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Hovedutfordring

• Befolkningsvekst:
• Det forventes at Oslos befolkning øker med 300 000 de neste 15 

årene frem mot 2030, til rundt 800 000 innbyggere

• Akershus vil øke med 160 000 i samme periode, til rundt 700 000

• Totalt vil det bo rundt 1 500 000 i Oslo og Akershus









Togtrafikken øker

• Dagens jernbanenett på Østlandet nærmer seg grensen for 
det antall tog som er mulig å kjøre. 

• Det er allerede i dag ikke mulig å gi alle togselskaper 
ønskede avganger i gjennom Oslo. 

• Mangel på kapasitet gjennom Oslo vil etter hvert hindre 
tilbudsutviklingen på de ulike togstrekningene. Med andre 
ord: uten ny kapasitet i Oslo Navet, vil det ikke være stor 
nytte av nye dobbeltspor i østlandsområdet. 



T-banetrafikken øker

• Dagens T-banenett  vil, med byggingen av T-bane til 
Fornebu, være helt på kapasitetsgrensen av antall mulige 
avganger i gjennom fellestunnelen og dermed på T-
banenettet.

• Det vil ikke være mulig å gi ønsket tilbud og kapasitet på 
samtlige av dagens grenbanen med dagens ene 
sentrumstunnel.

• Vesentlig trengsel vil forekomme frem mot 2030 i dagens T-
banenett, om det ikke utvides.



Utforming av 

kollektivnettet
Grunnlag for KVUen og K2016



Fra nav til nett

• Danne et reisenettverk.

• Utnytte egenskapene til de ulike driftsartene på en best 
mulig måte. 



Dagens utfordringer

• Dagens kollektivsystem i Oslo er spesielt konsentrert rundt 
to store kollektivknutepunkter; Oslo S/Jernbanetorget og 
Nationaltheatret.

• Store deler av linjenettet, enten det er snakk om Jernbane, 
T-bane, Trikk eller buss, er innom ett eller to av disse 
knutepunktene. 

• Videre belasting av disse gir store utfordringer, ikke minst på 
overflaten. 

• Ikke sentrumsrettede reiser har vært nedprioritert.

• Mer spredning av kollektivnettet er nødvendig for å øke 
kapasiteten, uten drastiske tiltak i sentrumsområdene.













Buss



Trikk



S-bane
• «Hybrid» av lokaltog og T-bane

• T-banevogn-design

• Enmannsbetjent

• Høy frekvens



Ideelt nettverk

• Høy frekvens
• 5 – min

• 10 – min

• Mange knutepunkt

• Høy kapasitet mot sentrum
• T-bane

• Tog

• Byfordeling
• Trikk

• Leddbuss

• Tverrgående linjer 
forstad/region 

• Buss



Takk for oppmerksomheten!

www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet
www.facebook.com/kvuoslonavet

http://www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet
http://www.facebook.com/kvuoslonavet

