister og fotgjengere og Belønningsordningen. Denne 

fordeles med 0,76 mrd per år første fire år og 2,31 mrd per år siste 6 år. 

 

Det er usikkert hvordan fordelingen mellom byområdene vil bli. Legger vi befolkningsdata til grunn, vil 

Oslo kunne få opp mot 50 % av midlene, men det er usikkert om befolkning vil være styrende. Det er også 

lagt inn en gradvis opptrapping av bypotten på totalt 16,9 mrd.  

 

I arbeidet med finansiering av samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur kan NTP 2014-2023 ha 

stor betydning. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan finansieringsordningene vil slå ut for Oslo, og vi 

ser at de største midlene vil komme mot slutten av prosjektperioden. Ordningen med helhetlige 

bymiljøavtaler og belønningsordningen vil likevel bety økte rammer som kan bidra til å finansiere tiltak i 

samlet plan direkte, eller indirekte ved å finansiere andre store kollektivtiltak som konkurrerer om de 

samme midlene.  
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7.1 BAKGRUNN 

Konseptvalgutredningen for anskaffelse av nye trikker (KVU-prosjektet) har vurdert flere alternative 

konsepter: 

 

» Alternativ 0: Ingen anskaffelse. 

» Alternativ 1: Erstatte SL79 med trikk tilpasset dagens infrastruktur etter at vedlikeholdsetterslepet er 

innhentet. 

» Alternativ 2: Erstatte SL79 med "standardtrikk". 

» Alternativ 3a: Erstatte hele trikkeparken med standardtrikk. 

» Alternativ 3b: Erstatte hele trikkeparken med standardtrikk kombinert med kjøp av vedlikeholdsavtale.  

 

Disse alternativene gir ulike krav til oppgradering av infrastrukturen. I hovedsak kan vi skille mellom to 

nivåer:  

 

» Nivå 1: Dagens infrastruktur etter at vedlikeholdsetterslepet er innhentet (alternativ 1).  

» Nivå 2: Innhenting av vedlikeholdsetterslepet i tillegg til nødvendige oppgraderinger for tilpasning til 

standardtrikk (alternativ 2 og 3).  

 

Nivå 1 er definert gjennom KTPs tekniske regelverk for trikk. Nødvendige tiltak for innhenting av 

vedlikeholdsetterslepet er gitt i KTPs rapport Vedlikeholdsetterslep og kapitalbehov, samt løpende 

oppdateringer av denne (KTP 2011).  

 

Nivå 2 er ikke absolutt definert da det finnes ulike typer "standardtrikk" med ulike krav til infrastrukturen. 

Oslo Vognselskap AS (OVS) har utarbeidet rapporten "Prioritering av infrastrukturoppgraderinger før kjøp 

av ny trikk" (Oslo vognselskap 2013). Rapporten er basert på informasjon fra fem leverandører av 

trikkemateriell, som har angitt hvilke krav som vil gjelde for deres standardmateriell. Rapporten gir dermed 

et grunnlag for å angi konsekvenser for og behov for tiltak på infrastrukturen for å imøtekomme kravene til 

standardmateriell.  

 

OVS-rapporten angir hvilke krav som stilles innenfor ulike temaer/områder av trikkeinfrastrukturen. 

Rapporten har ikke angitt hvilke konkrete tiltaksbehov disse kravene medfører. I dette kapitlet er det derfor 

gjort en gjennomgang av de ulike temaene for å belyse omfanget av oppgraderingsbehov som følge av 

nye krav.  

 

7.2 GJENNOMGANG AV OPPGRADERINGSBEHOV 

OVS-rapporten "Prioritering av infrastrukturoppgraderinger før kjøp av ny trikk" angir krav innenfor 11 

temaer. Nedenfor vurderes konsekvenser og oppgraderingsbehov innenfor hvert av disse temaene, med 

unntak av Verkstedbase og parkeringsspor som er håndtert i KVU-prosjektet. Der det er hensiktsmessig 

er enkelte temaer slått sammen. Vurderingene er gjort i et arbeidsmøte med KTP og BYM. KTP har i 

etterkant gitt utfyllende opplysninger om temaet vindskjevhet, sporfeil og generell sporstandard.  

 

Mange av oppgraderingsbehovene ligger inne i allerede identifiserte tiltak for innhenting av 

vedlikeholdsetterslepet (jf. nivå 1 ovenfor). Hensikten med dette notatet er å undersøke forskjellen mellom 

nivå 1 og nivå 2. Derfor er oppgraderingsbehov som dekkes av nivå 1 ikke synliggjort i dette notatet. Det 

er altså kun tatt med oppgraderinger som kommer som et tillegg for å oppnå nivå 2. 

 

7 /// ANSKAFFELSE AV NYE TRIKKER 
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7.2.1 Tverrsnitt, sporavstand og kurveutslag, samt avstand til plattform 

Det skal være et minste fritt rom med klaring mellom sporene og på hver side av sporet. Avstand til 

plattform skal være liten nok til å sikre universell utforming og stor nok til å unngå kollisjon mellom vogn og 

plattform. I dag er nominell avstand mellom vogn og plattform 70 mm for SL95.  

Dagens regelverk uttrykker kravene basert på utslag fra eksisterende trikker i Oslo. SL95 er 2,60 m bred. 

Eksisterende infrastruktur avviker fra kravet flere steder, og gir i enkelte tilfeller møteforbud.  

 

Frem til ca. år 2000 ble nye anlegg bygget med sporavstand på 3,0 meter. Sporavstand er i henhold til 

teknisk regelverk minimum 3,15 m. 

 

Det finnes standardtrikker med ulik bredde, men OVS-rapporten tar utgangspunkt i en 2,65 m bred trikk. 

Ulike trikketyper vil ha forskjellige utslag. F.eks. vil konstruksjoner med lengre vognkasser og 

konvensjonelle boggiløsninger ha større utslag enn konstruksjoner med korte vognkasser og faste 

boggier.  

 

For å vurdere oppgraderingsbehovet gitt av en 2,65 m bred trikk har KTP gjort en simulering av hele nettet 

basert på dagens SL95, men med 2,65 m bredde. Identifisert oppgraderingsbehov basert på resultatene 

fra simuleringen er vist i Tabell 7.1 nedenfor. Tiltakene er kostnadsberegnet til 122 millioner kroner.  

 

MANGEL OMFANG MULIG TILTAK 

For liten avstand til 

plattform. 

48 plattformer Plattformene sages.  

For liten sporavstand. 

Gir for liten vognklaring.  

38 strekninger 

Totalt 3384 m 

22 er såpass små at de antas å kunne aksepteres gjennom 

avvikshåndtering.  

10 løses ved at det ene sporet bygges om (1913 m).  

4 løses ved at begge sporene bygges om (740 m) 

For liten avstand til 

fortau. 

17 strekninger 

Totalt 599 m 

Fortau justeres.  

For lite rømningsprofil 6 punkt  

7 strekninger 

Totalt 290 m 

De aller fleste antas å kunne aksepteres gjennom sikkerhetsvurdering og 

avvikshåndtering. I ett eller to tilfeller kan det være aktuelt å rive eller flytte 

hindringene (takutstikk og rekkverk).  

 

Det er i tillegg identifisert en rekke mangler som må håndteres i planlagte oppgraderingsprosjekter for 

oppgradering til nivå 1 (prosjekter i samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur). Dette omfatter 

følgende prosjekter: Briskeby, Bogstadveien, Schweigaards gate, Cort Adelers gate, Grensen/Tinghuset, 

Tullinløkka, Pilestredet, Prinsens gate, Majorstua, Storgata, Sandaker - Disen og Midtoddveien.  

 

Simuleringen med en 2,65 m lang trikk viser hva som kreves gitt en standardtrikk på 2,65 m bredde. KTP 

har også gjort en simulering av 2,60 m bred trikk, som tilsvarer dagens SL95. Denne simuleringen viser 

marginale forskjeller mellom en 2,65 m og 2,60 m bred trikk. 2,65 m bred trikk gir 2 % økt 

oppgraderingsbehov sammenliknet med 2,60 m bred trikk. Årsaken til dette er at mesteparten av den 

eldre infrastrukturen er bygget for vognbredde 2,50 m. Dagens regelverk tar imidlertid høyde for 

vognbredde 2,65 m, slik at nye anlegg får tilstrekkelig fritt rom. Dette betyr i praksis at merkostnaden ved 

innføring av standardtrikk er svært liten, da det egentlig er behov for å gjøre utbedringer gitt dagens 

materiell.  

 

Tabell 7.1 Identifisert oppgraderingsbehov basert på resultater fra simulering med 2,65 m bred trikk. 
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7.2.2 Minimum kurveradius og S-kurver 

OVS-rapporten anbefaler minste kurveradius r = 18 m, noe som kan håndteres av standardtrikker fra alle 

leverandører. S-kurver (kurver som går over i ny kurve motsatt vei) med små radier bør unngås.  

 

Dagens linjenett har en kurve under r = 17 m i vanlig trafikkspor. Dette er i kurven Kongensgate x 

Prinsens gate. Det er ytterligere to kurver under r = 18 m i vanlig trafikkspor (hovedspor). Begge er i 

krysset Riddervolds gate x Inkognitogata og er planlagt utbedret ved innhenting av vedlikeholdsetterslepet 

(Briskebyprosjektet). Vendesløyfene har kurveradius ned mot r = 17 m. Eksisterende standardtrikker kan 

passere disse vendesløyfene i lav hastighet, og ved utskifting av alle enretningsvogner med nye 

toretningsvogner vil det være mulig å fjerne vendesløyfene. Grefsen vognhall har kurver ned mot  

r = 17 m.  

 

De mest kritiske s-kurvene ligger i Grefsen vognhall og ved Kirkeristen/Stortorvet. Kurvene i Kirkeristen er 

planlagt utbedret ved innhenting av vedlikeholdsetterslepet (Stortorvetprosjektet). Kurver i vognhallen må 

håndteres i forbindelse med ombygging av vedlikeholdsbaser. 

 

Til sammen viser dette at krav til kurveradius og s-kurver ikke medfører ytterligere oppgraderingsbehov 

ved kjøp av standardtrikk, med unntak av ombygning på verksted og depot.  

 

7.2.3 Overgangskurver 

Det er ønskelig at alle kurver bygges med overgangskurver for å unngå rykk ved inngang til kurver. 

Mange kurver i Oslo er bygget uten overgangskurver. De aller fleste ligger i forbindelse med sporveksler, 

hvor det uansett ikke lar seg gjøre å bygge overgangskurver.  

 

Alle nye kurver, med unntak av kurver i tilknytning til sporveksler, blir bygget med overgangskurver. 

Standardvogner kan håndtere manglende overgangskurver ved at det gis hastighetsbegrensninger. I dag 

er det uansett hastighetsbegrensninger over sporveksler. Krav til overgangskurver medfører dermed ikke 

noe ytterligere oppgraderingsbehov ved kjøp av standardtrikk.  

 
7.2.4 Vindskjevhet, sporfeil og generell sporstandard 

Vindskjevhet er den variable høydeforskjell mellom skinnestrengene innenfor en definert lengde. I 

motsetning til de andre temaene/områdene av infrastrukturen vil vindskjevhet kunne oppstå etter at et 

anlegg er bygget. De viktigste årsakene til at vindskjevheter oppstår er en kombinasjon av tre faktorer:  

 

» Dårlig fundamentering. Det er mindre sannsynlig at vinskjevheter oppstår på skinnegang som er 

bygget de siste ti år, med ny og bedre byggemetode med bedre fundamentering.  

» Belastning fra tyngre kjøretøy (buss og lastebil). KTP oppgir at anlegg i egen trasé eller gater med kun 

lokaltrafikk vil ha betydelig lengre levetid enn anlegg i blandet trafikk med stor andel buss og tyngre 

kjøretøy.  

» Ytre faktorer som tele og generelt dårlige grunnforhold mange steder.  

 

KTPs tekniske regelverk for vedlikehold av overbygning setter i dag følgende krav til grenseverdier for 

vindskjevhet for 2 m basis: 

 

» Stans SL-95: 25 ‰ 

» Stans SL-79: 20 ‰ 

» Redusert hastighet 10 km/t:15 ‰ 

» Redusert hastighet 30 km/t: 10 ‰ 
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» Redusert hastighet 50 km/t: 8 ‰ (tiltaksgrense) 

 

OVS-rapporten anbefaler en maksimalt tillatt vindskjevhet på 10 ‰ (for 2 m basis) som tilpasning til 

standardvogner. Rapporten gir ingen forslag til tiltaksgrenser (dvs. når man må gjøre utbedringer og/eller 

sette ned hastigheten) men det antas at dette bør ligge i området 4-6 ‰. 

 

Ved nyanlegg er det ingen problemer med å tilfredsstille dette kravet da KTP her har krav til maksimalt 3 

‰ vindskjevhet ved 2 m basis for nyanlegg.  

 

Dagens grenseverdier er bl.a. basert på dagens reelle tilstand, belastningsmålinger i sporet, tidligere 

erfaringer, sporgeometriske målinger og krav fra vognleverandørene. Dagens infrastruktur er imidlertid så 

vidt dårlig at det i dag prioriteres fjerning av avvik ned til 10 ‰. Dette gjøres i hovedsak ved mindre, akutte 

tiltak frem til full ombygging kan foretas.  

 

KTP har ikke oversikt over avvik i området 0-8 ‰ da dette ikke ligger inne i dagens kontrollprogram. I 

tillegg foreligger ingen oversikt over eventuelle teleproblemer da det ikke gjennomføres sporgeometriske 

målinger om vinteren. Dette er derfor en usikkerhet som bør vurderes videre. 

 

KTP har vurdert det slik at følgende tiltak må gjennomføres dersom det skal være mulig å innføre en 

maksimal grense på vindskjevhet på 10 ‰ på 2 m basis: 

 

1» Avdekt etterslep i infrastrukturen må fjernes, jf. samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur. 

2» Strekninger med eldre, og til en viss grad dårlige tekniske løsninger, som i dag ikke er tatt inn i 

etterslepsplanen, må følges opp spesielt da det her er usikkert om vindskjevhetskravet kan 

tilfredsstilles uten å iverksette tiltak, dette gjelder spesielt:  

› Thereses gate fra Bislett til Adamstuen, ca. 800 m 

› Thorvald Meyers gate, fra Nybrua til Birkelunden, ca. 900 m 

› Trondheimsveien, fra Nybrua til Sofienberg, ca. 800 m 

› Trondheimsveien, fra Rosenhoff til Sinsenterrassen, ca. 800 m 

› Frognerveien, fra Elisenberg til Frogner plass, ca. 500 m 

› Cort Adlers gate, fra Aker Brygge til Solli plass, ca. 600 m 

› Oslo gate, fra Munkegata til Geita bru, ca. 600 m 

3» Det må innføres et forsterket vedlikeholds- og kontrollprogram tilpasset nye grenseverdier. 

4» Det må vurderes behov for tiltak for å kunne håndtere eventuelle tele- og vinterproblemer.  

5» For å skaffe full oversikt over eventuelle avvik anbefales det å gjennomføre et oppdatert 

måleprogram tilpasset nye grenseverdier i løpet av sommeren 2013. 

 

Det er ikke gjort nøyaktige beregninger på hva det vil koste å oppgradere de angitte strekningene under 

punkt 2 ovenfor. Hvis strekningene må bygges om med nye løsninger må man regne med kostnader på 

ca. 80 000-100 000 kr per løpemeter. Dette gir en samlet kostnad på mellom 400 og 500 mill kr (merk at 

dette inkluderer oppgradering av Thorvald Meyers gate som ligger inne i samlet plan som BYM-tiltak). Det 

må imidlertid påpekes at det per i dag ikke foreligger informasjon om at dette er nødvendig. Det vil 

imidlertid kunne kartlegges gjennom et oppdatert måleprogram som beskrevet i punkt 5 ovenfor.  

 

7.2.5 Strømforsyning 

Moderne trikker med samme kapasitet som SL95 vil ha et maksimalt strømpådrag som er omtrent lik eller 

mindre enn SL95. KTP arbeider i dag med å utbedre strømforsyningen for å tilrettelegge for fremtidig økt 

trafikk. Implementering av nye trikker vil i seg selv ikke kreve utbedringer av strømforsyningen.  



 

SIDE 44 

7.2.6 Vintervedlikehold av holdeplasser 

Enkelte vogntyper vil kunne ha vogndører som slår ut over plattformkanten, som dermed må være fri for 

snø og is. Dette vil kunne kreve mer intensivt vintervedlikehold. Dette vil avhenge av den enkelte 

vogntype og er ikke spesielt knyttet til standardmateriell.  

 

7.3 SAMLET VURDERING 

I kapittel 7.2 er konsekvenser og oppgraderingsbehov innenfor ulike temaer/områder av infrastrukturen 

gjennomgått. Konsekvensene er vurdert i forhold til to nivåer av oppgradering av infrastrukturen, med 

fokus på forskjellene mellom nivå 1 (innhenting av vedlikeholdsetterslepet) og nivå 2 (innhenting av 

vedlikeholdsetterslepet i tillegg til nødvendige oppgraderinger for tilpasning til standardtrikk).  

 

En samlet vurdering av de aktuelle temaene og omfang av oppgraderingsbehov er vist i Tabell 7.2 

nedenfor. Den samlede vurderingen viser at det er primært to temaer som gir økt oppgraderingsbehov 

dersom infrastrukturen skal tilpasses standardtrikk: Tverrsnitt, sporavstand og kurveutslag og Avstand til 

plattform og vindskjevhet, sporfeil og generell sporstandard. 

 

De strekningsmessige konsekvensene av dette er vist i kartet i Figur 7.1. For å gi et godt nok grunnlag for 

valg av trikketype, bør det i senere faser gjøres grundigere vurderinger innenfor hvert av disse temaene.  

 

 

TEMA/OMRÅDE ØKT OMFANG FOR TILPASNING TIL STANDARDTRIKK 

Tverrsnitt, sporavstand 

og kurveutslag, samt 

avstand til plattform. 

Standardmateriell (2,65 m bred trikk) gir 2 % økt oppgraderingsbehov sammenliknet med dagens 

SL95 (2,60 m bred trikk). Den marginale forskjellen skyldes at eksisterende infrastruktur avviker 

fra dagens krav flere steder. Det totale oppgraderingsbehovet gitt 2,65 m bred trikk vil være:  

» 48 plattformer må sages for å unngå for liten avstand mellom vogn og plattform.  

» 10 strekninger (1913 m) må sporet bygges om i en retning for å gi tilstrekkelig sporavstand.  

» 4 strekninger (740 m) må sporet bygges om i begge retninger for å gi tilstrekkelig sporavstand.  

» 17 strekninger (599 m) må fortau justeres for å unngå for liten avstand mellom vogn og fortau.  

» 22 strekninger får noe for liten sporavstand, men det antas at dette kan håndteres gjennom 

avvikshåndtering.  

Minimum kurveradius 

og S-kurver. 

Krav til kurveradius og s-kurver medfører ikke ytterligere oppgraderingsbehov ved kjøp av 

standardtrikk, med unntak av ombygning på verksted og depot. 

Overgangskurver. Krav til overgangskurver medfører ikke ytterligere oppgraderingsbehov ved kjøp av standardtrikk. 

Enkelte steder vil manglende overgangskurver håndteres ved at det gis hastighetsbegrensninger.  

Vindskjevhet, sporfeil 

og generell 

sporstandard. 

Vedlikehold: Det må et innføres forsterket vedlikeholds- og kontrollprogram tilpasset nye 

grenseverdier. Det må vurderes behov for tiltak for å kunne håndtere eventuelle tele- og 

vinterproblemer. 

Ombygging: Strekninger med eldre, og til en viss grad dårlige tekniske løsninger, som i dag ikke 

er tatt inn i etterslepsplanen, må følges opp spesielt da vi her er svært usikre på om vi greier å 

tilfredsstille vindskjevhetskravet uten å iverksette tiltak. 

For å skaffe full oversikt over eventuelle avvik anbefales det å gjennomføre et oppdatert 

måleprogram tilpasset nye grenseverdier i løpet av sommeren 2013. 

Strømforsyning. Implementering av nye trikker vil i seg selv ikke kreve utbedringer av strømforsyningen. 

Vintervedlikehold av 

holdeplasser. 

Økt krav til vintervedlikehold av plattformer vil avhenge av den enkelte vogntype og er ikke 

spesielt knyttet til standardmateriell. 

Verkstedbase og 

parkeringsspor.  

Kapasitet og tilpasning av verksted og depot vil avhenge av den enkelte vogntype og antall 

vogner, og er ikke spesielt knyttet til standardmateriell.  

Tabell 7.2 Samlet vurdering av omfang av oppgraderingsbehov for tilpasning til standardtrikk. 
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Figur 7.1 Status og oppgraderingsbehov for trikkeinfrastruktur, med krav til 2,65 m bred trikk og strekninger med usikkerhet 
knyttet til vindskjevhetskravet. Det påpekes at oppgraderingsbehovet gitt av 2,65 m bred trikk er marginalt større enn behovet 
gitt av dagens SL95 (2,60 m bred trikk). Den marginale forskjellen skyldes at eksisterende infrastruktur avviker fra kravet til 
dagens materiell flere steder. 
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8.1 OPPSUMMERING 

For å bedre kunne utnytte trikkens potensial som et kapasitetssterkt transportmiddel med god tilpasning til 

bymiljøet, er det nødvendig med fornyelse av vognparken sammen med en utvikling av trikkenettet 

gjennom egne traseer og bedre prioritet. Våren 2013 utarbeider Oslo kommune og Ruter en 

konseptvalgutredning for anskaffelse av nye trikker. Den tekniske infrastrukturen for trikk har samtidig et 

stort vedlikeholdsetterslep som bør innhentes før innfasing av nye trikker.  

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har derfor bedt om at det utarbeides en samlet plan for 

oppgradering av trikkeinfrastruktur og tiltak for tilrettelegging for annen trafikk. Hensikten med en samlet 

plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur er å koordinere tiltak på teknisk infrastruktur (KTP-tiltak) med 

tiltak på gate og trasé (BYM-tiltak). Det er definert følgende hovedmål for samlet plan:  

 

1» Prosjektet skal lede til en fremtidsrettet trikketrasé i et attraktivt bymiljø – klart til innfasing av nye 

trikker.  

2» Omfattende graving koordineres slik at det ikke må graves på samme sted med korte mellomrom – 

det vi gjør, gjør vi bare en gang. 

 

Arbeidet med samlet plan er utført i en egen arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har vurdert behov og 

måloppnåelse for tiltak på gate og trasé og anbefalt justeringer i tidspunkt for gjennomføring av tiltak på 

teknisk infrastruktur for å oppnå koordinert bygging. Det gir store gevinster i å gjennomføre tiltak på gate 

og trasé samtidig med oppgradering av teknisk infrastruktur.  

 

Resultatet av arbeidet med samlet plan er vist i Figur 8.1. Figuren gir en oversikt over koordinerte 

gjennomføringstidspunkt for tiltak på gate og trasé (angitt som BYM-tiltak) og tiltak på teknisk infrastruktur 

(angitt som KTP-tiltak). For hvert prosjekt er det angitt kostnader for begge tiltakstypene. Samlet kostnad 

for alle prosjektene er 1 061 mill kroner for BYM-tiltak og 1 726 mill kroner for KTP-tiltak. Vi ser at det er 

svært få kostnader i 2019, men det påpekes at dette er en foreløpig plan basert på antatt mulig byggeår. 

Erfaringsmessig vil enkelte prosjekter kunne bil forsinket, og kostnadsfordelingen jevnere. 

 

En egen Arbeidsgruppe finansiering har vurdert mulige finansieringskilder for samlet plan. 

Finansieringskildene er forskjellige for tiltak på teknisk infrastruktur og tiltak på gate og trasé:  

 

» Tiltak på teknisk infrastruktur kan finansieres gjennom O3: Store kollektivtiltak og O3: Drift og 

småinvesteringer på kollektivtrafikk.  

» Tiltak på gate og trasé kan finansieres gjennom O3: Lokale vegtiltak/programområder og 

bykassemidler.  

 

Tiltak i samlet plan konkurrerer imidlertid med mange andre prosjekter om de samme midlene. Begge 

tiltakstypene er underfinansiert, gitt de forutsetninger og prioriteringer som ligger til grunn for 

beregningene. Dette gir behov for videre arbeid med finansiering, dersom man skal unngå at samlet plan 

blir utsatt i tid, med påfølgende konsekvenser for innfasing av nye trikker. Dette kan innebære å vurdere 

andre aktuelle finansieringskilder eller gjøre prioriteringer innenfor de kildene som er lagt til grunn for 

beregningene.  

 

12. april 2013 ble ny Nasjonal transportplan 2014-2023 presentert. Selv om det er knyttet stor usikkerhet 

til hvordan finansieringsordningene i ny nasjonal transportplan vil slå ut for Oslo, betyr den likevel økte 

rammer som kan bidra til å finansiere tiltak i samlet plan direkte, eller indirekte ved å finansiere andre 

store kollektivtiltak som konkurrerer om de samme midlene.  

8 /// OPPSUMMERING OG ANBEFALING 
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Det er også gjort en vurdering av hvilke ytterligere tiltak som må gjennomføres for å oppgradere 

trikkenettet slik at det kan håndtere økte krav som stilles av en standardtrikk ved anskaffelse av nytt 

vognmateriell. Vurderingene viser at det er primært to temaer som gir økt oppgraderingsbehov dersom 

infrastrukturen skal tilpasses standardtrikk: Tverrsnitt, sporavstand og kurveutslag, samt avstand til 

plattform og vindskjevhet, sporfeil og generell sporstandard. Dette kan bety at det er ytterligere 

strekninger som må oppgraderes før en standardtrikk kan settes i drift på trikkenettet. Det er imidlertid 

identifisert behov for å gjennomføre et oppdatert måleprogram tilpasset nye grenseverdier for 

vindskjevheter for å få en oversikt over omfanget av økt oppgraderingsbehov.  

 

 

 
 

  

PROSJEKT/TILTAK BYM KTP BYM KTP BYM KTP BYM KTP BYM KTP BYM KTP
SUM 
BYM

SUM 
KTP SUM

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019
KOORDINERTE PROSJEKTER

Storgata del 1: Nygata - Hausmanns gate 0 0 0 x 0 0 306 30 0 0 0 0 306 30 336

Thorvald Meyers gate: Nybrua - Birkelunden 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 209 0 209

Søndre kollektivstreng 35 56 35 56 0 0 0 0 0 0 0 0 71 112 183

Storgata del 2: Hausmanns gate - Nybrua 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 64 0 64 0 64

Pilestredet - Parkveien 0 0 0 0 0 0 0 x 26 114 0 0 26 114 140

Storokrysset 0 0 0 0 x x 65 99 0 0 0 0 65 99 164

C.J. Hambros plass 0 0 x 0 12 30 0 0 0 0 0 0 12 30 42

Stortorvet 0 x x 0 64 45 0 0 0 0 0 0 64 45 109

Kristian Augusts gate 0 0 0 x 14 50 0 0 0 0 0 0 14 50 64

Storo - Disen, med Disen holdeplass 0 0 16 31 x 0 0 0 0 0 0 0 16 31 47

Lakkegata skole holdeplass 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15

Ekebergbanen: Sjømannsskolen - Konows gate 0 0 0 0 0 x x 0 165 61 0 0 165 61 226

Grefsenveien: Hans Nielsen Hauges gate - Storo 28 52 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 28 52 80

Solli plass - Parkveien 7 51 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 7 51 58

Majorstuen: Kirkevn, Valkyriegt og Bogstadvn 0 0 0 0 x 44 0 0 0 0 0 0 0 44 44

Briskeby: Riddervolds plass - Henrik Ibsens gate 0 0 0 0 0 x 0 53 0 0 0 0 0 53 53

Midtoddveien 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36

Ekebergbanen: Bråten - Ljabru 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103

Ekebergbanen: Holtet - Sjømannsskolen 0 0 0 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 116 116

SUM KOORDINERTE PROSJEKTER 70 298 66 145 90 227 371 182 400 175 64 0 1 061 1 027 2 087

DIVERSE KTP-TILTAK

Nye likerettere 0 42 0 23 0 35 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Kabelforsterkninger - alle strekninger 0 20 0 15 0 15 0 10 0 0 0 0 0 60 60

Øvrig oppgraderinger heve spenning til 500 V 0 0 0 15 0 13 0 0 0 0 0 0 0 28 28

Signalanlegg 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 80 80

Øvrige elektroanlegg 0 70 0 55 0 31 0 5 0 0 0 0 0 161 161

Diverse akuttiltak, drift og prosjektering 0 70 0 65 0 65 0 35 0 0 0 0 0 235 235

Utskifting veksler vognhall og verksted 0 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35

SUM DIVERSE KTP-TILTAK 0 217 0 193 0 159 0 90 0 40 0 0 0 699 699

SAMLET SUM 70 515 66 338 90 386 371 272 400 215 64 0 1 061 1 726 2 786

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figur 8.1 Forslag til samlet plan med kostnader fordelt på år (tall i millioner kroner). Mørk blå markerer BYM-tiltak. Turkis 
markerer KTP-tiltak. Første del av tabellen (Koordinerte prosjekter) viser tiltak på strekninger hvor koordinering med BYM er 
vurdert. Andre del av tabellen (Diverse KTP-tiltak) viser diverse tiltak på teknisk infrastruktur som trenger ingen eller marginal 
koordinering med BYM-tiltak. 
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8.2 INNSPILL FRA REFERANSEGRUPPEN 

Mot slutten av arbeidet med samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur ble det avholdt et møte 

med referansegruppen. Referansegruppen har bestått av Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV), 

Oslo handelsstandsforening (OHF) og representanter fra sentrale ledningseiere (inkludert fjernvarme). 

Gruppen ble orientert om prosjektets bakgrunn, gjennomføring og de viktigste resultatene. På bakgrunn 

av dette gav referansegruppen følgende innspill:  

 

» Det er positivt å bli involvert på et tidlig tidspunkt i planleggingen av de omfattende oppgraderinger 

som samlet plan representerer. Åpenhet rundt prosessen gjør det mulig å være tidlig ute med felles 

planlegging av gjennomføringen av hvert enkelt prosjekt. Referansegruppen henstiller til økt åpenhet, 

medvirkning og formell deltakelse.  

» Referansegruppen påpeker at det ofte er utfordringer knyttet til anleggsgjennomføringen. OHF 

påpeker viktigheten av god tilrettelegging for næringsdrivende under hele byggeperioden for de 

enkelte prosjektene, samtidig som anleggsperiodene bør være få og så korte som mulig.  

» Flere deltakere i referansegruppen er opptatt av at det gjøres en grundig vurdering av mulige gevinster 

ved å stenge trikkedriften gjennom anlegg. Dette kan være gevinster i form av raskere og enklere 

anleggsgjennomføring, med mindre ulemper for omgivelsene.  

» VAV vil ofte ønske å gjennomføre oppgraderinger på ledningsnettet samtidig med oppgradering av 

trikkeinfrastruktur. Samlet plan representerer et stort omfang av oppgraderinger. Derfor er det viktig 

med kontinuerlig dialog frem mot gjennomføring, slik at VAV kan planlegge og budsjettere i tide.  

» Andre ledningseiere har mindre grad av forutsigbarhet når det gjelder behov for etablering av ny 

infrastruktur. Det ble derfor uttrykt ønske om å legge ned kommunalt eide rør som kan selges ved 

behov.  

» Det er utfordrende å planlegge utbygging av fjernvarme på lang sikt. Dette skyldes at det er 

uhensiktsmessig å investere i kostbar infrastruktur for fjernvarme før man vet om det vil bli benyttet og 

gi avkastning. Fjernvarme krever også plass til skap og sentraler.  

 

Det anbefales at disse elementene tas med i videre arbeid i fortsettelsen av samlet plan og koordinert 

arbeid med oppgradering av trikkeinfrastruktur. Det påpekes at flere av disse temaene er behandlet i 

rapporten Faseplaner store trikkeprosjekter (Samferdselsetaten 2011). 
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8.3 ANBEFALINGER 

Trikken i Oslo har stort potensial som et kapasitetssterkt transportmiddel med god tilpasning til bymiljøet, 

men det er nødvendig med fornyelse av vognparken sammen med en utvikling av infrastrukturen for trikk 

gjennom høy teknisk standard og gode løsninger for fremkommelighet og bymiljø.  

 

Arbeidet med samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur har vist at det er store gevinster med å 

gjennomføre tiltak på gate og trasé samtidig med oppgradering av teknisk infrastruktur for trikk. Samlet 

sett gir dette effekter i form av god teknisk standard, høy trafikksikkerhet, universell utforming, god 

fremkommelighet, god tilrettelegging for gående og syklende, egne traseer med god tilpasning til bymiljø, 

estetisk opprustning og positiv byutvikling. 

 

Disse gevinstene vil kunne påvirke transportmiddelfordelingen i en retning som reduserer biltrafikk, og gi 

stor effekt på målene for prosjektet, nasjonale mål og mål for Oslopakke 3. Det anbefales derfor å 

gjennomføre tiltakene som er identifisert og presentert i samlet plan før innfasing av nye trikker.  

 

For å oppnå prosjektets hovedmål er det nødvendig å skyve enkelte tiltak på teknisk infrastruktur 

(skinneutskifting) noe ut i tid. Dette gir noe økte kostnader for korrektivt vedlikehold og akutte tiltak, men 

veies opp av gevinster av å få gjennomført tiltak på gate og trasé. For å oppnå god koordinering mellom 

ulike tiltakstyper er det viktig å legge nok ressurser ned i gjennomføring av nødvendige planprosesser. 

Gjennom arbeidet er det påpekt muligheter for å få til enklere planprosesser, blant annet ved å lage 

mindre detaljerte reguleringsplaner. Dette bør vurderes i et samarbeid mellom Plan- og Bygningsetaten og 

Bymiljøetaten i det videre arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltak. 

 

Oslopakke 3 er den viktigste finansieringskilden for samlet plan. Tiltak i samlet plan konkurrerer imidlertid 

med mange andre prosjekter om de samme midlene, og beregninger viser at det per i dag er for lite midler 

til å gjennomføre både tiltak i samlet plan og andre viktige prosjekter. Dette gir behov for videre arbeid 

med finansiering, dersom man skal unngå at samlet plan blir utsatt i tid, med påfølgende konsekvenser for 

innfasing av nye trikker.  

 

I Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2012 (Ruter 2011a) beskrives flere forslag til utvidelser av 

trikkenettet, blant annet fjordtrikk og forlengelser til Tonsenhagen og Hauketo. Arbeidet med samlet plan 

har vist at det er stort behov for oppgradering av eksisterende trikkenett. Ved knapphet på midler er det 

derfor viktig å prioritere tiltak i samlet plan før bygging av nye traseer.  

 

12. april 2013 ble ny Nasjonal transportplan 2014-2023 presentert. Selv om det er knyttet stor usikkerhet 

til nye finansieringsordninger, betyr den nye planen økte rammer som kan bidra til å finansiere tiltak i 

samlet plan direkte, eller indirekte ved å finansiere andre store kollektivtiltak som konkurrerer om de 

samme midlene. Det bør derfor arbeides med innpassing av samlet plan innenfor et helhetlig 

finansieringsopplegg med utgangspunkt i nye ordninger i Nasjonal transportplan.  

 

Arbeidet har vist at krav som stilles av en standardtrikk ved anskaffelse av nytt vognmateriell vil gi økte 

oppgraderingsbehov, i hovedsak for å imøtekomme økte krav til sporstandard og vindskjevheter. Det må 

også innføres et forsterket vedlikeholds- og kontrollprogram tilpasset nye grenseverdier. Det er knyttet 

usikkerhet til omfanget av økt oppgraderingsbehov og økt vedlikehold da det i dag ikke foreligger detaljert 

nok oversikt over vindskjevheter. Det er derfor nødvendig å gjennomføre et oppdatert måleprogram 

tilpasset nye grenseverdier. Det er også viktig med tett dialog i grensesnittet mellom trikkeanskaffelse og 

infrastruktur etter hvert som det blir mer sikkerhet rundt hvilke krav som stilles til nye trikker. 
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