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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 19. MARS 2013 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                                   8.3  15.3  19.3 
SAK 79/13 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 26.02.13 X   
 80/13 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 12.03.13  X  
 81/13 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

12.03.13 
 X  

 82/13 Referat fra arbeidsutvalget 5.03.13 X   
 83/13 Protokoll fra bydelsutvalget 5.03.13 X   
 84/13 Referat fra seniorrådet 11.03.13  X  
 85/13 Referat fra råd for funksjonshemmede 11.03.13  X  
 86/13 Referat fra AMU 12.03.13  X  

 87/13 Referat fra MBU 12.03.13  X  

 88/13 Referat fra ungdomsrådet 27.02.13 X   
 89/13 Referat fra ungdomsrådet 13.03.13  X  
 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 90/13 Leilighetsfordeling i reguleringsplaner 

Evaluering av leilighetsnormen 
Høring 

X   

 91/13 Frøyas gate 
Angående omadresssering av Frøyas gate 

X   

 92/13 Ruters forslag om kollektivgater X   
 93/13 Drammensveien 118 X   
 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 94/13 Lille Herbern, Herbernveien 1 – Ny bevilling inne og ute X   
 95/13 Tavoy, Solligata 2 – Ny bevilling X   
 96/13 Minh dagligvare, Tidemands gate 43 – Eierskifte salgsbevilling X   
 97/13 Blue Elephant Restaurant, Skovveien 8 – Eierskifte X   
 98/13 Mini Sushi, Fridtjof Nansens vei 2 – Eierskifte X   
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 99/13 Raymond Mat og Vinhus, Løkkegangen 1 – Eierskifte X   
 100/13 Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25 – Ny bevilling X   
 101/13 Bølgen & Moi Tjuvholmen, Tjuvholmen allé 5 – utvidelse av 

areal ute 
X   

 102/13 Eataly, Bryggetorget 18 – Eierskifte X   
 103/13 Beach Club, Bryggetorget 14 – Eierskifte X   
 
 
Saker til behandling:     
SAK 67/13 Kommunerevisjonen ang regnskap 2012 – muntlig orientering    
 104/13 Skolebehovsplan 2014-2024  X  
 
 
Orienteringssaker: 
SAK 69/13 Brukervalg praktisk bistand  X  
 70/13 Brukervalg hjemmesykepleie  X  
 105/13 Oslo fotballkrets X   
 106/13 Referat startmøte budsjettoppfølging 2013 X   
 
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på bydelens politikksider – 
www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
Oslo, 8. mars 2013 
 

 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 
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Møteprotokoll 
 
 
  
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig 

Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Elenor W Holter (H), Egil Heinert (A), Jan 
Tank-Nielsen (F), Karin Beate Theodorsen (SV) 

Fravær: Theo Thorkildsen (H), Gunn von Krogh (A), Christoffer Torris Olsen (V) 
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 12.03.2013 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 12.03.2013 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 19.02.2013 ble enstemmig godkjent  
 
Dagsorden: 
 

Sak 50/13 
BU-sak 
90/13 
 
 

Leilighetsfordeling i reguleringsplaner 
Evaluering av leilighetsnormen 
Høring 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Bydelsutvalget er invitert til å avgi høringsuttalelse til Leilighetsfordeling 
i reguleringsplaner, evaluering av leilighetsnormen. 

 
2. Bydelsutvalget har erfaring med tidlig transformasjon og rehabilitering i 

bydelen som ga mange boliger langt under de nå anbefalte arealgrensene. 
Bydelsutvalget mener derfor det er riktig å stille arealkrav som foreslått 
og anbefaler at kravene stilles også til transformasjons- og 
rehabiliteringsprosjekter, samt omfatter alle bydeler. 

 
3. Bydelsutvalget går inn for alternativ 1 med 30% boliger 40 – 50 m2 BRA, 

og følgende endring i forholdet mellom de mellomstore og store 
leilighetene: Min 30% boliger 50 – 80 m2 BRA, Min 40% boliger over 80 
m2 BRA 
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4. Bydelsutvalget anbefaler at leiligheter over 80m2 BRA kan ha utleiehybel 
på ca 20 m2 BRA, og at det kan vurderes unntak fra krav i TEK til 
universell utforming av hybelenhet. 

 
5. Bydelsutvalget mener det bør etableres en arealnorm for studentboliger 

som gjelder for hele Oslo, og støtter Plan- og bygningsetatens forslag til 
minstearealer. Bydelsutvalget mener det er stort behov for studentboliger 
og at disse bør søkes innpasset i nye utbyggingsområder. 

 
6. Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens forslag til at arealnormene 

oppgis som boligens netto bruksareal, unntatt fellesarealer og egen bod 
utenfor boligen.  

 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F): 
Bydelsutvalget går inn for alternativ 4: Ingen norm.  
 
Leilighetsnormen oppheves siden markedet selv kan bestemme størrelsen på 
boliger. 
 
Forslag til nytt avsnitt fra Bjarne Ødegaard (H): 
Ved økning av antall leiligheter i bydelen antas kravet til parkeringsbehov å stige. 
Bydelsutvalget ber derfor om at parkeringskapasiteten endres tilsvarende. 
 
Omforent forslag til nytt avsnitt 3: 
Bydelsutvalget går inn for alternativ 2, OBOS m fl sitt forslag til ny norm:  
Maks 40% leiligheter med 35 – 50 m2 BRA 
Min 30% leiligheter med 50 – 80 m2 BRA 
Min 30% leiligheter med over 80 m2 BRA 
Forbud mot å bygge ettroms leiligheter oppheves. 
 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F) falt mot 4 stemmer (3H, 1F) 
 
Forslag til nytt avsnitt fra Bjarne Ødegaard (H) falt mot 3 stemmer (2H, 1F) 
 
Forslag til vedtak med omforent forslag til nytt avsnitt 3 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi høringsuttalelse til Leilighetsfordeling i 
reguleringsplaner, evaluering av leilighetsnormen. 
 
Bydelsutvalget har erfaring med tidlig transformasjon og rehabilitering i bydelen 
som ga mange boliger langt under de nå anbefalte arealgrensene. Bydelsutvalget 
mener derfor det er riktig å stille arealkrav som foreslått og anbefaler at kravene 
stilles også til transformasjons- og rehabiliteringsprosjekter, samt omfatter alle 
bydeler. 
 
Bydelsutvalget går inn for alternativ 2, OBOS m fl sitt forslag til ny norm:  
Maks 40% leiligheter med 35 – 50 m2 BRA 
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Min 30% leiligheter med 50 – 80 m2 BRA 
Min 30% leiligheter med over 80 m2 BRA 
Forbud mot å bygge ettroms leiligheter oppheves. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at leiligheter over 80m2 BRA kan ha utleiehybel på ca 
20 m2 BRA, og at det kan vurderes unntak fra krav i TEK til universell utforming 
av hybelenhet. 
 
Bydelsutvalget mener det bør etableres en arealnorm for studentboliger som 
gjelder for hele Oslo, og støtter Plan- og bygningsetatens forslag til minstearealer. 
Bydelsutvalget mener det er stort behov for studentboliger og at disse bør søkes 
innpasset i nye utbyggingsområder. 
 
Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens forslag til at arealnormene oppgis 
som boligens netto bruksareal, unntatt fellesarealer og egen bod utenfor boligen.  
 
 

Sak 51/13 
BU-sak 
91/13 
 
 

Frøyas gate 
Angående omadressering av Frøyas gate 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til varsel om endring av adresse til 
alle eiendommer i Frøyas gate som likevel har adresse til Drammensveien. 
 
Bydelsutvalget finner at første ledd i Matrikkelforskriften §50 (4), Bygning skal 
ha vegadresse til den vegen som er godkjent som atkomst, gir en føring om at alle 
de aktuelle eiendommene bør omadresseres til Frøyas gate.  
 
Bydelsutvalget merker seg imidlertid at siste ledd i samme paragraf, … dersom 
ikke særlige grunner gjør at dette etter kommunens skjønn bør fravikes, gir en 
åpning for kommunens skjønn.  
 
Bydelsutvalget mener naboenes ulike begrunnelser for at eiendommene ikke skal 
gis endret adresse må vurderes juridisk av Plan- og bygningsetaten i forhold til 
betydningen av kommunens skjønn før bydelen eventuelt kan gi en endelig 
anbefaling i saken. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak 52/13 
BU-sak 
92/13 
 
 

Ruters forslag om kollektivgater 
 
Forslag fra Jan Tank-Nielsen (F) om å utsette saken 
 
Forslag om å utsette saken ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 53/13 
BU-sak 
93/13 
 
 

Drammensveien 118 
 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F): 
 
Bydel Frogner registrerer med undring at Plan- og bygningsetaten til tross for 
både bydelens og bystyrets klart uttalte ønsker om å få en sak med forslag til 
regulering av barnehage på eiendommen, har forsøkt å unngå at et slikt forslag 
overhode fremmes for behandling og nærmere vurdering. Bydelen har fra før 
vært på befaring på eiendommen og konstatert at det burde ligge vel til rette for 
en barnehage her. 
 
Bydelen er klar over at det finnes andre hensyn enn ønsket om flere barnehager, 
men mener at de må avveies i en planprosess. Når forslaget kveles i starten, blir 
denne avveiningen forhindret. 
 
Bydelen bemerker at det neppe er mulig å finne nye barnehagetomter i bydelen 
uten at det vil være minst noen grad av motstridende hensyn som må avveies. At 
PBE mener noen hensyn taler mot barnehagen, før prosessen overhode er startet, 
bør ikke forhindre en nærmere vurdering som de politiske organer har bedt om. 
 
Bydelen ber således om at det bli fremmet reguleringsforslag snarest, og om at 
saken blir prioritert ut fra behovet for barnehageplasser og den forsinkelse som er 
oppstått. 
 
Forslag fra F ble enstemmig vedtatt 
 
 

 
Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen. Merk at 
sakspapirer MIBU er del av sakspapirer BU. 
 
Sak 54/13 
05/39 
 

Killingen  
Ulovlighet opphørt 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 55/13 
09/229 
 

Brynjulf Bulls plass 2 
Underretning om politisk vedtak 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 56/13 
13/4 
 

Kommuneplan for Nesodden kommune.  
Planprogram 
Oslo kommunes uttalelse 
 
Utrykt vedlegg 
Saken ble tatt til orientering 
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Sak 57/13 
12/361 
 

Hegdehaugsveien 31 
Ulovligheter fortsetter med økt styrke 
Komiteen anbefaler at det sendes brev til Bymiljøetaten 
 

Sak 58/13 
07/269-97,98 

Sophusgarasjen 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 59/13 
13/179 
 

Oslo fotballkrets 
Anleggsrapport 2012 
 
Utrykt vedlegg 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 60/13 
12/990-1, 2, 3, 4 
 

Skarpsnoparken 
Ønske om felling av trær 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 61/13 
11/177 
 

Snødeponi i Gyldenløves gate 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 62/13 
 

Rent nytt – årsberetning og miljørapport 2012 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 63/13 
 

Varsel om støyende arbeid i mars 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 64/13 
 

Seminar om utvikling av Skøyenområdet 
30.04.2013 kl 17-21 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 65/13 
 

Protokoll fra byrådets møte 07.03, 28.02, 14.02.2013. 
Saken ble tatt til orientering 
 

Eventuelt Sverre Lorentzen bemerker at lesekvaliteten på sakspapirene var for dårlig. Det 
oppfordres til å bruke elektroniske originalfiler og/eller oppgi elektronisk link slik 
at komiteens medlemmer selv kan gå inn i dokumentene. 

 
 
 
Møtet ble hevet kl. 19.25 
 
 
 

       
     
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 
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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder,  Ole Jacob Kjendlie A, Britt Eia H, Mette 

Langfeldt Sinding H, Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV, Nina Stanghov 
Ulstein H, Christian Emil Haugen F, Anne Lene Svingen A, Sara Glent H. 

Forfall:  Hans Magnus Borge H, Tjeran Vinje H 
  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 12. mars kl. 18.00 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

Åpen halvtime: ingen fremmøtte 

 
Saksliste: 

 
Sak 38/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 
  Godkjent 
 
Sak 39/13 Lille Herbern, Herbernveien 1 – Ny bevilling inne og ute 
BU sak 94/13 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kveldssol AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Lille Herbern, Herbernveien 1.  
Eiendommen, Herbernveien 1 ligger på en enkelteiendom som er gitt en særskilt 
åpningstid. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 40/13 Tavoy, Solligata 2 – Ny bevilling 
BU sak 95/13 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Tavoy AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Tavoy, Solligata 2.  
Eiendommen, Solligata 2 ligger i sentrum Åpningstider reguleres av egen forskrift 
som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 41/13 Minh dagligvare, Tidemands gate 43 – eierskifte salgsbevilling 
BU sak 96/13 
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Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Minh dagligvare v/Thran om 
salgsbevilling ved Minh dagligvare, Tidemands gate 43 innvilges.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 42/13 Blue Elephant Restaurant, Skovveien 8 – Eierskifte 
BU sak 97/13 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Blue Elephant Restaurant AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Blue Elephant Restaurant, Skovveien 8.  
Eiendommen, Skovveien 8 ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 43/13 Mini Sushi, Fridtjof Nansens vei 2 – Eierskifte 
BU sak 98/13 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Mini Sushi v/To gis serverings- og 
skjenkebevilling inne og ute ved Mini Sushi, Fridtjof Nansens vei 2.  
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 2 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 44/13 Raymond Mat og Vinhus, Løkkegangen 1 – Eierskifte 
BU sak 99/13 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bo Eiendom AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Raymond Mat og Vinhus, Løkkegangen 1.  
Eiendommen, Løkkegangen 1 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 45/13 Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25 – Eierskifte 
BU sak 100/13 

Forslag til vedtak:  
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bakgården drift Kim Karlsen gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25.  
Eiendommen, Observatoriegata 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 46/13 Bølgen og Moi Tjuvholmen, Tjuvholmen allé 5 – Utvidelse av areal ute 
BU sak 101/13 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bølgen & Moi Tjuvholmen AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for utvidet areal ute ved Bølgen & Moi Tjuvholmen, Tjuvholmen 
allé 5.  
Eiendommen, Tjuvholmen allé 5 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
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Sak 47/13 Eataly, Bryggetorget 18 – Eierskifte 
BU sak 102/13 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Blender AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Eataly, Bryggetorget 18.  
Eiendommen, Bryggetorget 18 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 48/13 Beach Club, Bryggetorget 14 – Eierskifte 
BU sak 103/13 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Blender AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Beach Club, Bryggetorget 14.  
Eiendommen, Bryggetorget 14 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 49/13 Behov for faglig input i komiteens møter. 

Til neste møte inviteres det til informasjon fra barnehagesektoren, med et særlig 
fokus på hvordan tilsyn gjennomføres samt hva som gjøres for de yngste, 
bemanningsfaktor m.v. 
Enstemmig tiltrådt 
 

Sak 53/13 Endring av møtetidspunkt for komitemøtene. 
Møtene starter kl.17:30. 
Enstemmig vedtatt 

 
 
Orienteringssaker: 
 
Sak 50/13 Brukervalg praktisk bistand januar. 
BU sak Rapporten foreligger enda ikke men vil bli forelagt til møtet i april. 
 
Sak 51/13 Brukervalg hjemmesykepleie 
BU sak Rapporten foreligger enda ikke men vil bli forelagt til møtet i april. 
 
Sak 52/13 Brukerutvalg NAV – mandat  
  Mandatet ble omdelt i møtet og tatt til orientering. 
 
 
Eventuelt. SV foreslår at tilbud arrangert av frivillige blir tema til drøfting i maimøtet. 

 
 

 
 
 
Carl-Henrik Bastiansen 
leder 
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 Møtereferat 
 

 
Tilstede: Bjarne Ødegaard (H), Elisabet Parmeggiani (H), Britt Eia (H), Egil Heinert (A), 

Observatører: Hans Høegh Henrichsen (F), Erna Kahlbom (SV) 
Forfall: Christoffer Torris Olsen (V) 
Fra adm: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen 
Møtegruppe: Arbeidsutvalget 
Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 5. mars 2013 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  16. april 2013 
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  
 Sak 78/13 Studietur til Weesp, Nederland, for BUs leder Bjarne Ødegaard 
 
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
 
MIBU / BU Leilighetsfordeling i reguleringsplaner 

Evaluering av leilighetsnormen 
Høring 

MIBU / BU Frøyas gate 
Angående omadresssering av Frøyas gate 

MIBU / BU Ruters forslag om kollektivgater 
MIBU / BU Drammensveien 118 
HUSK / BU Lille Herbern, Herbernveien 1 – Ny bevilling inne og ute 
HUSK / BU Tavoy, Solligata 2 – Ny bevilling 
HUSK / BU Minh dagligvare, Tidemands gate 43 – Eierskifte salgsbevilling 
HUSK / BU Blue Elephant Restaurant, Skovveien 8 – Eierskifte 
HUSK / BU Mini Sushi, Fridtjof Nansens vei 2 – Eierskifte 
HUSK / BU Raymond Mat og Vinhus, Løkkegangen 1 – Eierskifte 
HUSK / BU Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25 – Ny bevilling 
HUSK / BU Bølgen & Moi Tjuvholmen, Tjuvholmen allé 5 – utvidelse av areal ute 
HUSK / BU Eataly, Bryggetorget 18 – Eierskifte 
HUSK / BU Beach Club, Bryggetorget 14 – Eierskifte 
BU Kommunerevisjonen ang regnskap 2012 ved kommunerevisor 
BU Skolebehovsplan 2014-2024 
O-SAK / MIBU 
& BU 

Oslo fotballkrets 

O-SAK / HUSK 
& BU 

Brukervalg praktisk bistand –  

O-SAK / Brukervalg hjemmesykepleie –  
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HUSK & BU 
 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
- Åpning av Tjuvholmen barnehage 13. mars kl 14:30 
- Utvikling av Skøyenområde 30.4.13 kl 17-21 
- Rekruttering av stemmestyre 
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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 

     PROTOKOLL 
 
FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 5. MARS 2013  
Sommerrogt. 1,  
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard 
  Elisabet Parmeggiani 
  Britt Eia  
   
 Arbeiderpartiet Egil Heinert 
   
 Venstre  
Forfall: Christoffer Torris Olsen (V) 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør  Wenche Ørstavik 
    Avd. direktør   Olaf Varslot 
    Avd. direktør   Anne-Ma Moe-Christensen 
    Avd. direktør   Heidi Damengen 
     
 
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
 
Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. 
 
INHABILITET: Ingen meldte. 
 
SAK 78/13 
 
 

STUDIETUR TIL WEESP, NEDERLAND, FOR BUS LEDER 
BJARNE ØDEGAARD 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar på delegert myndighet at BU-leder, Bjarne 
Ødegaard, drar på studietur til Weesp, Nederland, 6.-8.3.2013. 
 
Forslag fra A om at alle partienes representanter deltar på studieturen 
 
Forslag fra A falt mot 1 stemme (1A). 
 
Forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer for (3H) og 1 stemme 
mot (1A) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende: 
Bydelsutvalget vedtar på delegert myndighet at BU-leder, Bjarne 
Ødegaard, drar på studietur til Weesp, Nederland, 6.-8.3.2013. 
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Merknad til protokoll fra Egil Heinert (A): 
Undertegnede reagerer kraftig på saksgangen i BU-sak 78/13. Saken 
burde vært behandlet ordinært i BU. Det forelå ingen sakspapirer, ei 
heller forslag til vedtak. Forslag til vedtak ble fremmet av BU-leder på 
vegne av administrasjonen, noe som etter undertegnedes mening er en 
uryddig form for saksbehandling. Undertegnede er sterkt kritisk til 
saksgangen og ber om en redegjørelse på neste BU-møte fra 
administrasjonen. 
 
 
Redegjørelse fra administrasjonen til BU-sak 78/13 Studietur til 
Weesp, Nederland, 6.-8.3.2013, for BU-leder Bjarne Ødegaard. 
 
Det vises til merknad fra Egil Heinert (A) hvor det bes om en 
redegjørelse fra administrasjonen for den forutgående saksbehandling før 
AU møte 5.3.2013. 
 
Opplysninger til saken: 
BU-leder ønsket å delta på studietur til Weesp, Nederland, 6.-8.3.2013. I 
følge rundskriv 589/2001 er det bydelsutvalget som har myndighet til å 
beslutte utenlandsreiser for bydelsutvalgets medlemmer. BU-leder bad 
om at saken skulle settes opp som hastesak på AU møte 5.3.2013. 
 
BU-leder ville muntlig redegjøre for saken og fremme forslag om 
deltakelse. 
 
 

 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 6. mars 2013 
 
 

 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 



 

 Oslo kommune
 Bydel Frogner 

  Seniorrådet 
 

  

Frogner seniorråd Seniorrådets leder Postadresse bydelsadm.  
Besøksadresse: Hans Høegh Henrichsen Postboks 2400 Solli Bankkonto: 6004.06.02081 
Slemdalsveien 3b Telefon 22 46 84 66 0201 Oslo Org. nr. 874 778 702 
 Mobil 41 41 37 70 Telefon 23 42 49 11  
 E-post: ipdas@online.no          E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Turi Wang Ljungqvist, nestleder 
Pål Nordenborg 
Jarle Martin Wahl 
Knut Erik Jørgensen 
Kjell Jon Karlsen 
Astrid Hilde 

For øvrig møtte: Elenor W. Holter 
Ellen Irene Måsøval 

Forfall: Rannveig Dahl 
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten 1 i 5. etasje 
Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl 10:00  
Referent.: Heidi Sagmo 
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 23. april 
  
 
 
Sak 14/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 

Bydelsdirektør møtte i begynnelsen av møtet og orienterte om eldresentrene i 
bydelen. Av bydelens 6000 innbyggere over 67 år, er det registrert ca 3000 brukere 
av sentrene, fordelt på Bygdøy, Schafteløkken og Majorstuen seniorsenter. De tre 
seniorsentrene har et variert tilbud og mange fornøyde brukere hvilket seniorrådet 
er godt kjent med. 
 
Bydelsdirektøren orienterte om administrasjonens studietur til Nederland for å bli 
kjent med et banebrytende prosjekt som er satt i gang rettet mot demens, under 
navnet «Weesp». Under neste møte i Seniorrådet vil hun gi sine inntrykk fra 
besøket der.  
 

Sak 15/13 Orientering om møte med brukere av hjemmetjenester og pårørende 19. mars 
Inger Gude, sekretær for tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, orienterte om et 
møte som vil finne sted mandag 19. mars kl. 1330-1500 med tilsynsutvalget og 
brukerne av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Møtet vil finne sted i 
Sommerrogaten 1 i 1. etasje. 

 
Sak 16/13 Hegdehaugsveien/Bogstadveien – videreføringen av utbedringen 
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Leder orienterte om saken. Seniorrådet vil kalle inn noen fra bymiljøetaten som kan 
komme og gi en redegjørelse vedr. gatevedlikeholdet i bydelen, med spesiell vekt 
på Hegdehaugsveien/Bogstadveien. 

 
Sak 17/13 Ruter - forslag om kollektivgater 
 Leder orienterte om saken som ble tatt til orientering. 
 
Sak 18/13 Oslo kommune - seniormelding 
 Det ble referert fra flere av seniorrådets medlemmer som hadde vært tilstede på 

oppstartkonferansen for arbeid med Byrådets bebudede seniormelding 27. februar 
på Felix konferansesenter. Leder hadde før Rådets møte sendt ut notatet ”Tid for en 
dyptgående evaluering av driften ved Oslo sykehjem?” til Seniorrådets medlemmer, 
samt til de samarbeidende nabobydelene Ullern, St. Hanshaugen og Vestre Aker. 
Det var enstemmighet om at denne saken skal følges videre. Leder oppfordret alle 
til å komme med tilbakemeldinger på notatet. 

 
Sak 19/13 Fafo-frokost 26. februar 
 Leder orienterte fra dagen. 
 
Sak 20/13 Det sentrale Eldreråd – møte 12. mars 

Tatt til orientering. Hans Høegh Henrichsen, Ellen Irene Måsøval og Kjell Jon 
Karlsen skal møte. 

 
 
  Eventuelt 

- Turi Wang Ljungqvist orienterte om ”Oslo da jeg var ung” 
- Kjell Jon Karlsen la frem et avisutklipp vedrørende en undersøkelse som er 

gjort om byens beste sykehjem. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 12:20 
 
 
      

       
       
Hans Høegh Henrichsen      Heidi Sagmo 
leder          sekretær 



 

 Oslo kommune
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

  
C:\Documents and Settings\bfr125439\Lokale innstillinger\Temporary Internet Files\OLK246\Møtereferat mars 2013.doc 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Trond Tvedt (FND), (NHF), Unni Brodin FFO, 

Erika Birke (FFO) 
 

Forfall: Elisabeth Holm Oraug (H), Berit Schjefstad (FFO), Ellinor Bergrud 
(NBF) Bjørn Hansen (NHF) 

Møtegrupp
e: 

Råd for funksjonshemmede 

Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 11. mars 2013 kl. 16:00 
Referent.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Observatør
: 

 

 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
 
10/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent 
 Leder påpeker at representantene må passe på å melde forfall og å innkalle 
sine varamedlemmer. Dette gjelder så vel politikere som organisasjonenes 
representanter. 
 

11/13 Aktuelle saker fra BU-kartet:  
BU sak 90/13 Leilighetsfordeling i reguleringsplaner. 

Rådet går sterkt imot forslag til vedtak om at ”BU anbefaler at leiligheter 
over 80 kvm kan ha utleiehybel på ca 20 kvm bra, og at det kan vurderes 
unntak for krav i TEK til universell utforming av hybelleilighet”. 
Å åpne for slike unntak generelt vil, ved siden av andre forslag til unntak fra 
TEKs krav om universell utforming for mindre boliger, bidra til et fortsatt 
segregert boligmarked som strider mot målsettingen om likeverdig tilgang til 
boligmarkedet. Unntak skal kun gis i tilfeller av uforholdsmessig byrde. 
Videre ønsker Rådet at BU vektlegger universell utforming av nye boliger 
generelt i reguleringsplanen. 
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BU sak 92/13 Ruters forslag om kollektivgater. 
Rådet vil understreke at tiltak ikke må redusere fremkommelighet for og bruk 
av taxier på TT-oppdrag og at antallet p-plasser for funksjonshemmede ikke 
må reduseres. 
 

12/13 TT-ordningen 
Rådet er glade for at antallet fritidsreiser har økt for noen brukergrupper, 
men er likevel kritiske til at prinsippet om samme pris for enkeltreiser for 
kollektivtransport og pris for TT-reiser er fraveket. 
 

13/13 Busspassasjerense rettigheter 
 Ny EU forordning om rettigheter for busspassasjerer trådte i kraft 1. mars og 
omfatter bl.a. rettigheter for passasjerer med nedsatt funksjonsevne. 
Forordningen fastslår bl.a. at det skal gis assistanse når behov er meldt 48 
timer i forveien.  
Rådet tar dette til orientering og vil følge med på om det dukker opp relevante 
saker. Særlig blir det aktuelt dersom ordningen skal gjelde for nasjonal 
busstransport i Norge. 

 
14/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på. Saken utgår. 
 
15/13 Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede. Utsatt til neste møte. 
 
16/13 Konkurranseutsetting av tjenester til funksjonshemmede. 

 Det henvises til sak 9/13. 
 Administrasjonen informerte om saksgang ved kjøp av tjenester med 
heldøgns omsorg til mennesker med funksjonshemming. 
 

Eventuelt: 
1. Nedskjæring i bevilgning til tolk for døvblinde på fritiden. 

Rådet ser med tilfredshet på at regelverket skal revideres. 
Rådet vil holde øye med saken videre. 
 

2. Tilsynsutvalg for samlokaliserte boliger. 
Erika Birke tok til orde for at det burde være tilsynsutvalg for samlokaliserte 
boliger. 
Administrasjonen informerte om at tjenester til beboere i samlokaliserte 
boliger et definert som hjemmetjenester, og således er del av tilsynsutvalgets 
område. 
Det ble for øvrig informert om at Tilsynsutvalg for hjemmetjenester har 
invitert til Åpent møte i Sommerogaten 1 19. mars kl.13:30, for brukere av 
hjemmetjenester. 
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3. Demensomsorg. 
Administrasjonen informerte om studietur til Weesp i Nederland, der det er 
etablert en liten landsby for demente. 
 

4. Tilbudene i Oscars gate frisklivssentral. 
Erica Birke fortalte om sin erfaring med de strålende gode tilbudene i Oscars 
gate, både til demente og andre eldre. 
 
 
 
 

 
Rudolph Brynn 
Leder 
 



 

 Oslo kommune
 Bydel Frogner 

   
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

  
 

 

Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: AMU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 12. mars 2013 kl 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Rosebelle Gerardo (NSF), Terje Wollmann (Fagforbundet), Andreas Reinshol 
(HVO), Hilde Jahnsen (FO) Stine Skare-Eriksen (NETF) 

Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Olaf Varslot, Turid Hagen og 
Heidi Sagmo 

BHT: Caroline Dyrnes 
Forfall:  
Observatør:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: 23. april 2013 
  
 
Sak 7/13 Referat fra AMUs møte tirsdag 19. februar 2013 
  Godkjent 
 
Sak 2/13 Omgjøring av stillingshjemmel i innsatsteamet 
  Forslag om utsettelse til neste møte: 
  Enstemmig utsatt 
  
Sak 5/13 Organisering av hjemmetjenestene i Solli og Bygdøy / Gimle i 2013 
  Forslag om utsettelse til neste møte: 
  Enstemmig utsatt 
 
Sak 8/13 HMS – Orientering til Oslo kommune om Arbeidstilsynets satsing rettet mot 

helse og sosialsektoren 2013 og 2014. 
  Tatt til orientering 
 
 
 
 
 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

 Oslo kommune
 Bydel Frogner 

   
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

  
 

 

Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av MBU 
Møtegruppe: MBU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 12. mars 2013 kl 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Rosebelle Gerardo (NSF), Terje Wollmann (Fagforbundet), Hilde Jahnsen (FO). 

Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Turid Hagen og Heidi Sagmo 

Forfall:   
Observatør:   
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: 23. april 2013 
  
 
 
Sak 5/13 Referat fra MBUs møte tirsdag 19. februar 2013  
 Godkjent 
 
Sak 2/13 Omgjøring av stillingshjemmel i innsatsteamet 
  Forslag om utsettelse til neste møte: 
  Enstemmig utsatt 
 
Sak 4/13 Organisering av hjemmetjenestene i Solli og Bygdøy / Gimle i 2013 
  Forslag om utsettelse til neste møte: 
  Enstemmig utsatt 
 
 
 
Wenche Ørstavik 
bydelsdirektør 



 

 Oslo kommune
 Bydel Frogner 

 Ungdomsrådet 
 

  

UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 13 54 01 Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   

  

  

 

  

 
 MØTEREFERAT 
 
 
Tilstede: Tina Athari, Sigurd Svensen, Frithjof Bugge (vara), Oscar Andreas Norden 

(vara), Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Sigurd Log Røren, Dina Dignæs Eikeland, Martinius Enzell Tangen, Katarina 
Frostmann Eisenstein (vara), Faduma Mohamud (vara), Nicholas Bertheau Solem 
(vara), Haider Qureshi (vara) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 13.03.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 27.02.2013 

 
Sak : 9/13 : Godkjenning av innkalling og referat 
 
Innkalling og referat godkjennes  
 
Sak : 10/13 : Besøk fra helsestasjon   
Representanter fra helsestasjon har meldt om besøk på neste møte 13.03.13.  
Fridtjof tar ansvar for å samle informasjon fra majorstuen skole. 
Sigurd S tar ansvar for å samle inn informasjon fra OHG.  
 
Sak : 11/13 : Informasjon diverse råd og utvalg  
 
- Saker fra BU, Husk og Mibu  
Ungdområdet ønsker en kontaktperson i BU/adm for orientering om Filipstad og løpende informasjon om saker som 
gjelder ungdom.  
 
- Sentralt ungdomsråd:  
Første SUR møte er 04.02.13. 
 
Det har blitt gjennomført UBM med 5 hovedsaker :  
- Helsereform : med særlig fokus på psykisk helse 
- Bedret svømmetilbud  
- Bruken av hospits i plassering gjennom barnevernet 
- Eksamenstilbud i sommerskolen 
- Endring av undervisningsprogrammet ”Unge og Rus”  
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- Brukerutvalg i NAV:  
Representantene i brukerutvalget var ikke på tilstede på Lur møtet.  
 
- Mulighetsstudie for skaterampe :  
Det er sendt ut møteoversikt fra sekretær. Rukaia Khairy ønsker kontakt med ungdommene som skal delta på mail for 
planlegging videre.  
 
Sak 12/13 : Søknader og rapporter  
  
Ungdomsrådet mangler fortsatt informasjon om midler for 2013. Og på grunn av få tilstedeværende medlemmer på 
møtet blir sakene behandlet på neste møte.  
 
Søknad 1/13 :  
Nissenrevyen søker om midler til bruk av Scene.  
Revyen er gjennomført. Rådet har ikke fått undersøkt om revyen mangler midler til innkjøp av scene fremfor leie. 
Søknaden utsettes. 
 
Søknad 2/13 :  
Elevrådet ved Uranienborg søker om midler til bordtennis bord til utearealer.   
Søknaden utsettes.  
 
Søknad 3/13 :  
Ungdomstjenesten i Bydel Frogner søker midler til oppstart av nytt fritidstilbud på Bygdøyhus.  
Søknaden utsettes.  
 
 
Sak 13/13 : Årshjul 2013  
 
Dina har sendt utkast til Årshjul på mail. 
Årshjulet blir tatt opp på neste møte.  
 
Sak 14/13 : Eventuelt   
 

- Det foreslås å finne muligheter for tileggs inntekt til rådet. Saken taes opp på neste møte.  
 
- Det foreslås å jobbe med sak om kommunale arbeidsplasser om sommeren for ungdom  

 
- Det orienteres om at UKM ikke kan gjennomføres på Uranienborg fritidsklubb lokaler etter branntilsynet, og 

at arrangementet i år vurderes å legges til annen bydel pga manglende lokaler og penger til leie av andre 
lokaler. Ungdomsrådet inviteres imidlertid til å gjennomføre arrangementet og gi støtte dersom det er 
ønskelig å gjennomføre arrangementet i egen bydel. Ungdomsrådet har på kort varsel ikke kapasitet til å 
arrangere UKM, men ønsker at bydelen skal gjennomføre UKM sammen med annen bydel men med egen 
kvote for bydelen slik at mangel på lokaler ikke går utover deltakerne som ønsker å stille og representeringen 
fra bydelen.     

                              
                              
                      





























































































































































































































SIDE A

KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK

Rapport - Januar 2013



KONSULENT  
Plan Urban 
Storgata 8 
0155 Oslo 
www.planurban.no

Forsidebilde: Fotomontasje utført av INBY

SIDE B



Ruter og  Bymiljøetaten har i fellesskap satt opp 
fremkommelighetsmål for kollektivtransporten i Oslo:

•	 Bybuss skal oppnå en reisehastighet over 12 
måneder som ligger på nivå med juli måned.

•	 Trikkens reisehastighet skal strekke seg mot hva 
som oppnås på bybanen i Bergen (24 km/t).

•	 Tiltakene skal være egnet for gjennomføring på 
kort sikt og skal i utgangspunktet ikke omfatte 
tunge infrastrukturtiltak og/eller tiltak som krever 
omreguleringer. 

Som en følge av dette ble prosjektet Kraftfulle 
fremkommelighetstiltak startet. Det skal utarbeides 
og fremmes forslag til tiltak som på kort sikt skal øke 
reisehastigheten betydelig for trikk og buss i Oslo. 

Arbeidet med Kraftfulle fremkommelighetstiltak er 
gjennomført i en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra Bymiljøetaten, Ruter samt byråds-
avdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Rapporten er utarbeidet av Plan Urban og oppsum-
merer og sammenstiller det arbeidet som er gjort. 
Her er det samlet materiale fra gjennomførte 
workshops og møter utført høsten 2012. 

Prosjektet er et samarbeid mellom   Bymiljøetaten og 
Ruter. Prosjektleder har vært Tore Bogen hos Ruter. 
Ivar Kufås er oppdragsleder for Plan Urban.

Der	annet	ikke	er	oppgitt	i	rapporten	er	figurer	og	
bilder fra Plan Urban.

Ruter AS
Oslo, 29. januar 2013
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1 INNLEDNING



SIDE 6

1 INNLEDNING

1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT
Fremkommelighet for kollektivtrafikken handler om 
kort og forutsigbar reisetid. God fremkommelighet 
bidrar til et velfungerende kollektivsystem med 
effektive reiser og god mobilitet. Et velfungerende 
kollektivsystem er viktig for at flere skal velge å 
reise kollektivt i stedet for å kjøre privatbil. 

Kort og forutsigbar reisetid kan også gi bedre 
driftsøkonomi, som igjen muliggjør et bedre tilbud til 
trafikantene med samme ressursinnsats. Rushtiden 
er dimensjonerende for rutetider og vognbehov. 
Derfor vil tiltak som gir mindre forskjell mellom rush 
og resten av dagen kunne gi store besparelser.  

De siste ti årene har det pågått et aktivt og målret-
tet arbeid for å bedre kollektivtrafikkens fremkom-
melighet i Oslo. I regi av Oslopakke 2 ble det 
lansert flere tiltakspakker for trikk og buss, med mål 
om å øke reisehastigheten med 20 %. For trikk og 
bybuss innebærer dette en gjennomsnittlig reise-
hastighet på 20 km/t. Mange tiltak er gjennomført, 
og det har vært en jevn forbedring av hastigheten. 
Målet om 20 km/t er imidlertid ikke nådd: I 2011 lå 
hastigheten for trikk på ca. 16 km/t og bybuss på 
ca. 18 km/t (Ruter 2012b). 

Fremkommelighetsarbeidet endrer seg over tid. 
Etter hvert vil mange av de enklere tiltakene (f.eks. 
skilt og oppmerking) være gjennomført, og vi står 
igjen med større fysiske tiltak som krever omfat-
tende planarbeid, tøffere prioriteringer og større 
investeringer. Vi ser også endrede problemstillinger, 
f.eks. ved at kjøretiden mellom holdeplassene 
reduseres samtidig som holdeplasstiden øker. 
Dette kan gi behov for nye typer tiltak som endring 
av holdeplasstruktur og raskere av- og påstigning. 

Arbeidet med fremkommelighet må også ta høyde 
for endrede holdninger til byliv og bymiljø. I et 
intervju i Aften 25. november 2011 uttalte byforsker 
Erling Dokk Holm at mer og mer av det urbane livet 
er knyttet til andre aktiviteter enn shopping. Sen-
trum er i større grad et sted for opphold, og det 
stilles krav om bedre bymiljø ved utforming av gater 
og transportsystem. Kollektivtransporten gir mer 
arealeffektiv transport enn personbil, og kan 
således være et viktig virkemiddel for bedre bymiljø. 
I den tette byen er imidlertid også gang og sykkel 
svært viktige transportformer. Tilrettelegging for mer 
effektiv kollektivtransport må derfor ikke gå på 
bekostning av forholdene for gående, syklende og 
bymiljøet for øvrig. Fremkommelighet i sentrum 
handler derfor først og fremst om punktlighet. 

Topphastigheten skal ikke være høy, men fremfø-
ringshastighet skal være forutsigbar.

For å gi ny giv til fremkommelighetsarbeidet har 
Ruter og Bymiljøetaten gått sammen om et prosjekt 
kalt Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Hensikten 
med prosjektet har vært å peke på hvilke tiltak som 
skal til for å gi betydelig økt reisehastighet for 
bybuss og trikk i Oslo. Denne rapporten dokumen-
terer arbeidet som har vært gjennomført og de 
resultater som er kommet frem. 

1.2 AVGRENSNINGER
I arbeidet med Kraftfulle fremkommelighetstiltak er 
det lagt vekt på å finne et bredt utvalg av tiltak som 
til sammen kan bidra til betydelig økt reisehastighet 
for kollektivtransporten. Det er ikke gjennomført en 
systematisk analyse av konsekvenser for andre 
trafikantgrupper og aktører som kan bli berørt av 
tiltakene som er foreslått i rapporten, samt hvilke 
prioriteringer som må gjøres. Flere av tiltakene kan 
gi konsekvenser som må belyses og håndteres i 
det videre arbeidet med realisering av tiltak. 

Juridiske og praktiske utfordringer ved gjennomfø-
ring av tiltak er ikke vurdert i detalj. Et eksempel på 
dette er krav om varelevering og atkomst til 
eiendommer som kan gjøre det vanskelig å skilte 
kollektivgater på en hensiktsmessig måte. Slike 
problemstillinger må vurderes i videre arbeid med 
planlegging og konkretisering av de enkelte 
tiltakene.

Mange av de foreslåtte tiltakene kan påvirke 
trafikksikkerheten. Trafikksikkerhet er ikke vurdert 
eksplisitt for hvert tiltak, men har vært et utgangs-
punkt for hvilke typer tiltak som er foreslått. F.eks. 
er det fokusert på punktlighet fremfor høy topphas-
tighet for kollektivtrafikken i sentrum. Trafikksikker-
het må derfor vurderes i det videre arbeidet med 
planlegging og konkretisering av enkelttiltak. 
Samtidig er det viktig å påpeke at en samlet 
satsning på kollektivtransport vil kunne bidra til 
mindre biltrafikk og dermed redusert fare for 
alvorlige ulykker i transportsystemet som helhet.

1.3 METODE OG PROSESS
Arbeidet med Kraftfulle fremkommelighetstiltak er 
gjennomført i en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra Bymiljøetaten, Ruter og Utbyg-
gingsprosjekt hovedsykkelnett Oslo. Arbeidet i 
gruppen er supplert med gjennomgang og doku-
mentasjon av relevant datagrunnlag. 
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I gjennomgangen av datagrunnlag og i beskrivelser 
av problemområder er det foretatt et utvalg av de 
viktigste kollektivlinjene som trafikkerer sentrum. 
Utvalget er gjort med utgangspunkt i viktighet 
(passasjerantall) og inkluderer følgende linjer: 

• Alle trikkelinjer (11, 12, 13, 17, 18, 19).
• Buss linje 20, 21, 23, 30, 31, 34, 37 og 54

Enkelttiltak vil kunne berøre veinett som forvaltes 
av aktører som ikke har deltatt i prosjektet (f.eks. 
Statens vegvesen). Det er likevel valgt å vise slike 
tiltak da de er en viktig del av helheten i arbeidet for 
bedre fremkommelighet for buss og trikk i Oslo.

1.5 KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL
I områder med stort transportbehov og mange 
trafikantgrupper er det en risiko for at tilrettelegging 
for en transportgruppe vil gi negative konsekvenser 
for en annen. I arbeidet med å identifisere tiltak er 
det lagt vekt på å unngå ulemper for myke trafikan-
ter generelt, og sykkel spesielt. Mulige konflikter 
med sykkel må primært vurderes opp mot hoved-
sykkelveinettet (se figur 1.3 side 8) og de viktigste 
sykkeltraseene i sentrum (se figur 1.2 side 8). 
Generelt foretrekker flertallet av syklister egne 
anlegg.

Noen tiltak for kollektivtrafikk vil ha positive effekter 
for sykkel. Tiltak som begrenser og reduserer 
biltrafikk, samt fjerning av gateparkering, er kvalite-
ter som gjør det mer attraktivt å sykle.

Det er likevel ikke alltid sammenfall mellom interes-
ser for sykkel og kollektivtrafikk. F.eks. kan kryss-
løsninger spesielt tilrettelagt for den ene transport-
formen gå på bekostning av egne arealer for den 
andre. I slike situasjoner er det derfor nødvendig å 
gjøre en overordnet vurdering av de ulike transport-
formenes funksjon og rolle på ulike steder. Kollek-
tivtransport og sykkel er begge svært viktige 
funksjoner i en velfungerende by, og er positive for 
hverandre. God kollektivtransport bidrar til mindre 
biltrafikk, som gjør det tryggere å sykle, og kapasi-
tetsproblemer på kollektivtransporten avhjelpes ved 
at flere sykler og går.

Arbeidet har tatt for seg fire hovedtema: Kunn-
skapsgrunnlag, mål, tiltak og strategi. Disse 
temaene er behandlet i tre workshops på følgende 
måte:

Workshop 1 – Kunnskapsgrunnlag
Gjennomgang av ulike rapporter som beskriver 
utvikling og problemstillinger innen fremkommelig-
het for kollektivtransport i Oslo. I workshop 1 ble 
det også gjennomført en idémyldring for identifika-
sjon av mulige tiltak, som grunnlag for videre 
konkretisering senere i arbeidet. 

Workshop 2 – Mål og tiltak
Vurdering og konkretisering av vedtatte mål for 
prosjektet, for å oppnå felles forståelse for hva 
målene innebærer. Tiltak og virkemidler identifise-
res og konkretiseres. Vurdering av hvilke typer tiltak 
som kan brukes på ulike problemområder. 

Workshop 3 – Strategi
Utarbeide en strategi for fremkommelighetsarbeidet. 
Vurdere hvilke tiltak som skal prioriteres på kort og 
lang sikt. 

Rapporten er bygget opp rundt de tema som er 
behandlet i workshopene og dokumenterer resulta-
tet fra arbeidet. Det er i tillegg gjort vurderinger av 
konsekvenser og mulige effekter av tiltak. 

1.4 GEOGRAFISK OMRÅDE
Arbeidet har fokus på fremkommelighet for trikk og 
bybuss i Oslo. Det geografiske området som 
undersøkes er i hovedsak begrenset til Oslo 
sentrum og områdene til og med Ring 3. Tiltak 
utenfor Ring 3 er ikke utelukket, men har hatt 
begrenset fokus i arbeidet. 

Figur 1.1 Passasjertall fra linjene som er vurdert i dette 
prosjektet (linjenummer er oppgitt til venstre for hver 
søyle). Basert på data fra Ruter (2009).
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Figur 1.2 De viktigste sykkeltraseene i Oslo sentrum, fra “Prinsipplan for gatebruken” (Oslo kommune 2010b).

Figur 1.3 Hovedsykkelveinett i Oslo Indre by (Oslo kommune 2010a)
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Figur 1.4 “Den typiske linjen” for trikk og bybuss. Gjen-
nomsnittlig reisetid for utvalget av linjer som er med i dette 
arbeidet.

1.6 FORDELING AV REISETID
Som beskrevet innledningsvis handler fremkom-
melighet om kort og forutsigbar reisetid. Reisetiden 
fra dør til dør inkluderer gangtid til holdeplass, 
ventetid, reisetid om bord på transportmidlet, samt 
eventuelt bytte av transportmiddel underveis. I 
fremkommelighetsarbeidet er det fokus på reisetid 
om bord på transportmidlet. Reisetid for buss og 
trikk dokumenteres i årlige rapporter som utarbei-
des i regi av Prosam og baserer seg på data fra 
bussens og trikkens kjøretøycomputere. I Prosam-
rapporten beskrives reisetiden gjennom følgende 
tre elementer (Prosam 2011): 

• 0-kjøring (kjøretid uten forsinkelse). For hver 
linje er det benyttet 10-percentilen av alle 
registrerte kjøretider mellom holdeplassene. 
10-percentilen er den kjøretiden som er raskere 
enn 90 % av registreringene og saktere enn 10 
% av registreringene.

• Forsinkelse. Definert som gjennomsnittlig 
kjøretid minus 0-kjøring. 

• Oppholdstid på holdeplass. Den tiden som 
kjøretøyet bruker på holdeplass. For hver 
holdeplass tas tiden fra kjøretøyet står stille, til 
dørene er lukket og bussen eller trikken er klar til 
å kjøre igjen. Holdeplasstiden inkluderer dermed 
ikke tid for nedbremsing inn mot og akselerasjon 
ut fra holdeplass. 

Figur 1.5 viser fordelingen av reisetid for “den 
typiske linjen” for trikk og bybuss i Oslo. Figuren er 
utarbeidet med utgangspunkt i data fra Prosam 
rapport 194 (Prosam 2011) og viser gjennomsnittlig 
fordeling av reisetid for morgen- og ettermiddags-
rush for alle trikkelinjer og busslinjene 20, 21, 23, 
30, 31, 34, 37 og 54. Fordelingen viser at det er 
ulike typer problemstillinger å ta tak i for å nå målet 
om redusert reisetid. Den gir dermed grunnlag for å 
vurdere et bredt spekter av tiltak og virkemidler. 

1.7 BEGREPER
Viktige begreper knyttet til tidsbruk og hastighet 
som er benyttet i denne rapporten:

Reisetid: Total tid linjen bruker på en strekning, 
inkludert tid på holdeplass, samt eventuelle 
forsinkelser. 

Reisehastighet: Hastighet basert på reisetid. 
Gjennomsnittshastighet på linjen inkludert tid på 
holdeplass. 

Kjøretid: Total tid linjen bruker på en strekning, 
fratrukket tid på holdeplass.

Kjørehastighet: Hastighet basert på kjøretid. 
Gjennomsnittshastigheten til linjen, fratrukket tid på 
holdeplass.

Oppholdstid på holdeplass: Regnes kun når 
kjøretøyet står stille på holdeplassen. Det vil si at 
nedbremsing og akselerasjon i forbindelse med 
holdeplass ikke er medregnet. Med en opprinnelig 
hastighet på ca. 30 km/t vil nedbremsing og 
akselerasjon ta ca. 10 sekunder per holdeplass.

Gjennomsnitt: I dette arbeidet er gjennomsnitt 
basert på lik vekting av ulike linjer. Det er ikke tatt 
hensyn til at de ulike linjene har forskjellig lengder 
fra linjens start til linjens slutt, og den påvirkningen 
dette kan ha på gjennomsnittet mellom dem.
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Redusert reisetid gir gevinster for de reisende 
samtidig som det bidrar til mer effektiv driftsøko-
nomi. Økt gjennomsnittshastighet betyr redusert 
reisetid. Målene for fremkommelighetsarbeidet er 
derfor knyttet opp mot gjennomsnittshastighet. 

2.1 VEDTATTE MÅL FOR PROSJEKTET
I prosjektets bestilling er det gitt følgende mål for 
bybuss, trikk og gjennomførbarhet: 

• Bybuss skal oppnå en gjennomsnittlig reisehas-
tighet over 12 måneder som ligger på nivå med 
juli måned.

• Trikkens reisehastighet skal strekke seg mot hva 
som oppnås på bybanen i Bergen (24 km/t).

• Forslaget skal prioritere tiltak som kan være 
egnet for gjennomføring på kort sikt, og skal i 
utgangspunktet ikke omfatte tyngre infrastruktur-
tiltak og/eller tiltak som krever omreguleringer.

begge retninger i morgen- og ettermiddagsrush. 
Prosamrapportene er derfor et godt egnet grunnlag 
for å måle utvikling og måloppnåelse for kollektiv-
trafikkens fremkommelighet, og er derfor brukt som 
grunnlag i dette arbeidet.

En utfordring ved bruk av et gjennomsnittstall ved 
definisjon av mål for hastighet er at ulike linjer har 
til dels svært ulik gjennomsnittshastighet. I utvalget 
av bybusslinjer i de årlige rapportene fra Prosam 
inngår flere linjer som kjører på traseer med høyere 
tillatt kjørehastigheter og/eller lengre holdeplassav-
stander utenfor sentrum, f.eks. linje 81 og 83 
mellom Vestbanen og Oppegård. Det er derfor 
viktig å se på enkeltlinjer i tillegg til gjennomsnitt for 
flere linjer. 

2.3 MÅL FOR BUSS
Utgangspunktet for målet for buss er tall for 
gjennomsnittshastighet fra Ruters årsrapport for 
fremkommelighet og tilgjengelighet 2011 (Ruter 
2012b). I rapporten oppgis fordelingen av gjennom-
snittlig reisehastighet over årets 12 måneder. I juli 
2011 var gjennomsnittlig reisehastighet for bybuss 
på 20,3 km/t. For hele året lå den på 18,6 km/t. 
Målet om at bybuss skal oppnå en gjennomsnittlig 
reisehastighet over hele året som er likt med juli 
måned innebærer dermed en forbedring på 1,7 
km/t eller 9,1 %. 

Gjennomsnittlig reisehastighet varierer mellom ulike 
linjer, og utvalget av linjer vil da påvirke resultatet. 
For dette prosjektet er det derfor lagt til grunn en 
tolkning av målet som gjenspeiler den prosentvise 
økningen i reisehastighet. Dette fører også til at 
målet kan anvendes separat på hver enkelt linje, 
uavhengig av linjens gjennomsnittshastighet.

Egenskaper ved sommertrafikken i Oslo: 
• Det er noe mindre biltrafikk i sommerferien 

(Håndbok 281, Statens vegvesen 2011).
• Færre passasjerer på kollektivtrafikken.
• Annen fordeling av trafikken over døgnet. 

Ikke like sterke rushtidstopper. 
• Færre avganger på kollektivtrafikken, dvs. 

ca. 25 % færre kollektivenheter i traseene. 

Fakta om bybanen i Bergen: 
• Strekning 1 mellom Nesttun og Byparken 

ble åpnet for alminnelig trafikk den 22. juni 
2010. 

• Rutetiden på strekningen er 24 minutter. 
• Linjelengde er 9,8 km. Ca. 1 km av linjen går  

i blandet trafikk, mens resterende går i egen 
trasé.

• Linjen inneholder mange kryssninger der 
banen har prioritet.

• Gjennomsnittlig reisehastighet er 24,4 km/t.
• Antall holdeplasser 15.
• Gjennomsnittlig holdeplassavstand er 700 m. 

Arbeidsmål for buss: 
Gjennomsnittlig reisehastighet for bybuss skal 
øke med 10 % på kort sikt. Målet gjelder for 
enkeltlinjer hver for seg og for summen av flere 
linjer (se figur 2.1).

2.2 MÅLBARHET OG UTFORDRINGER
Hvert år utarbeides en sammenstilling av fremkom-
melighetsdata for samtlige trikkelinjer og de 
viktigste busslinjene i regi av Prosam (Prosamrap-
porter 150, 161, 173, 190, 186 og 194). Resulta-
tene viser hastighet og fordeling av reisetid for 

På lengre sikt er målet mer ambisiøst. I Ruters 
fremkommelighetsstrategi er målet for bybuss satt 
til 23 km/t på lang sikt (Ruter 2011a). 
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Figur 2.1 Ønsket utvikling for gjennomsnittlig reisehastighet. Buss vises med rødt og trikk med blått.  

Arbeidsmål for trikk: 
• Trikken skal alltid være i bevegelse mellom 

holdeplassene. 
• Trikken skal ikke være forsinket. 
• Gjennomsnittshastigheten skal være så høy 

som mulig, men tilpasses omgivelsene der 
trikken kjører.

• Trikken skal ha en tydelig trasé med høy 
standard på infrastruktur og holdeplasser. 

• Gjennomsnittlig reisehastighet for trikk skal 
øke med 20 % på kort sikt. Målet gjelder for 
enkeltlinjer hver for seg og for summen av 
alle linjer (se figur 2.1).

2.4 MÅL FOR TRIKK
Trikkens reisehastighet skal strekke seg mot hva 
som oppnås på bybanen i Bergen. Med en rutetid 
på 24 minutter mellom Nesstun og Byparken gir 
dette en gjennomsnittlig reisehastighet på 24 km/t. I 
2011 var samlet gjennomsnittlig reisehastighet for 
trikkens linjer i Oslo 16 km/t. 

Sammenlikningen med bybanen i Bergen kan ikke 
gjøres helt bokstavlig, blant annet fordi en stor 
andel av trikkenettet i Oslo ikke muliggjør like høy 
hastighet, selv uten forsinkelser. Det er imidlertid 
en rekke egenskaper ved bybanen i Bergen som 
definerer en ønsket fremtidig standard for trikken i 
Oslo, og som dermed kan legges til grunn som 
arbeidsmål for trikk i dette prosjektet. Disse er 
gjengitt nedenfor. 

Målet om å øke gjennomsnittshastigheten tar 
utgangspunkt i Ruters fremkommelighetsstrategi. 
Denne har satt mål om 20 % økning i gjennomsnitt-
lig reisehastighet. Det innebærer 20 km/t på kort 
sikt. På lang sikt er målet 22 km/t, som tilsvarer 38 
% økning. 
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2.5 MÅL FOR GJENNOMSNITTLIG LINJE
For å lettere kunne forstå hva målet innebærer, er 
dette vurdert i forhold til “den typiske linjen” for trikk 
og bybuss i Oslo (se kapittel 1.5). Basert på alle 
trikkelinjer og busslinjene 20, 21, 23, 30, 31, 34, 37 
og 54 er gjennomsnittlig reisetid vist i figur 2.2. 

For trikk tilsvarer det kortsiktige målet en reduksjon 
i reisetid på 7 minutter per linje. Det langsiktige 
målet tilsvarer en reduksjon i reisetid på 10 minutter 
per linje. 

For utvalget av busslinjer tilsvarer det kortsiktige 
målet en reduksjon i reisetid på 4 minutter per linje. 
Det langsiktige målet tilsvarer en reduksjon i 
reisetid på 9 minutter. 

Vi ser at målene er mer ambisiøse for trikk enn for 
buss, da det for trikk innebærer en reduksjon som 
overstiger dagens forsinkelser. Dette gjelder både 
for kortsiktig og langsiktig mål, og betyr at i tillegg til 
å fjerne eksisterende forsinkelser så må også 
kjøretid og/eller oppholdstid reduseres. 

For buss innebærer det langsiktige målet i praksis 
at all forsinkelse må reduseres. 

Kollektivtrafikken skal ikke skape barrierer, 
men innordnes overordnede mål om å forbedre 
strøksgatenes attraktivitet. I slike gater skal 
hensynet til handel og miljø tillegges stor vekt 
slik at kollektivtrafikkens fremføringshastighet 
ikke blir for stor. Det skal legges større vekt på 
punktlig avvikling enn rask fremføring.

2.6 FORHOLDET TIL GÅENDE OG SYKLENDE
Utgangspunktet for dette arbeidet har vært mål om 
økt reisehastighet for trikk og bybuss i Oslo. Det er 
imidlertid viktig å påpeke at det i en by er mange 
hensyn som skal ivaretas. En svært viktig forutset-
ning for en levende by er god tilrettelegging for 
gående og syklende. Ved identifisering og vurde-
ring av tiltak for bedre fremkommelighet for kollek-
tivtransporten er det derfor lagt vekt på hensynet til 
gående og syklende. Dette gjelder spesielt i 
sentrum. Kommunedelplan for Indre Oslo har 
formulert et prinsipp for planlegging for kollektiv-
transport i sentrum og strøksgater (Oslo kommune 
1998):

Kommunedelplanens prinsipp om punktlig avvikling 
fremfor rask fremføring har vært et viktig prinsipp 
også for dette prosjektet. Spesielt gjelder dette i 
deler av gatenettet med særlig stor betydning for 
myke trafikanter. I deler av sentrum og gjennom 
lokale strøksgater vil derfor hensynet til gående og 
syklende i mange tilfeller vektlegges høyere enn  
rask fremføring for kollektivtrafikken. 

Utenfor sentrum, på ringveiene og på de viktigste 
innfartsårene inn mot sentrum er det mulig å i 
større grad prioritere rask fremføring for kollektivtra-
fikken. Dette vises tydelig i Byanalyse for Oslo og 
Akershus som ble utarbeidet i forbindelse med 
Nasjonal transportplan i 2006 . Byanalysen viser et 
prinsipp for prioritering av ulike trafikantgrupper i 
forskjellige soner av byen (se figur 2.3). 

Figur 2.2 Målet om prosentvis forbedring på kort og lang 
sikt, omgjort til gjennomsnittlig antall minutter per linje.
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Figur 2.3 Forslag til sonedeling og prioritering av trafikantgrupper (Nasjonal transportplan 2006).

Figur 2.4 Gang og syklende må hensyntas i sentrum. Foto fra Kvadraturen (Kirkegata x Prinsensgate).
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3 DATAGRUNNLAG

3.1 REISETID OG FREMKOMMELIGHET 
Prosam lager årlige fremkommelighetsrapporter 
som viser fordelingen av reisetid for alle trikkelinjer 
og et utvalg av busslinjer. Som grunnlag for en 
beskrivelse av utvikling i reisetid og fremkommelig-
het er Prosams årlige rapporter fra 2006 til 2011 
gjennomgått. De viktigste resultatene er deretter 
blitt bearbeidet i et regneark som muliggjør uttak av 
ulike typer statistikk for trikk og buss. Alle figurene i 
kapittel 3 er basert på data fra de overnevnte 
Prosamrapportene.

I dette arbeidet har vi på bakgrunn av passasjeran-
tall og traseeføring foretatt følgende linjeutvalg:

Trikk (alle linjer):
• Linje 11 Majorstuen - Disen
• Linje 12 Majorstuen - Kjelsås 
• Linje 13 Jar - Grefsen stasjon 
• Linje 17 Rikshospitalet - Grefsen stasjon 
• Linje 18 Ljabru - Rikshospitalet 
• Linje 19 Majorstuen - Ljabru

Buss:
• Linje 20 Galgeberg - Skøyen 
• Linje 21 Bryggetorget - Helsfyr
• Linje 23 Lysaker - Simensbråten 
• Linje 30 Bygdøy - Nydalen 
• Linje 31 Snarøya - Grorud 
• Linje 34 Tåsen - Ekeberg hageby 
• Linje 37 Nydalen - Helsfyr
• Linje 54 Kjelsås - Aker brygge 

Alle linjene er registrert med data for begge 
retninger

For årene 2007 til 2011 er samtlige av disse linjene 
med i datagrunnlaget, men enkelte år er noen linjer 
forkortet, bl.a. på grunn av anleggsarbeid. Ikke alle 
linjene er dokumentert i Prosamrapportene tilbake 
til 2006. Dette gir derfor følgende mangler i data-
grunnlaget: 

• Trikk linje 13 og 18 har ikke registrert noen 
0-kjøring i 2006. 

• Trikk linje 13 var i 2009 forkortet til Skøyen og i 
2010 og 2011 forkortet til Lilleaker. 

• Trikk linje 18 ble i 2009 kun registrert mellom 
Rikshospitalet og Holtet. 

• Linje 54 kjørte i 2009 mellom Kjelsås og Vika 
Atrium. 

• Buss linje 34 og 54 er ikke med i datagrunnlaget 
for 2006. 

Ytterligere avvik kan forekomme, f.eks. ved at noen 
linjer kjører en alternativ trasé på delstrekninger 
enkelte år på grunn av byggearbeider. 

Utvikling og fordeling av reisetid
Figur 3.1 og 3.2 viser fordeling og utvikling av 
reisetid for trikk og bybuss. For hvert år er det 
beregnet et gjennomsnitt av alle buss- og trikkelin-
jer som er med i utvalget. Både morgen- og 
ettermiddagsrush inngår. Gjennomsnittlig linje-
lengde og 0-kjøring er tilnærmet konstant mellom 
2007 og 2011, slik at tallene kan sammenliknes fra 
år til år. I 2006 påvirkes resultatene av manglende 
data for enkelte linjer både for buss og trikk. Det er 
derfor mest hensiktsmessig å vurdere utviklingen 
med utgangspunkt i 2007 som referanseår. 

Oversikten viser følgende viktige resultater:
• Totalt sett er det en liten nedgang i reisetid både 

for buss og trikk. Fra 2007 til 2011 har trikk hatt 
en forbedring på ca. 30 sek i gjennomsnitt per 
linje. For buss har forbedringen vært på ca. 1 
min 10 sek i gjennomsnitt per linje. 

• Forsinkelsene utgjør en større andel av kjøreti-
den for buss enn for trikk. Samtidig er holde-
plasstiden lengre for trikk enn for buss. 

• Forsinkelsene er redusert både for buss og trikk. 
Samtidig har holdeplasstiden økt noe, slik at det 
kun er en svak endring i 0-kjøringens andel av 
den totale reisetiden. 
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Figur 3.1  Utvikling og fordeling av reisetid for trikk fra 2006 til 2011.

Figur 3.2 Utvikling og fordeling av reisetid for buss fra 2006 til 2011.
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Figur 3.3 Utvikling i kjørehastighet for trikk og buss.

3.2 KJØREHASTIGHET
Kjørehastigheten for en linje er gjennomsnittshas-
tighet basert på kjøretid, og inkluderer derfor ikke 
holdeplasstid. Kjørehastigheten gir dermed et bilde 
på fremkommelighetssituasjonen på strekning 
mellom holdeplassene. 

Gjennomsnittlig kjørehastighet
Gjennomsnittlig kjørehastighet for trikk har økt fra 
19,4 km/t i 2006 til 21,5 km/t i 2011. Dette er en 
forbedring på 10,4 % og tilsvarer 2 min 6 sek i redu-
sert kjøretid i gjennomsnitt per linje. For buss er det 
mest hensiktsmessig å benytte 2007 som referan-
seår, da det mangler data for flere linjer i 2006. 
Gjennomsnittlig kjørehastighet for buss har økt fra 
20,5 km/t i 2007 til 22,1 km/t i 2011. Dette er en 
forbedring på 7,5 % og tilsvarer 2 min 34 sek i redu-
sert kjøretid i gjennomsnitt per linje.

Den positive utviklingen kan skyldes at det siden 
2006 har vært gjennomført flere fremkommelighets-
tiltak. Eksempel på tiltak er: 

• Aktiv signalprioritering i nær samtlige signalan-
legg i kollektivtraseer i Oslo. Flere anlegg er 
deretter optimalisert for å rette feil og gi bedre 
prioritering.  

• Tiltak mot feilparkeringer som hindrer trikken. 
• Enkle tiltak for bedre avvikling i kryss (f.eks.å 

skilte venstresvingsforbud). 
• Oppgradering av flere kollektivtraseer med ny 

infrastruktur for trikk, oppstramming av gateutfor-
ming og restriksjoner for biltrafikk enkelte steder. 

• Oppgradering til høystandard holdeplasser, samt 
enkelte endringer i holdeplasstruktur.

•  Store ombyggingsprosjekter, f.eks. ombygging 
av knutepunktene Jernbanetorget og Carl 
Berners plass. Disse har hatt en positiv effekt på 
kjørehastigheten selv om det fortsatt er utfordrin-
ger som ikke er løst. 
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Figur 3.4 Utvikling i kjørehastighet for byens trikkelinjer.

Figur 3.5 Utvikling i kjørehastighet for utvalgte busslinjer.

Trikk
Figur 3.4 viser at det er stor forskjell på kjørehastig-
heten for de ulike trikkelinjene. Etter 2007 har linje 
18 og 19 mye raskere kjørehastighet enn de andre 
linjene. Disse trafikkerer begge Ekebergbanen som 
har egen trasé og stedvis høy linjehastighet. Linje 
18 har også egen trasé på store deler av streknin-
gen opp mot Rikshospitalet. 

Linje 11 mellom Disen og Majorstuen har klart 
lavere gjennomsnittshastighet enn de andre linjene. 
Denne linjen har liten andel egen trasé og har få 
strekninger som tillater høy hastighet. 

Alle linjene har hatt en positiv utvikling over tid. 
Enkelte år brytes trenden for noen linjer. Dette kan 
forklares med anleggsarbeid blant annet på 
Jernbanetorget og deler av Lilleakerbanen og 
Ekebergbanen. 

Buss
De ulike busslinjene kjører ulike traseer med ulike 
muligheter for høy gjennomsnittshastighet. Linje 23 
og 31 har klart høyere hastighet enn de andre 
linjene. Dette skyldes blant annet at de i stor grad 
trafikkerer veier og gater som tillater høy hastighet, 
blant annet Ring 3 (linje 23), Trondheimsveien og 
E18 Drammensveien (linje 31). Selv om det kan 
være til dels store forsinkelser i rush, oppnås en 
høy gjennomsnittshastighet over de fire timene 
som rushperiodene utgjør. 

Linje 21 har den klart laveste gjennomsnittshastig-
heten, selv om linjen har hatt en positiv utvikling. 
Linjen trafikkerer i stor grad gater med mye biltra-
fikk og har en til dels kronglete trasé gjennom gater 
som ikke tillater høye hastigheter.

De fleste linjene har hatt en svakt positiv utvikling 
over tid. For linje 20, 21 og 31  brytes trenden i 
2010. Dette kan forklares med ombyggingen av 
Carl Berners plass som trafikkeres av alle disse 
linjene. Linje 34 har hatt en negativ utvikling fra 
2009 til 2011, noe som kan forklares med ombyg-
ginger i Bjørvika. 
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Figur 3.6 Utvikling i oppholdstid per holdeplass.

Figur 3.8 Utvikling i oppholdstid per holdeplass - trikk.

Figur 3.9 Utvikling i oppholdstid per holdeplass - buss.

3.3 HOLDEPLASSTID
Oppholdstid måles fra trikk eller buss stanser på en 
holdeplass til den starter å kjøre igjen. I 2011 
utgjorde holdeplasstiden i gjennomsnitt 24 % av 
den totale reisetiden for alle trikkelinjer og 19 % for 
utvalget av busslinjer i denne studien. Den totale 
holdeplasstiden påvirkes av antall holdeplasser, 
antall passasjerer, billettering, hvordan det er 
tilrettelagt for rask av- og påstigning på hver enkelt 
holdeplass, samt dørsystem og avgangsrutiner. Det 
er en klar sammenheng mellom gjennomsnittlig 
holdeplassavstand og gjennomsnittlig reisehastig-
het (se figur 3.10). 

Opphold på holdeplass er ugunstig for alle reisende 
om bord på transportmidlet, og det er derfor et mål 
å redusere holdeplasstiden. Buss- og trikkelinjene i 
denne studien har i gjennomsnitt ca. 30 holdeplas-
ser per linje. Små endringer i oppholdstid per holde-
plass kan derfor gi store utslag på total reisetid. 

Figur 3.6 viser at oppholdstiden per holdeplass for 
både buss og trikk har hatt en jevn økning med 
unntak av 2010 da den falt markant både for buss 
og trikk. Den viktigste årsaken til økt holdeplasstid 
er vekst i antall passasjerer. 

Den markante nedgangen i holdeplasstid fra 2009 
til 2010 (figur 3.6) antar vi hovedsaklig skyldes en 
betydelig økning i prisforskjellen på enkeltbillett 
kjøpt om bord og forhåndskjøpt billett (se figur 3.7), 
noe som førte til 11 % reduksjon i antall enkeltbillet-
ter kjøpt om bord fra 2009 til 2010 (Ruter presenta-
sjon 2011c). I 2009 var prisene 25 og 36 kr for 
enkeltbillett kjøpt på forhånd og om bord, mens de i 
2010 var på 26 og 40 kr.

Figur 3.6 viser også at holdeplasstiden er betydelig 
lavere for buss enn for trikk. Noe av forskjellen kan 
skyldes at trikkelinjene i denne studien i gjennom-
snitt har flere passasjerer enn busslinjene. En 
annen viktig forklaring kan være at flere av busslin-
jene (f.eks. linje 20, 31 og 37) kjøres med flere 
avganger i timen enn trikkelinjene, slik at det blir 
færre passasjerer per avgang. I tillegg vil forskjellig 
materiell med ulike dørsystemer og avgangsrutiner 
ha en påvirkning. 
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Figur 3.7 Prisutvikling for enkeltbillett - kjøpt om bord og 
på forhåndskjøpt.

Reduksjon i oppholdstid per holdeplass fra 
2009 til 2010:

Pr holdeplass Pr linje
Buss 2,8 sek 1 min 27 sek
Trikk 0,7 sek 0 min 29 sek
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Figur 3.8 og 3.9 viser oppholdstid per holdeplass 
for henholdsvis trikk og buss. De ulike linjene følger 
i hovedsak den samme utviklingen i oppholdstid per 
holdeplass. Forskjeller mellom linjene kan i stor 
grad forklares med ulikt passasjerantall. Det er en 
tydelig sammenheng mellom antall passasjerer per 
linje og forskjeller i oppholdstid per holdeplass (se 
figur 3.11). Med en forventet – og ønsket – vekst i 

antall kollektivpassasjerer er det derfor en klar 
utfordring å redusere holdeplasstiden gjennom 
raskere av- og påstigning. For linje 13 ser vi et 
utslag av svært høy oppholdstid per holdeplass i 
2009 (se figur 3.8). Dette er trolig et konsekvens av 
endrede forhold (som følge av anleggsarbeid på 
Lilleakerbanen) for vending av linje 13 på Skøyen 
som det ikke er tatt hensyn til i registreringen.

Figur 3.10 Det er en tydelig sammenheng mellom gjennomsnittlig reisehastighet og holdeplassavstand for en linje. Kort 
avstand mellom holdeplassene gir lavere reisehastighet. Det er imidlertid viktig å påpeke at ulike linjer trafikkerer ulike 
typer områder og traseer som tillater ulike hastigheter.

Figur 3.11 Det er en viss sammenheng mellom antall passasjerer på en linje og gjennomsnittlig oppholdstid per holde-
plass. Ulikt materiell på ulike linjer påvirker også oppholdstiden per holdeplass. Tall for oppholdstid er fra Prosamrapport 
194 (2011), mens tall for antall av- og påstigende er fra Ruter K2010 (2009).
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4 PROBLEMBESKRIVELSE

Ulike geografiske områder har ulike typer proble-
mer. I tillegg finnes det problemstillinger av mer 
generell karakter. I dette kapitlet beskrives frem-
kommelighetsproblemer og årsaker fordelt på 
følgende tema og geografiske områder:

• Av- og påstigning 
• Anleggsarbeid
• Sentrum (innenfor Ring 1)
• Byområdet utenfor Ring 1
• Ring 3

Som grunnlag for vurdering av fremkommeligheten 
i ulike geografiske områder er det tatt utgangspunkt 
i rapporten “Grunnlag for videre fremkommelighets-
arbeid i Oslo” (Oslo kommune 2011b). Rapporten 
viser forsinkelser for et utvalg linjer i Oslo og 
Akershus basert på sanntidsdata fra trikk og buss. 
Forsinkelsene måles for strekningen fra en holde-
plass til den neste, og oppgis som differansen 
mellom gjennomsnittlig kjøretid (i rush) minus 
korteste kjøretid.

For å gi en generell oversikt over fremkommelig-
hetssituasjonen i forskjellige delområder, har vi slått 
sammen kartdata fra flere linjer til et samlet kart for 
buss og et for trikk (benyttes som kartgrunnlag 
videre i kapittelet, side 30-31 og 34-39). I disse 
fremkommelighetskartene har vi valgt å vise den 
linjen med størst forsinkelse der flere linjer trafike-
rer samme trasé.

Metoden i Bymiljøetatens rapport innebærer at 
lengre strekninger (der holdeplassavstanden er 
større) vil kunne gi større utslag, da forsinkelsene 
måles i absolutt verdi og ikke i forhold til streknin-
gens lengde.

4.1 AV OG PÅSTIGNING
Som beskrevet i kapittel 3.3 utgjør holdeplasstiden 
en betydelig andel av den totale reisetiden på en 
linje. Fra 2006 til 2011 har holdeplasstiden økt, i 
hovedsak på grunn av flere passasjerer. Økt 
holdeplasstid gir lengre reisetid for passasjerer om 
bord på buss eller trikk. I tillegg øker faren for 
klumping av kjøretøy. 

Det er en tydelig sammenhengen mellom tidsbruk 
per passasjer og antall passasjerer per holdeplass 
for solobuss (vanlig leddfri bybuss) og leddbuss 
(Prosam 2008a). Holdeplasstiden per passasjer er 
høy når det er få av- og påstigende. Når passasjer-
antallet overstiger 5-10 passasjerer per holdeplass 

går av- og påstigning raskere på leddbuss enn 
solobuss. 

Dette gir følgende konsekvenser: 

• Antall holdeplasser har betydning for den totale 
holdeplasstiden på en linje. Mange holdeplasser 
med få av- og påstigende passasjerer gir lengre 
total oppholdstid enn færre holdeplasser med 
flere passasjerer på hver holdeplass. 

• Materiell har stor betydning for av- og påstig-
ningstiden. F.eks. har leddbuss med 4 doble 
dører betydelig kortere av- og påstigningstid per 
passasjer ved holdeplassbetjening.  

Andre årsaker til lang tid brukt på av- og påstigning 
er billettsalg, dårlig tilpasning mellom vogn og 
plattform og trengsel på kjøretøy og holdeplass.

4.2 ANLEGGSARBEID
Anleggsarbeid har stor påvirkning på fremkomme-
ligheten til kollektivtransporten. I Oslo er det til en 
hver tid både større og mindre arbeid som utføres 
langs vei- og gatenettet. Noen av de større arbei-
dene er alene så avgjørende at vi ser utslag i 
fremkommeligheten på årsstatistikken til linjer som 
passerer området. I kapittel 3 er det f.eks. vist til 
linje 34 som har en betydelig nedgang i kjørehastig-
heten fra 2009 til 2011 på grunn av anleggsarbeidet 
i Bjørvika.

Et typisk eksempel på hvordan fremkommeligheten 
kan bli dårligere ved anleggsarbeid er når deler av 
gateløpet stenges slik at begrensninger oppstår. 
Der det er kollektivfelt så velges ofte dette som det 
arealet det er lettest å okkupere. Dette fører til at 
bussene må flette med annen trafikk og mister tid 
på grunn av forsinkelse i felles felt med biltrafikk. 
Når ett av flere kjørefelt blir midlertidig fjernet, fører 
dette til større trengsel og lavere hastighet når 
trafikken blir høy. Påliteligheten blir også dårlig fordi 
kjørehastigheten varierer mellom rushtid og 
perioder med lavere trafikk. 

Anleggsarbeid i trikketrasé gjennomføres ofte ved 
hjelp av enkeltspor. Det vil si at trikker i begge 
retninger må dele på det samme sporet på strek-
ningen. I tillegg til lavere hastighet i vekslepunktene 
så kan det føre til venting på møtende trikk. En 
lignende situasjon kan vi også få for buss når 
gatebredden snevres så mye inn at to busser ikke 
kan møtes. Da blir det raskt stopp og venting for 
møtende trafikk.
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Figur 4.2 Anleggsarbeidet er til hinder for kollektivtrafikken samtidig som kollektivtrafikken vanskeliggjør anleggsarbeidet.
Midlertidig enkelttrasé gir redusert kapasitet og faren for forsinkelser øker. Foto fra anleggsarbeid ved Nybroa.

Figur 4.1 Eksempel på holdeplassutforming der smale perronger og ensidig adkomst gir dårlig fordeling av ventende 
passasjerer. Vi ser at de ventende passasjerene “hoper seg opp” ved leskuret og hindrer videre fordeling nedover 
perrongen. Dette resulterer i økt tidsbruk ved av og påstigning siden ikke alle dørene benyttes i like stor grad. Foto fra 
Brugata holdeplass.
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4.3 SENTRUM
Fremkommelighetskartene (side 30-31), viser at det 
er registrert store forsinkelser på kollektivtraseene i 
sentrum, både for buss og trikk. Fremkommelig-
hetssituasjonen i sentrum (innenfor Ring 1) påvir-
kes av mange faktorer i et komplekst og sammen-
satt system. Det er i liten grad biltrafikk alene som 
skaper problemer, men en kombinasjon av flere 
faktorer knyttet til linjenett og drift som sammen 
med biltrafikk gjør systemet sårbart. 

Mindre biltrafikk i sentrum
På tross av at kollektivtraseene i sentrum har 
lavere trafikk enn flere av gatene utenfor, er 
forsinkelsene store i sentrum. Dette kan illustreres 
med følgende eksempler:  

• Stortingsgata og Tollbugata har en ÅDT på 6000, 
mens Ullevålsveien har en ÅDT på 14 000. 
Samtidig er forsinkelsene større i Stortingsgata 
og Tollbugata enn i Ullevålsveien. 

• Kollektivtraseen i Storgata og Nygata har en 
ÅDT på 2000, samtidig som dette er en av 
strekningene med størst forsinkelser og lavest 
gjennomsnittshastighet på hele kollektivnettet. 

I ÅDT-tallene inkluderes buss og trikk, som i 
sentrum utgjør en stor andel av den totale trafikken. 

Komplisert linjenett og mange enheter
Forsinkelser og lav gjennomsnittshastighet i 
kollektivtraseene gjennom sentrum er en konse-
kvens av flere årsaker. I stor grad kan det forklares 
som en kombinasjon av mange kollektivenheter i 
traseene og på holdeplass, komplisert linjestruktur, 
mange lyskryss, og generelt høyt aktivitetsnivå  
(f.eks. taxi, varelevering, syklister og fotgjengere). 
Dette illustreres gjennom følgende eksempler:

• Prinsens gate og Tollbugata har i dag over 80 
kollektivenheter i en retning i rush. For å unngå 
kapasitetsproblemer på holdeplassene er disse 
fordelt på ulike kvartaler slik at ikke alle holde-
plasser betjenes av alle linjer. Dette fører i 
enkelte tilfeller til at buss eller trikk blir stående å 
vente bak en annen buss eller trikk på holde-
plass. Problemet er størst for trikk som ikke kan 
svinge rundt busser som står på holdeplasser 
uten forbikjøringsmuligheter. 

• Signalanleggene i Prinsens gate og Tollbugata 
har anropsstyrt og koordinert signalprioritering. 
Når det er svært mange kollektivenheter i 
traseene er det vanskelig å gi prioritet til alle 
enheter når de ankommer, da tverrgående trafikk 

og fotgjengere ikke kan vente ubegrenset for å 
krysse kollektivtraseen. Problemet forsterkes av 
at det er svært mange lyskryss i disse gatene. 

• På Brugata holdeplass er det for liten kapasitet 
til å avvikle det antall busser og trikker som 
trafikkerer holdeplassen. Dette fører til at busser 
og trikker i mange tilfeller blir stående i kø for å 
komme inn på holdeplassen. Problemet er størst 
mot øst, hvor lyskryss i forkant av holdeplassen 
kan føre til at det er rødt lys når det er ledig 
plass for å kjøre inn på holdeplassen. 

• Trikken er i dag lagt opp som et tolinjesystem. 
Hver gren trafikkeres av to linjer som fordeler 
seg til ulike grener etter å ha passert sentrum. 
Dette gir ekstra svingebevegelser, behov for 
flere signalfaser og dermed tregere avvikling i 
det sentrale krysset på Jernbanetorget hvor alle 
trikkelinjene møtes. Tolinjesystemet gjør det 
også vanskeligere å oppnå god spredning av 
frekvensen i sentrum. 

Kollektivsystemet er sårbart for forstyrrelser
Selv om trafikktallene er lavere i sentrum enn 
mange andre traseer, fører kompleksiteten i 
kollektivsystemet til at det blir mer sårbart for 
mindre påvirkninger fra biltrafikk, taxi og vareleve-
ring. Figur 4.3 og 4.4 viser tydelige eksempler på 
denne kompleksiteten. 

De teoretiske vurderingene må ses på som veile-
dende retningslinjer for planlegging av kollektivtra-
fikken. For å få et riktig bilde av situasjonen er det 
viktig å vurdere den faktiske situasjonen som vi ser 
i Oslo sentrum i dag.

Kapasitetsgrenser for holdeplasser og 
kollektivtraseer (basert på Statens vegve-
sen 2008):

• En holdeplass med 1 oppstillingsplass kan 
avvikle maksimalt 20 enheter per time per 
retning.

• En holdeplass med 2 oppstillingsplasser kan 
avvikle maksimalt 60 enheter per time per 
retning.

• En bygate med lite annen trafikk og få 
fremkommelighetsproblemer kan avvikle 
maksimalt 60 enheter per time per retning.
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Figur 4.3 Stortingsgata

Figur 4.4 Storgata

To taxier fører til lengre kø, nok 
til at det gir tilbakeblokkering i 
krysset bak. 

Mange busser og treg avvikling 
på Brugata holdplass fører til at 
trikken blir stående i kø bak 
flere busser og kommer derfor 
ikke inn på holdeplassen, selv 
om denne er ledig.

Taxi blir stående i trikkesporet 
og sperre slik at møtende trikk 
ikke kommer forbi.

En varebil har parkert slik at 
den hindrer bussen i å komme 
inn på holdeplass. Dette 
hindrer trikken i å komme forbi, 
som igjen hindrer flere busser 
som kommer bak.
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Biskop Gunnerus gate
• ÅDT 5 000
• 6 kjørefelt
• Egen trasé for bybuss/trikk
• 21 busser/retning
• 12 trikker/retning

Stortingsgata
• ÅDT 5 500
• 3 kjørefelt
• Delvis parkering
• Enkelte restriksjoner på biltrafikk
• 72 busser/retning
• 12 trikker/retning

Sentrum - Buss og trikk
Kartet viser fremkommelighetsregistreringer til buss (venstre side) og trikk (høyre side). Rød markering viser 
over 1 min forsinkelse mellom holdeplasser, orange viser fra 30 til 60 sek forsinkelse og gul fra 0 til 30 sek. 
Kjente problemstrekninger er vist med bilde og nøkkeltall. Gatebilder er hentet fra maps.google.no
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Tollbugata
• ÅDT 5 700
• 2/3 kjørefelt
• Parkering/varelevering i enkelte kvartaler
• Kollektivfelt mot vest
• 65 busser/retning
• 18 trikker/retning

Schweigaards gate
• ÅDT 15 000
• 6 kjørefelt 
• Egen trasé for bybuss/trikk
• 21 busser/retning
• 12 trikker/retning

Grensen
• ÅDT 4 000
• 2 kjørefelt
• Parkering/varelevering i lommer
• Enkelte restriksjoner på biltrafikk
• 22 busser/retning
• 18 trikker/retning

Storgata
• ÅDT 2 200
• 2/3 kjørefelt
• Parkering i noen kvartaler
• Biltrafikk kun i enkelte kvartaler
• 50 busser/retning
• 24 trikker/retning
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4.4 BYOMRÅDET UTENFOR RING 1
Fremkommelighetskartene (side 34-39 ) viser at det 
er mange delstrekninger i byområdet utenfor 
sentrum som har forsinkelser. Fremkommelighets-
problemer utenfor sentrum er i større grad enn i 
sentrum direkte forårsaket av for mye biltrafikk. 
Utforming av kryss og traseer, samt egenskaper 
ved linjenett og holdeplasstruktur kan bidra til å 
redusere eller forsterke problemene. Nedenfor 
beskrives de viktigste fremkommelighetsutfordrin-
gene i byområdene utenfor Ring 1. 

For mye biltrafikk i kollektivtraseene
Kollektivnettet for buss og trikk ligger i stor grad i 
de samme gatene som skal ta hovedtyngden av 
biltrafikk innenfor Ring 3. Kun noen få strekninger 
har egne traseer for kollektivtrafikken. Mellom Ring 
1 og Ring 2 går kollektivnettet nærmest i sin helhet i 
gater med blandet trafikk, noe som gjør tilbudet 
sårbart for fremkommelighetsproblemer som følge 
av mye biltrafikk. 

Biltrafikk skaper særlig forsinkelser inn mot kryss 
der det ikke er kollektivfelt eller kollektivfeltet er for 
kort. Biltrafikken forstyrrer i mange tilfeller signal-
prioriteringen, slik at trikk eller buss ikke kommer 
frem til lyskrysset. Andre steder er det så mye 
biltrafikk at buss eller trikk blir stående i saktegå-
ende kø. Følgende eksempler viser typiske proble-
mer som oppstår på grunn av for mye biltrafikk og 
dårlig kryssavvikling: 

• Josefines gate inn mot Pilestredet (buss linje 21). 
Josefines gate har en ÅDT på 7000, og Pilestre-
det har 8000. Josefines gate har vikeplikt for 
Pilestredet, og bussen blir stående i bilkø inn 
mot krysset. 

• Grefsenveien inn mot Storokrysset fra nord (trikk 
linje 11 og 12). Trikken har egen kollektivfelt som 
slutter noe før krysset for å gi plass til eget 
venstresvingefelt for biler. I perioder med stor 
trafikk kan trikken bli stående bak venstresvin-
gende biler og rekker ikke over på grønt lys. 

Ikke alle steder har så mye trafikk at kollektivtrafik-
ken blir stående i stillestående kø. Mindre forstyr-
relser fra biltrafikk fører imidlertid også til større 
variasjon i kjøretiden. Dersom kollektivtrafikken 
sikres jevn flyt i lav hastighet vil punktligheten 
bedres mens kjøretiden blir som i dag. Fordi det da 
ikke er behov for slakk som skal fange opp forsin-
kelser, kan rutetiden på strekningen reduseres. 
Dette gir bedre driftsøkonomi og flere reisende (se 
faktaboks motsatt side). 

Dårlig avvikling for buss i rundkjøringer
Rundkjøringer gir ikke mulighet til å prioritere 
kollektivtrafikken med signalanlegg. Prioritering kan 
i stedet oppnås ved at bussen får kollektivfelt inn 
mot rundkjøringen. Enkelte steder opplever bussen 
fremkommelighetsproblemer selv om den har 
kollektivfelt inn mot rundkjøringen, noe som ofte 
skyldes mye trafikk og dårlig avvikling i selve 
rundkjøringen. Følgende eksempler viser typiske 
utfordringer med buss og rundkjøring: 

• Kierschows gate inn mot rundkjøring ved 
Uelands gate (buss linje 20). Kierschows gate 
har en ÅDT på 12 000 og Uelands gate har  
14 500. Kierschows gate har dårlig avvikling inn 
mot rundkjøringen, og bussen blir stående i bilkø. 

• Carl Berners plass (buss linje 20, 21 og 31). 
Bussen har kollektivfelt inn mot rundkjøringen fra 
alle retninger unntatt Grenseveien. Stor trafikk, 
både med flere kryssende busslinjer, trikk, biler 
og fotgjengere gir dårlig avvikling og tidvis full 
stopp i selve rundkjøringen. Bussen kan ikke 
kjøre gjennom sentraløya (slik som trikk) og blir 
derfor hindret. 

Parkering skaper konflikter – spesielt for trikk
Parkeringsplasser i kollektivtraseene gir forstyrrel-
ser, f.eks. når biler skal lukeparkere. Parkering gjør 
også en gate til et målpunkt for bil, som igjen 
genererer mer trafikk. Trikken får problemer ved 
feilparkeringer fordi den ikke kan svinge rundt biler 
som står til hinder. Eksempler på problemstreknin-
ger for trikk er Thereses gate, Thorvald Meyers 
gate og Trondheimsveien. Problemet er størst i 
vinterhalvåret når parkeringsarealet “krymper” pga. 
snø. Dette gir sjelden utslag på de årlige fremkom-
melighetskartleggingene da disse gjennomføres i 
april, når det erfaringsmessig er små problemer på 
grunn av snø. 

Linjenett og holdeplasstruktur påvirker frem-
kommeligheten
Kort holdeplassavstand og høy frekvens kan bidra 
til klumping av kjøretøyer. Problemet forsterkes når 
det er flere linjer i samme trasé fordi det blir 
vanskeligere å få til en jevn fordeling av avgangene 
på den felles strekningen. Problemet øker også 
dersom traseen er utsatt for andre fremkommelig-
hetsproblemer, f.eks. på grunn av biltrafikk. Pro-
blemstillingen er ofte kompleks, som illustrert med 
følgende eksempel:
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En trikk eller buss er i utgangspunktet noe forsinket 
på grunn av dårlig avvikling i flere kryss. Forsinkel-
sen er større enn avgangen før, slik at passasjerer 
må vente lengre enn normalt. Dette fører til flere 
passasjerer (til tider overfylt buss eller trikk) og 
lengre oppholdstid på hver holdeplass, noe som 
øker forsinkelsen ytterligere. Dette kan føre til at 
bussen eller trikken blir tatt igjen av neste avgang, 
eller en avgang fra en annen linje, som dermed får 
svært få passasjerer, samtidig som den blir hindret 
av bussen eller trikken foran. 

Flere av kollektivlinjene har kortere holdeplassav-
stand enn nødvendig. I tillegg til lang oppholdstid 
totalt, fører dette til at buss og trikk må bremse ned 
og akselerere i stedet for å holde jevn hastighet 
over en lengre strekning. 

Tett avstand mellom lyskryss, kombinert med høy 
frekvens gjør at trikk og buss ofte må stanse på 
rødt lys selv om aktiv signalprioritering er installert 
og fungerer etter hensikten. Et eksempel der dette 
medfører forsinkelser er i Trondheimsveien mellom 
Lakkegata skole og Heimdalsgata.

Trikk og buss kan kjøre på ulikt dekke, og benytter 
seg av forskjellige løsninger. Trikk kjører gjennom 
rundkjøringens sentraløy, og kan ha egen trasé i 
gress eller i fotgjengerområder. I felt som skal 
tilpasses bare for den ene driftsarten er det lettere 
å lage optimal løsninger. To driftsarter i samme felt 
medfører i dag at disse ødelegger for hverandre.

Utslitt infrastruktur medfører nedsatt 
hastighet
Det er etterslep i investeringer i infrastruktur på 
trikkenettet. Dette medfører ofte at trikken må kjøre 
med nedsatt hastighet, ned mot 15 og 5 km/t 
enkelte steder. Eksempler på steder der dette har 
vært tilfelle er i Vogts gate (før opprusting) og på 
Ekebergbanen (der trikken har egen trasé). 

Strøksgate med trikk:
I 2006 utarbeidet Oslo Sporveier et konsept 
for strøksgater med trikk. Hensikten var å vise 
hvordan trikken kan få god fremkommelighet 
uten at det skaper barrierevirkninger og går 
på bekostning av bymiljøet. Utgangspunktet 
var en studie av fremkommelighetsdata for 
Thorvald Meyers gate. Dataene viste svært 
stor forskjell på minimum og maksimum tid 
brukt på strekningen mellom holdeplassene 
Birkelunden og Nybrua. På grunn av den store 
tidsforskjellen er det lagt inn slakk i rutetabel-
len for å fange opp potensielle forsinkelser. I 
en kollektivprioritert gate vil ikke gjennom-
snittstiden reduseres vesentlig. På grunn av 
bedre punktlighet vil imidlertid rutetiden kunne 
reduseres, slik at driftsøkonomien bedres. 

01.45

09.50

03.53

05.00

03.20

04.20
03.50 04.00

Minimumstid Maksimumstid Gjennomsnittstid Rutetid

Mulig endring i fremkommelighet og punktlighet

I dag
Kollektivprioritering



SIDE 34

Kirkeveien
• ÅDT 20 200
• 4 kjørefelt
• Buss i blandet trafikk
• 20 busser/retning

Josefines gate/
Camilla Colletts vei/
Skovveien
• ÅDT 7 000
• 2 kjørefelt
• Gateparkering i 

deler av traseen
• 10 busser/retning

Dalsbergstien/ Waldemar 
Thranes gt
• ÅDT 10 300
• 2 kjørefelt
• En- og tosidig gateparkering
• 14 busser/retning

Bygdøy allé
• ÅDT 10 000
• 3 kjørefelt
• Delvis kollektivfelt i en retning
• 36 busser/retning

Kierschows gate
• ÅDT 12 000
• 2 kjørefelt med sykkelfelt
• 23 busser/retning

Kirkeveien
• ÅDT 13 000
• 4 kjørefelt
• Trikk i egen trasé
• Buss i blandet trafikk
• 12 busser/retning
• 6 trikker/retning

Akersgata
• ÅDT 14 000
• 2 kjørefelt, men mye svingefelt
• 15 busser/retning

Byområdet utenfor Ring 1 - Buss
Kartet viser fremkommelighetsregistreringer. Rød markering viser over 1 min 
forsinkelse mellom holdeplasser, orange viser fra 30 til 60 sek forsinkelse og gul fra 
0 til 30 sek. Kjente problemstrekninger er vist med bilde og nøkkeltall. Gatebilder er 
hentet fra maps.google.no
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Christian Michelsens gate
• ÅDT 13 000
• 4 kjørefelt
• Kollektivfelt
• 52 busser/retning

Sannergata
• ÅDT 12 600
• 2/3 kjørefelt
• 14 busser/retning

Trondheimsvn.
• ÅDT 7 600
• 2 kjørefelt, samt et 

kollektivfelt
• En- og tosidig 

gateparkering
• 31 busser/retning
• 6 trikker/retning

Hausmanns gate / Maridalsveien / Uelandsgate
• ÅDT 14 500
• 2 kjørefelt, 4 felt nord for A.Kiellandsplass
• 300 meter ensidig kollektivfelt
• 16 busser/retning

Grenseveien
• ÅDT 9 000
• 3 kjørefelt
• Kollektivfelt mot 

Carl Berners plass.
• 18 busser/retning

Christian Michelsens gate
• ÅDT 8 500 
• 4 kjørefelt
• Egen trasé for buss/trikk
• 43 busser/retning
• 6 trikker/retning

Toftes gate
• ÅDT 8 600
• 2 kjørefelt med sykkelfelt
• Tosidig gateparkering 

langs Sofienbergparken
• 6 busser/retning
• Et kvartal med trikk,18 

trikker/retning
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Hegdehaugsvn / Bogstadvn
• ÅDT 11 600
• 2 kjørefelt
• Ensidig gateparkering
• 6 trikker/retning i Hegdehaugsvn 

og nederste i Bogstadveien
• 12 trikker/retning i Bogstadveien 

over x Holtegata

Drammensveien
• ÅDT 15 800
• 2 kjørefelt
• Ensidig gateparkering
• 6 trikker/retning

Byområdet utenfor Ring 1 - Trikk
Kartet viser fremkommelighetsregistreringer. Rød markering viser over 1 min forsinkelse mellom holdeplas-
ser, orange viser fra 30 til 60 sek forsinkelse og gul fra 0 til 30 sek. Kjente problemstrekninger er vist med 
bilde og nøkkeltall. Gatebilder er hentet fra maps.google.no.
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Vogts gate
• ÅDT 8600.
• 2 kjørefelt og tosidig parkering
• 18 trikker/retning
• Et kvartal med busstrafikk, 6 busser/

retning

Trondheimsvn.
• ÅDT 7 600
• 2 kjørefelt, samt ett kollektivfelt
• Gateparkering
• 31 busser/retning
• 6 trikker/retning
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Ring 3 ved Ullevål stadion
• ÅDT 65 000
• 4 kjørefelt og 2 av-/påkjøringsfelt
• Buss i blandet trafikk
• 20 busser/retning

Ring 3 Smestad Brannstasjon
• ÅDT 52 000
• 4 kjørefelt
• Buss i blandet trafikk
• 18 busser/retning

4.5 RING 3 - BUSS
Ring 3 er omkjøringstrasé for E18 Operatunnelen 
og skal avlaste Ring 1, Ring 2 og det øvrige vei- og 
gatenettet i “Indre by” for gjennomgangstrafikk 
(Statens vegvesen 2010). Den har derfor en viktig 
rolle for biltrafikk, noe som gjenspeiles i svært høye 
trafikktall, opp mot 70 000 ÅDT. 

Ring 3 har fra 4 til 6 kjørefelt og har kun enkelte 
korte strekninger med kollektivfelt. 

Linje 23 Simensbråten og Lysaker følger i hoved-
sak Ring 3. Bussen kjører i all hovedsak i samme 
felt som biltrafikken og hindres derfor av bilkø når 
veien er overbelastet.Registreringer for linjen viser 

gjennomsnittlig forsinkelse på ca. 20 minutter i ren 
kjøretid i ettermiddagsrushet sammenliknet med 
0-kjøring (Prosam 2011). Fremkommelighetsproble-
mene er størst i forbindelse med holdeplasser på 
ramper/lokk som bussen må svinge av hovedveien 
for å betjene (f.eks. Smestad, Tåsen og Storo). 

Kartet viser fremkommelighetsregistreringer. Rød 
markering viser over 1 min forsinkelse mellom 
holdeplasser, orange viser fra 30 til 60 sek forsin-
kelse og gul fra 0 til 30 sek. Kjente problemstrek-
ninger er vist med bilde og nøkkeltall. Veibildene er 
hentet fra maps.google.no.
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Ring 3 ved Nydalsbrua
• ÅDT 60 000
• 4 kjørefelt
• Buss i blandet trafikk
• 12 busser/retning

Ring 3 ved Grefsen
• ÅDT 67 000
• 6 kjørefelt
• Buss i blandet trafikk
• 12 busser/retning

Ring 3 ved Ulvensplitten
• ÅDT 44 000
• 4 kjørefelt
• Buss i blandet trafikk
• 12 busser/retning

Østensjøveien ved Brynseng
• ÅDT 14 000
• 2 kjørefelt
• Tosidig sykkelfelt
• Buss i blandet trafikk
• 12 busser/retning
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Fotomontasje utført av INBY
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5 MULIGE TILTAK
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5 MULIGE TILTAK

5.1 PRIORITERING I 2-FELTS GATE 

Separering av kollektivtrafikk og biltrafikk i egne 
kjørefelt er et effektivt tiltak for å sikre fremkomme-
ligheten for kollektivtrafikken. For noen strekninger, 
for eksempel der det bare er areal nok til to felt, kan 
det være en løsning å stenge gaten for annen 
trafikk og tilrettelegge en ren kollektivgate.
En variant av dette er å stenge kun ett kvartal av 
gaten for gjennomkjøring for biltrafikk. Dersom 
dette brukes korrekt så vil gjennomgangstrafikken 
også videre i gaten (der det er åpnet for alminnelig 
ferdsel igjen) være merkbart mindre. Da sikres 
fremkommeligheten også videre i gaten, samtidig 
som tilgjengeligheten for bil opprettholdes.

Gjennomførbarhet
Dette er en type tiltak som ikke krever opparbeiding 
av nye trafikkarealer. Hovedsakelig kan det løses 
med omprioritering av eksisterende gateareal. 
Dermed er de fysiske endringene små og enklere å 
gjennomføre. Tiltak der gatebruken endres kan 
kreve regulering, og krever da politisk vedtak. 
Enkelte steder kan slike tiltak også være i strid med 
gjeldende planer (f.eks. Prinsipplan for gatebruken), 
og krever dermed grundigere og mer langsiktig 
planarbeid.

Konsekvenser
I gater som helt stenges for biltrafikk blir tilgjenge-
ligheten for bil begrenset til sidegater. Belastningen 
der vil da kunne bli større. Eventuelle målpunkt for 
bil, som bensinstasjoner og parkeringsanlegg, i den 
stengte gaten vil påvirkes. Dersom det benyttes 
tiltak der bare ett kvartal stenges vil mange av 
disse konsekvensene unngås. 

Ved en førsituasjon med gateparkering vil også 
dette tilbudet forsvinne, og behovet blir overført til 
et høyere press på nærliggende parkeringstilbud. 
Ved stengt kvartal vil mesteparten av tilbudet 
opprettholdes som før, foruten eventuelle parke-
ringsplasser som var å finne i det stengte kvartalet.

Et virkemiddel som beskrevet over vil påvirke 
byrommet og bymiljøet og gi det ny karakter. Når 
trafikken i stor grad fjernes vil gaten få funksjon 
nær en gågate. Samtidig kan fravær av biltilgang 
også føre til mindre liv i gaten dersom ikke andre 
aktiviteter tilføres. Ved å stenge bare ett kvartal vil 
dette kvartalet få samme funksjon som beskrevet, 

mens gaten videre i hovedsak blir uendret fra 
tidligere situasjon utover lavere trafikk. Byrom i 
nærliggende gatenett kan påvirkes dersom trafik-
ken der stiger betydelig.

Forholdene for syklende vil, i varierende grad 
avhengig av førsituasjon, påvirkes i positiv retning. 
En kollektivgate gir gode forhold for transportsyklis-
ter, og generelt er det lettere forhold for syklister 
ved lavere trafikk. Sidegater kan derimot påvirkes 
negativt for syklister. Det er derfor viktig i vurderin-
gen av et slikt virkemiddel å se om det er hovedtra-
séer for sykkel som kan påvirkes.

Effekt
I en gate med blandet trafikk og store fremkomme-
lighetsproblemer vil buss og trikk hindres på lik linje 
med resterende trafikk. I en egen gate vil disse 
sikres tilnærmet uhindret fremkommelighet, også i 
rush. Dette vil føre til kortere reisetid og en langt 
mer pålitelig fremføring med mindre rutetidsdiffe-
ranser og avvik. Stengt kvartal vil gi tilsvarende god 
fremkommelighet gjennom dette kvartalet, men 
målet er at det, ved strategisk valg av kvartal, gir 
langt bedre fremkommelighet også videre da gaten 
ikke benyttes i samme grad til gjennomkjøring. 

Tidsgevinsten ved bruk av virkemiddelet vil være 
tilsvarende det en vurderer som antatte effekter for 
prioritering i 3- og 4 felts gate (se kapittel 5.2 og 
5.3).

I tillegg til å hindre konflikt med kollektivtrafikken i 
kjøretraseen, vil slike restriktive tiltak for bil bidra til 
en generell reduksjon i biltrafikk (se kapittel 5.6).

Problemstillinger
Selv om gaten prioriteres for kollektivtrafikken så vil 
kryss med tverrgående gater fremdeles være 
konfliktpunkt, og det bør sikres god fremkommelig-
het også her.

Varelevering må få adkomst der det er nødvendig 
og det må også løses slik at de ikke blir stående i 
veien og hindre kollektivtrafikken. Til sist må tiltak 
vurderes opp mot gatebruksplanen.

Å stenge gater for biltrafikk kan gi positive effekter 
for gående og syklende. 
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Figur 5.1 Kollektivgate i Josefinegate

Figur 5.3 Forslag til strekninger hvor kollektivgate bør benyttes som tiltak, vurdert og prioritert av Ruter. Grønn markering 
viser tiltak for buss og blå markering viser tiltak for trikk. 

Figur 5.2 Kollektivprioritering i Thorvald Meyers gate. Fotomontasje fra Ruter.
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5.2 PRIORITERING I 3-FELTS GATE

Der det er for lite gateareal eller vanskelig å 
gjennomføre tilrettelegging med 2 bilfelt og 2 
kollektivfelt, eller der behovet for bilfremkommelig-
het gjør det vanskelig å velge kollektivgate, kan en 
løsning med kollektivprioritering med bruk av tre felt 
være et alternativ. Avhengig av førsituasjon kan 
nødvendig areal komme fra eksisterende kjørefelt, 
gateparkering, eller omlegging fra andre formål. 
Den beste løsningen for kollektivtrafikken vil være å 
prioritere to felt til kollektiv og bruke et resterende 
kjørefelt til biltrafikk. Tilgjengeligheten for biltrafik-
ken vil da opprettholdes, samtidig som fremkom-
meligheten til kollektivtrafikken sikres. Der det er en 
viktig premiss at bilkapasitet i gaten opprettholdes 
så kan to felt benyttes for biltrafikk, mens det siste 
reserveres for kollektivtrafikk i den retningen der 
behovet er størst. Ved sistnevnte løsning kan det 
vurderes å benytte en parallellgate på tilsvarende 
vis for kollektivtrafikk i motgående retningen.

Gjennomførbarhet
Hvor lett og raskt et slikt tiltak kan gjennomføres er 
avhenge av flere forhold. Et viktig kriterie er i hvor 
stor grad tiltaket krever fysiske omlegging av 
gateløpet, som igjen er avhengig av arealbehov. 
Der det allerede er tre felt, eller der det er gatepar-
kering som kan omprioriteres, kan virkemiddelet 
settes i verk uten omfattende byggetiltak. Det vil i 
beste fall kun være behov for oppmaling og skilting. 
Tiltaket kan likevel være avhengig av omregulering, 
og krever da politisk vedtak. 

På strekninger der gateløpet fysisk må legges om 
og/eller nye felt må bygges, vil både planlegging og 
prosjektering, samt selve byggingen komme i tillegg 
til regulering. Det gjør virkemiddelet mindre aktuelt 
på kort sikt, da det vil kreve mer tid og forårsake 
høye kostnader.

Konsekvenser
Der førsituasjon er tre felt for bil, vil tiltaket gi lavere 
kapasitet og dårligere fremkommelighet for biltrafik-
ken. Tilgjengeligheten med bil vil opprettholdes 
gjennom enveiskjøring. 

Belastningen i sidegater vil kunne øke, som et 
resultat av minsket kapasitet der tiltaket brukes. 
Likevel er erfaringen fra andre omlegginger med 
tiltak som begrenser bilkapasiteten at totaltrafikken 
i områder minker. Antall bilturer, i den aktuelle 
gaten, går med andre ord ned.

Hvordan byrom og bymiljø påvirkes er avhengig av 
førsituasjon. Fjerning av parkering til fordel for et 
ekstra kjørefelt kan gi mindre gateliv samtidig som 
kryssende må forholde seg til et ekstra felt med 
trafikk. Den totale mengden trafikk i gaten vil likevel 
kunne gå ned. Særlig er dette tilfelle i situasjoner 
der det var tre kjørefelt fra før. Dette gir da bedre 
forhold for myke trafikanter i området. Toveis 
kollektivfelt vil spesielt gi et godt tilbud til transport-
syklisten. I den forbindelse er det også her viktig å 
kontrollere konsekvenser ved bruk av et slikt tiltak 
for eventuelt nærliggende sykkeltraseer.

Effekt
I en gate med blandet trafikk og store fremkomme-
lighetsproblemer vil busser og trikker hindres på lik 
linje med øvrig trafikk. Ved å få egne felt vil disse 
sikres god fremkommelighet, også i rush. Dette vil 
føre til kortere reisetid og en langt mer pålitelig 
fremføring med mindre rutetidsdifferanser og avvik.

Busslinje 21 kan gi et overslag over hvilke bespa-
relse et slikt virkemiddel kan gi. Linjen går fra 
Helsfyr til Bryggetorget, mye langs et gatenett der 
det er mulig å få tre kjørefelt med kollektivpriorite-
ring. Data for linjen i 2011 viser at gjennomsnittlig 
tap av kjøretid, for hver avgang i ettermiddags-
rushet, er ca. 10 minutter i forhold til 0-kjøring. 
Rutetiden på linjen er 32 minutter. Med utbredt bruk 
av kollektivfelt på hele strekningen kan vi anslå at 
ca. halvparten av denne forsinkelsen vil kunne 
fjernes, og rutetiden kunne bli kortet ned samtidig 
som variasjonene mellom rush og 0-kjøring blir 
betydelig mindre.

Problemstillinger
Et åpenbart konfliktpunkt, på tross av egne felt som 
sikrer stabil fremkommelighet, er kryss. Her kan 
mye trafikk sørge for dårlig avvikling også for 
kollektivtrafikken.

I den grad varelevering er et behov på strekningen, 
så kan en høyere utnytting av gaten til kjøreformål 
kunne være et hinder. Det må sikres at konflikter 
unngås.
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Figur 5.5 Forslag til strekninger hvor kollektivprioritering i 3-feltsgate bør benyttes som tiltak, vurdert og prioritert av Ruter. 
Grønn markering viser tiltak for buss og blå markering viser tiltak for trikk. 

Figur 5.4 Slik kan Trondheimsveien utvikles til en høykvalitets kollektivgate med egen trasé for buss og trikk. Utformingen 
sikrer uforstyrret fremkommelighet som gir pålitelig fremføring. Fotomontasje utført av INBY. 

Før:

Etter:
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5.3 PRIORITERING I 4-FELTS GATE

Oslo har flere gater der det er nok bredde på 
gateløpet til å realisere to egne kollektivfelt i tillegg 
til vanlige kjørefelt begge veier. Potensielle strek-
ninger er i gater som i dag består av fire kjørefelt, 
gater som har to kjørefelt og tosidig gateparkering, 
eller det kan være gateløp som er så bredt at det 
finnes areal nok til at det kan omprioriteres til å gi 
plass til fire felt. Med to bilfelt vil tilgjengeligheten 
for biltrafikk opprettholdes samtidig som fremkom-
meligheten ikke gis alt for store begrensinger.

Gjennomførbarhet
Hvor lett og raskt et slikt tiltak kan gjennomføres er 
avhenge av flere forhold. Et viktig kriterie er i hvor 
stor grad tiltaket krever fysiske omlegging av 
gateløpet, som igjen er avhengig av arealbehov. 
Der det allerede er fire felt, eller der det er tosidig 
gateparkering som kan omprioriteres, kan virkemid-
delet settes i verk uten omfattende byggetiltak. Det 
vil i beste fall kun være behov for oppmaling og 
skilting. Tiltaket vil likevel være avhengig av 
omregulering, og krever politisk vedtak. 

På strekninger der gateløpet fysisk må legges om 
og/eller nye felt må bygges, vil både planlegging og 
prosjektering, samt selve byggingen komme i tillegg 
til regulering. Det gjør virkemiddelet mindre aktuelt 
på kort sikt, da det vil kreve mer tid og forårsake 
høye kostnader.

Konsekvenser
I de situasjoner der førsituasjon er fire felt for bil, vil 
tiltaket gi lavere kapasitet som kan føre til dårligere 
fremkommelighet for biltrafikken. Som en konse-
kvens kan bilbelastningen i sidegater øke. Erfarin-
gen fra andre omlegginger med tiltak som begren-
ser bilkapasiteten er likevel at totaltrafikken i 
områder minker og belastningen på sidegater blir 
mindre en ventet.

Hvordan byrom og bymiljø påvirkes er avhengig av 
førsituasjon. Fjerning av parkering til fordel for 
ekstra kjørefelt kan gi mindre gateliv samtidig som 
kryssende må forholde seg til ekstra felt med trafikk, 
noe som gir større barriereeffekt. Publikums tilgang 
til gaten vil også bli dårligere når parkeringsmulig-
heten fjernes. Resultatet av dette vil være høyre 
press på nærliggende parkeringsmuligheter og 
lengre gåtur til/fra målpunkt. På strekninger der 
førsituasjon var fire felt med trafikk vil barriereef-
fekten bli mindre da det vil bli færre kjøretøy i gaten, 
og kryssing vil bli lettere for myke trafikanter.

Generelt vil forholdene for syklende, i varierende 
grad avhengig av førsituasjon, påvirkes i positiv 
retning. Toveis kollektivfelt gir gode forhold for 
transportsyklister, og generelt er det lettere forhold 
for syklister ved lavere trafikk. Sidegater kan 
derimot påvirkes i negativ retning for syklister. Det 
er derfor viktig i vurderingen av et slikt virkemiddel 
å se om det er hovedtraseer for sykkel som kan 
påvirkes negativt.

Effekt
I en gate med blandet trafikk og store fremkomme-
lighetsproblem vil busser og trikker hindres på lik 
linje med resterende trafikk. Ved å få egne felt vil 
disse sikres god fremkommelighet, også i rush. 
Dette vil føre til kortere reisetid og en langt mer påli-
telig fremføring med mindre rutetidsdifferanser og 
avvik.

Busslinje 20 kan gi et overslag over hvilke bespa-
relse et slikt virkemiddel kan gi. Linjen går fra 
Skøyen til Galgeberg og følger hovedsakelig Ring 2. 
Data for linjen i 2011 viser at gjennomsnittlig tap av 
kjøretid, for hver avgang i ettermiddagsrushet, er 
ca. 10 minutter sammenlignet med 0-kjøring. 
Rutetiden på linjen er 32 minutter. Med utbredt bruk 
av kollektivfelt på hele strekningen kan vi anslå at 
ca. halvparten av denne forsinkelsen vil kunne 
fjernes, og rutetiden kunne bli kortet ned samtidig 
som variasjonene mellom rush og 0-kjøring blir 
betydelig mindre.
 
Problemstillinger
Et åpenbart konfliktpunkt, på tross av egne felt som 
sikrer stabil fremkommelighet, er kryss. Vanligvis i 
4-feltsgater er kollektivfeltene plassert som ytterste 
felt. Da blir strekningene inn mot hvert kryss en 
utfordring. Der må kollektivfeltene oppheves for å 
muliggjøre svingbevegelser for biltrafikken.

Der det er behov for varelevering kan også dette gi 
problemstillinger. I bygater med fire felt er ofte hele 
gatearealet i bruk og det kan være lite areal til 
overs for oppstilling ved varelevering.
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Figur 5.8 Forslag til strekninger hvor kollektivprioritering i 4-feltsgate bør benyttes som tiltak, vurdert og prioritert av Ruter. 
Grønn markering viser tiltak for buss og blå markering viser tiltak for trikk. 

Figur 5.6 Kollektivprioritering i Hausmannsgate.

Figur 5.7 Kollektivprioritering i Waldeamar Thranes gate.
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5.4 PRIORITERING I KRYSS

Kryss utgjør ofte flaskehalsene i gatenettet. Selv 
om kollektivtrafikken har god fremkommelighet frem 
mot krysset så kan avviklingen der være så dårlig 
atl ferdsel gjennom dette blir påvirket og tar lang tid. 
Problemet kan være selve krysset som ikke har 
kapasitet nok, at gater der mye av trafikken skal ut 
er overbelastet og gir oppstuing, eller kryss der det 
ene løpet er så tungt trafikkert at det hindrer 
tverrgående trafikk. Utforming av krysset og type 
kryssløsning har stor betydning for hvordan 
trafikken avvikles og i hvilken grad kollektivtrafikken 
kan prioriteres.

I virkemiddelet er det flere aktuelle tiltak, men på 
grunn av svært varierende omstendigheter i ulike 
kryss så er det vanskelig å gi generelle anbefalin-
ger.

Et viktig tiltak vil være å føre kollektivfelt helt frem til 
kryss slik at kollektivtrafikken ungår kø og fletting 
med annen trafikk. Der kollektivfelt stopper før 
kryss vil det være en fordel med fysisk refuge som 
hindrer at bilene legger seg inn for tidlig og dermed 
hindrer ferdsel i kollektivfeltet. 

Tilfartskontroll som styrer trafikken inn mot et kryss 
og hindrer oppstuing vil i mange situasjoner være 
effektfullt. En variant er å bruke lysregulerte 
gangfelt som styrer tilfarten. Dette vil også hindre 
trafikk ut fra kryss på lik linje som trafikk inn, og i 
bruk med rundkjøring så må det flyttes et god 
stykke tilbake fra kryss. 

I alle rundkjøringer der det går både trikk og buss 
bør en jobbe for å gi bussen tillatelse til å kjøre rett 
gjennom, som trikken. Da slipper bussene å flette 
inn og samkjøre med resterende trafikk.

Forskjellige omstendigheter vil kunne avgjøre om 
rundkjøring er den mest effektive løsningen, om det 
er lyskryss med prioritering, eller andre varianter. 
Når det vurderes å bygge om kryss er det viktig å 
analysere situasjon og muligheter for å få et godt 
grunnlag å basere valg på. Å bygge om kryss er 
uansett virkemiddel som er tunge å gjennomføre, 
og som må ses i et langsiktig perspektiv.

For å lette fremkommeligheten til kollektivtrafikken 
er ett mulig virkemiddel å lysregulere kryssing av 
kollektivtraseer. Trikk og buss kan også gis en egen 
fase i signalanlegg.

Mer offensiv prioritering gjennom aktiv signalpriori-
tering i lyskryss omtales i kapittel 5.8. 

Gjennomførbarhet
Tidsperspektiv og utfordringer for å gjennomføre 
virkemiddel for bedre fremkommeligheten i kryss vil 
variere mye fra tiltak til tiltak. Større ombygginger 
av kryss er store og krevende tiltak som krever mye 
planleggingsarbeid, samt omfattende byggearbeid. 
Tiltak som tilfartskontroll, samt å slippe buss 
gjennom rundkjøringer kan være mulig å gjennom-
føre på kort sikt da det ikke krever regulering og i 
svært liten grad byggearbeid. For å få aksept for å 
kjøre busser gjennom rundkjøring sammen med 
trikk, er den største hindringen at gjeldende 
regelverket i Norge sier at bussene må passere 
rundkjøringer på samme måte som bilene. Det er 
likevel gitt tillatelse til unntak i Hillevåg (utenfor 
Stavanger, se figur 5.9), så et samlet initiativ bør 
gjøre det mulig å gjennomføre også i Oslo. Tiltaket 
har en trafikksikkerhetsmessig side som må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Konsekvenser
I situasjoner der endringen av et kryss øker 
totalkapasiteten vil en eventuell konsekvens kunne 
være at flaskehalsen videreføres til et annet sted. 
Det er viktig å prøve å unngå at dette gjør totalfor-
holdene verre for kollektivtrafikken.

Ved endring av prioritering i kryss for å slippe frem 
kollektivtrafikken, eller for å sterkere prioritere en 
hovedstrøm, så vil andre trafikanter bli skadeli-
dende. Kraftig nedprioriteringer kan føre til tilbake-
blokkering som påvirker andre kryss. Det kan også 
føre til at trafikk flyttes til sidegater. Resultatene fra 
ombygging av Carl Berners plass viser likevel at 
redusert kapasitet for biltrafikk har ført til at biltrafik-
ken i krysset har sunket med hele 34 %, samtidig 
som det ikke har resultert i nevneverdig økning i 
sidegater.

Når det gjøres endringer i kryss så kan dette 
påvirke myke trafikanter. Både fotgjengeres 
tilgjengelighet og sikkerhet, samt syklisters mulig-
het til å komme seg effektivt og trygt gjennom 
området kan påvirkes. Særlig syklister, som ofte 
bruker kjørebanen der det er kollektivfelt, vil kunne 
bli påvirket av endringer.

Effekt
I ekstreme situasjoner kan en passering gjennom et 
kryss ta flere minutter. Dersom en studerer kjøre-
mønsteret til bybanen i Bergen er det tydelig at den 
profitterer mye på prioriteringen den gis inn mot 
kryss som fører til at den kun unntaksvis behøver å 
foreta stopp utover på holdeplass. Dette er en av 



SIDE 49

Figur 5.10 Forslag til problemområder hvor ulike krysstiltak bør brukes for å gi bedre fremkommelighet, vurdert og 
prioritert av Ruter. Grønn markering viser tiltak for buss og blå markering viser tiltak for trikk. 

Figur 5.9 Busstrasé gjennom sentraløy i rundkjøring er 
gjennomført i en rundkjøring i Hillevåg utenfor Stavanger. 

flere grunner til at kjørehastigheten er betydelig 
høyere for bybanen i Bergen en det den er for 
trikken i Oslo.

Et konkret eksempel som kan benyttes er Carl 
Berners plass. Her kan det raskt bli overbelastning i 
rushtider med resulterende fremkommelighetspro-
blem. Krysset er utformet som en stor firkantet 
rundkjøring, og når trafikken er på sitt mest ek-
streme fylles den opp med trafikk som ikke kommer 
ut på grunn av oppstuing i noen retninger. Det er 
egne kollektivfelt inn mot rundkjøringene, men på 
grunn av tett stillestående kø gjennom rundkjørin-
gen kan det likevel ta flere minutter å passere selve 
krysset. Et virkemiddel kan være tilfartskontroll, der 
lyssignal stopper trafikken i innfartsårene når det 
ikke er kapasitet på gatene ut. Ved å unngå 
situasjoner med blokkerende kjøretøy i krysset så 
vil kollektivtrafikken, som har adkomst via kollektiv-
felt, også gis passasje gjennom det.

Resultatet fra simuleringer som ble gjort for et kryss 
i Trondheim viser at å kjøre buss gjennom sen-
traløy på rundkjøring er et virkemiddel som potensi-
elt kan gi stor effekt. I simuleringen ble et scenario, 
der bussene flettet med resterende trafikk og kjørte 
som vanlig gjennom rundkjøringen, sammenlignet 
med et scenario der bussen kjørte tvers gjennom 

sentraløy. Resultatet viste en forbedring på hele 50 
sekunder per passering for kjøring gjennom 
sentraløy. For busser fra sidegate ble det derimot 
registrert en økning i reisetid på 30 sekunder.

Problemstillinger
I mange kryss kan det være kollektivtrafikk i flere 
retninger, noe som kan gjøre det vanskelig å 
prioritere noen av dem da det kan få konsekvenser 
for andre. Generelt er det også grenser for hvor 
mye en kan prioritere kollektivtrafikken foran andre 
grupper (f.eks. ved styring av lyskryss) før proble-
mene kan forplante seg langt ut i tilstøtende 
gatenett.
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Figur 5.11 Prioriterte strekninger på Ring 3 hvor det bør tilrettelegges for kollektivprioritering, vurdert og prioritert av Ruter.

5.5 PRIORITERING PÅ RING 3

Fremkommeligheten langs Ring 3 er særlig dårlig i 
rushtiden, og med manglende prioritering for 
kollektivtrafikken viser registreringene store 
forsinkelser for bussene. Bedret fremkommelighet 
for kollektivtrafikken vil kunne ha stor betydning for 
tverrgående reiser. Aktuelle virkemiddel vil være 
prioriterte felt for kollektivtrafikken, både på hele 
eller deler av selve ringen, samt inn mot kryss. Et 
alternativ som kan vurderes er sambruksfelt der 
biler biler med passasjerer og/eller godstransport.

Gjennomførbarhet
Virkemiddel som beskrevet over krever i liten grad 
fysiske tiltak, og gjør seg hovedsakelig bruk av det 
kjørearealet som er der. I så henseende er det 
dermed svært enkelt å sette i verk en slik endring, 
både kostnadsmessig og tidsmessig. Den store 
utfordringen ved å få gjennomført slike tiltak er 
trolig å få gjennomslag for et vedtak om ompriorite-
ring. Konsekvensene for privatbilistene vil kunne bli 
betydelige, og behovet for politisk vilje er avgjø-
rende. I tillegg vil også en endret bruk av veiarea-
lene kreve omregulering. 

Konsekvenser
En slik konvertering av eksisterende bilfelt til 
kollektivfelt vil være et drastisk virkemiddel som vil 
forringe fremkommeligheten til personbiltrafikken, 
særlig i rushtiden. Det kan også føre til merkbart 
økte avviklingsproblem på annet vei- og gatenett 
dersom trafikken overføres dit på grunn av overbe-
lastningen på Ring 3. En løsning med sambruksfelt 
(vanligste løsningen der feltet er tilgjengelig for 
personbiler med to eller flere personer i bilen) vil 
heve kapasiteten med ca. 20 % fra løsning med 

rene kollektivfelt, samtidig som det også kan 
stimulere til høyere grad av samkjøring. Også 
sambruk med godstransport vil heve den totale 
veikapasiteten noe, samtidig som den sikrer 
fremkommeligheten for en viktig  transportgruppe.

Effekt
På Ring 3 går det svært mye trafikk (ÅDT ligger 
flere steder over 60 000) og i rushtider er kapasite-
ten overbelastet. Resultatet er at hastigheten på 
trafikken synker markant. Linje 23 fra Simensbråten 
til Lysaker, som hovedsakelig følger Ring 3, taper i 
ettermiddagsrushet gjennomsnittlig ca. 20 minutter i 
ren kjøretid sammenlignet med 0-kjøring. Med 
sammenhengende kollektivprioritering på hele 
strekningen vil størsteparten av denne forsinkelsen 
fjernes, og rutetiden som i dag er 49 minutter kunne 
bli kortet betydelig ned. Samtidig vil variasjonene 
mellom rush og 0-kjøring bli betydelig mindre.

I tillegg til effekten på Ring 3 så vil begrensende 
virkemidlene på en slik viktig overordnet veistrek-
ning kunne føre til nedgang i biltrafikk også videre 
inn mot byen.

Problemstillinger
Det vil være flere kryss der det ikke er kjøreareal 
nok til å gi god prioritering for kollektivtransport til 
og fra kryssene. Selv med en gjennomgående 
prioritering av kollektiv langs Ring 3 så vil da 
bussen kunne bli hindret av øvrig trafikk.

Ring 3 er en veg der Statens vegvesen har 
forvaltningsansvar. Vi viser til kapittel 1.4 der vi har 
diskutert ansvarsforhold i denne rapporten.
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Figur 5.12 Kollektivprioritering på Ring 3. Fotomontasje utført av INBY.

Før:

Etter:
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5.6 TILTAK FOR REDUKSJON AV BILTRAFIKK

Tiltak som reduserer biltrafikken gir ofte dobbel 
effekt for kollektivtrafikken. Mindre bilbruk gir mer 
tilgjengelig areal og bedre fremkommelighet 
samtidig som kollektivandelen øker. Statens 
vegvesen (2010) beskriver ulike typer tiltak og 
virkemidler som bidrar til reduksjon av biltrafikken: 

• Økonomiske tiltak som bompenger og parke-
ringsavgifter. I tillegg kommer nasjonale bil- og 
drivstoffavgifter.

• Fysiske tiltak kan innebære hastighetsreduksjo-
ner, bilfrie områder og stenging av gater, signal-
regulering og tilfartskontroll, samt reduksjon av 
antall parkeringsplasser. 

• Køer bidrar til redusert trafikk fordi reisetiden 
med bil øker. 

Enkelte virkemidler gjelder nasjonalt og må balan-
seres ut fra nasjonale hensyn (f.eks. bilavgifter og 
fordelsbeskatning av parkeringsplasser). Disse kan 
derfor vanskelig utnyttes lokalt. Nedenfor beskrives 
de tiltakene som er mest aktuelle i Oslo. 

Trafikantbetaling
I dag innkreves bompenger for å finansiere Oslo-
pakke 3. Det tas betalt kun én vei (inn mot Oslo) og 
det innkreves samme beløp hele døgnet. En 
differensiert avgift kan benyttes for å gi ekstra 
reduksjon i trafikken i rushperiodene, når fremkom-
melighetsproblemene er størst. Dette er blant annet 
innført i Trondheim og Stockholm:

• Trondheim har innført en ny bomring og doblet 
prisen i rushperiodene. Dette har bidratt til en 
reduksjon i biltrafikken på hele 10 % (Miljøpak-
ken 2012). 

• Stockholm innførte i 2007 en såkalt trengsels-
skatt for biler som kjører inn og ut av indre deler 
av byen. Tiltaket bidro til en reduksjon i trafikken 
til og fra sentrum på 20-25 % (Statens vegvesen 
2010). 

Rushtidsavgift i Oslo har vært til politisk diskusjon 
flere ganger, uten å bli vedtatt.  

Reduksjon av antall parkeringsplasser
En reduksjon i antall parkeringsplasser gir færre 
muligheter til å sette fra seg bil ved målpunktet og 
bidrar dermed til redusert biltrafikk. I tillegg frigjøres 
areal som kan brukes til andre formål som kollektiv-
felt, sykkelfelt eller bredere fortau.  

Oslo kommune regulerer parkering gjennom 
parkeringsnormer og kan selv styre antall og 
lokalisering av offentlig tilgjengelige plasser. 
Mulighetene for bruk av parkering som virkemiddel 
begrenses imidlertid av et stort antall privateide,  
offentlig tilgjengelige plasser, samt arbeidsplasspar-
kering. Fjerning av parkeringsplasser er også ofte 
upopulært blant annet hos beboere og handels-
stand. 

For å øke gjennomførbarheten og effekten av 
parkeringsrestriksjoner kan disse kombineres med 
andre tiltak, som f.eks. tilrettelegging for bildeleord-
ninger. Bildeleordninger er en voksende trend, og 
flere selskaper er etablert i Oslo (NRK Østlands-
sendingen 2012). I Paris er det innført bildeleord-
ning etter samme prinsipp som bysykkelordninger, 
med egne dedikerte parkeringsplasser. Det antas 
at én lånebil vil kunne erstatte 8 privateide biler. Det 
totale antallet parkeringsplasser kan derfor reduse-
res (Dagens næringsliv 2011). 

En annen mulighet ved reduksjon av antall parke-
ringsplasser er å benytte tidligere parkeringsareal 
til utplassering av flere bysykkelstativer. 

Bilfrie gater og områder
Gater kan prioriteres for andre formål enn bil. 
Kollektiv-, sykkel- og gågater gir god fremkomme-
lighet for disse trafikantgruppene på bekostning av 
personbil. Dette kan gi redusert fremkommelighet 
og kapasitet for personbil, som igjen gir en generell 
reduksjon i biltrafikken.  Bystyrets vedtak om 

“Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum” 
(Oslo kommune 2011) angir flere gater prioritert for 
kollektiv, gang og sykkel. Det er viktig at vedtakene 
følges opp med konkrete tiltak. 

Et mer ambisiøst tiltak er å stenge av et større 
område for all biltrafikk. I den franske byen Borde-
aux er det historiske sentrum stengt for alle biltra-
fikk, unntatt beboere og andre med spesiell kjøretil-
latelse. De som gis tilgang kan komme inn i 
området forbi heve- og senkepullerter som åpnes 
med et adgangskort. 

Redusert kapasitet for biltrafikken
Bilfrie gater og områder kan gi reduksert kapasitet 
og dermed redusert biltrafikk. Kapasiteten for 
biltrafikk kan også reduseres ved å redusere antall 
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Figur 5.15 Gang- og sykkelgate med heve- senkepullerter som sikrer tilgjengelighet for bileiere med spesialtilatelse. 
Fotografiet viser eksempel fra Bordeaux.

Figur 5.13 Paris bildeleordning “Autolib”. Foto: Mario 
Roberto Durán Ortiz, en.wikipedia.org/wiki/autolib, Lisens 
CC-BY-SA 3.0.

Figur 5.14 Oslos bildeleordning “MoveAbout”. Foto: Move 
About. Gjengitt med tillatelse.

kjørefelt på strekninger og antall svingefelt i kryss. 
Etablering av kollektivfelt på bekostning av bilfelt er 
et eksempel som gir dobbel gevinst ved at kollektiv-
trafikken samtidig får bedre fremkommelighet. Over 
Carl Berners plass ble biltrafikken redusert for å gi 
bedre plass til fotgjengere, buss og trikk (Statens 
vegvesen 2010). 

Trafikkstyring kan også benyttes aktivt for å redu-
sere kapasiteten for biltrafikk til fordel for kollektiv-
trafikken. Dette kan gjøres ved: 

• Prioritering av kollektivtrafikk i signalregulerte 
kryss. 

• Tilfartskontroll som holder tilbake biltrafikk før 
kryss. 
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5.7 RESTRIKSJONER FOR TAXI OG 
VARELEVERING

Taxi
Kollektivgater/felt er i utgangspunktet likeverdig 
reservert for buss og taxi. I henhold til Prinsipplan 
for gatebruken er taxi definert som en del av 
kollektivtransporten (Oslo kommune 2011). Normalt 
er denne kombinasjonen lite problematisk fordi det 
totale antall kjøretøy fra disse to gruppene ikke 
utgjør en slik mengde at fremkommeligheten 
hindres for mye. I enkelte kollektivgater i Oslo er 
derimot antall kjøretøyer så stort at dette bidrar til 
avviklingsproblemer for kollektivtrafikken. Som 
beskrevet i kapittel 4.3 kan selv noen få taxier bidra 
til forstyrrelser i et allerede sårbart system. Taxi er 
mindre arealeffektivt enn annen kollektivtransport. 

Et aktuelt tiltak er derfor å forby taxi i de mest 
belastede kollektivgatene. De mest aktuelle 
stedene vil være Stortingsgata over Nationatheatret 
holdeplass, Storgata og Stortorvet. Det er allerede i 
dag forbudt for taxi å kjøre over Jernbanetorget. 

Konsekvensen av tiltaket vil være at taxi må velge 
alternative ruter. I noen tilfeller må det tilrettelegges 
for dette. 

Effekten av å innføre restriksjoner for taxi på de 
mest utsatte strekningene kan være stor, da det 
påvirker mange kollektivlinjer på strekninger med til 
dels store forsinkelser. F.eks. i Storgata på streknin-
gen forbi Brugata holdeplass ble det i 2009 målt 
over 1 minutt kjøretidsforsinkelse per kilometer for 
trafikk mot øst (Oslo kommune 2010a). Strekningen 
er reservert for kollektivtrafikk og taxi, og har 42 
bussavganger og 24 trikkeavganger i hver retning i 
rushtimen. Tellinger viser at taxi utgjør ca. 60 
kjøretøy i hver retning, altså like mange som 
kollektivtrafikken. Storgata, og spesielt Brugata 
holdeplass, har kapasitetsutfordringer for avvikling 
av kollektivtrafikken. Fjerning av taxi fra strekningen 
kan derfor bidra til bedre avvikling og reduksjon av 
en stor andel av de registrerte forsinkelsene. 

Taxi er et viktig transportmiddel som alternativ til 
privatbil. Det er derfor viktig å påpeke at restriksjo-
ner for taxi ikke er ment som et ledd i å fjerne taxier 
fra sentrum, men snarere for å flytte de til andre 
alternativ der belastningen for kollektivtrafikken ikke 
er så stor. Tiltaket krever få fysiske endringer, men 
er avhengig av politisk vilje. 

Varelevering
Varelevering er en helt nødvendig tjeneste for en 
levende by. Samtidig kan varelevering komme i 
konflikt med annen trafikk, og kollektivtrafikk er 
særlig sårbar. Lastebiler og varebiler som står helt 
eller delvis ute i gaten skaper forsinkelser. Trikk har 
ingen mulighet til å kjøre rundt kjøretøy som hindrer 
fremkommeligheten i sporet. Også busser blir raskt 
hindret i større eller mindre grad. Størrelsen gjør at 
det skal kun en liten innsnevring av tilgjengelig 
kjøreareal til før de må stoppe for møtende trafikk. 
En unnamanøver kan også ta lengre tid. Gitt et 
anslag med 10-20 sekunder tap per passering av 
delvis trafikkhindrende varelevering, så vil et 
vareleveringsstopp på 15 minutter kunne hindre 15 
avganger og totalt forårsake 3-4 minutt forsinkelse.

For å begrense konfliktene, men samtidig opprett-
holde muligheten for varelevering, foreslås føl-
gende tiltak: 

• Tidsbegrenset varelevering i kollektivtraseer slik 
at rushtidene med mye trafikk kan gå uten 
hindringer. Mer restriktive tidsbegrensinger er 
også mulig. 

• God tilrettelegging for varelevering i egne og 
brede nok lommer. 

• Fjerne varelevering fra kollektivtraseer og 
tilrettelegge for varelevering i sidegatene. 

• Strengere håndheving av overtredelser i forbin-
delse med varelevering. 

Tiltak som kun krever endret skilting kan gjennom-
føres på kort sikt. 

Oslo kommune har startet prosjektet Grønn 
bydistribusjon, som har som mål å utvikle en 
miljøvennlig og effektivt distribusjonsløsning i Oslo 
sentrum gjennom å utvikle løsninger for bedre 
utnyttelse av tilgjengelig gateareal og bedre 
utnyttelse av døgn og uke. Konflikter mellom 
kollektivtrafikk og varelevering bør vurderes som et 
tema i dette prosjektet, basert på foreslåtte tiltak 
ovenfor. Freiburg er et godt eksempel på en by der 
vareleveringssystemet er samrodnet gjennom en 
uavhengig operatør (City Logistikk). Dette har 
redusert antall vareleveringer med 33 prosent og 
halvert samlet oppholdstid for varebiler i sentrum 
(Klif 2012).
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Figur 5.17 Kollektivtraseene over Jernbanetorget er skiltet med forbudt for motorvogn med unntak for buss i rute. Dette 
innebærer at taxi ikke har lov til å kjøre over Jernbanetorget. 

Figur 5.16 Vareleveringslomme i Kaigaten i Bergen. Lommen er skiltet stans forbudt, med underskilt som angir mulighet 
for varelevering kun utenom rushperiodene.
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5.8 PRIORITERING MED SIGNAL, SKILT OG 
OPPMERKING

Skilt og oppmerking
Skilting og oppmerking kan benyttes for å begrense 
konflikter mellom kollektivtrafikk og bil. Eksempel 
på tiltak er: 

• Venstresving forbudt over kollektivtrasé. Kan 
inkludere heltrukken dobbel linje mellom kjøre-
feltene. 

• Tidsbegrenset kollektivfelt. 
• Varselskilt for forstadsbane (trikk). 
• Underskilt under andre skilt som ytterligere 

styrer hvem som får fordeler/begrensinger.
• Sikre rask fornyelse av slitt oppmerking.
• Tydelig merking av areal avsatt for parkering for 

å unngå parkering som hindrer trafikken.

Skilt og oppmerking er en naturlig del av trafikksys-
temet, men kan benyttes i større grad enn i dag for 
å løse spesifikke fremkommelighetsproblemer. 
Dette gjelder spesielt venstresvingeforbud. Til 
vanlig må biler som skal svinge av til venstre vente 
til det blir luke i møtende trafikk. I tungt trafikkerte 
gater der det ikke er venstresvingsfelt kan dette 
føre til lengre stopp der de som kommer bak også 
må vente, og det kan fort forplante seg til stillestå-
ende kø som hindrer kollektivtrafikken. Ved å forby 
venstresving vil trafikken holde jevnere flyt. På 
kartet (se figur 5.20) er det vist eksempler på 
konkrete steder hvor det anbefales å innføre 
venstresving forbudt. 

Konsekvensen ved innføring av venstresving 
forbudt er at biler som nå ikke får svingt til venstre 
må legge om ruten og belaste andre strekninger. 

I utgangspunktet er skilttiltak enkle og billige å 
gjennomføre. Likevel tar prosessene ofte lang tid, 
og flere forslag til tiltak blir derfor ikke gjennomført. 
Ruter (2011a) mener at det er en utfordring at 
Politiet i dag har skiltmyndighet på store deler av 
vei- og gatenettet med kollektivtrafikk. Politiet kan 
begrunne avslag på innføring av skiltreguleringer 
med manglende håndhevingskapasitet eller vilje til 
å prioritere håndheving. Dette kan gjøre det 
vanskelig  å gjennomføre enkle tiltak som kan bidra 
til å løse flere fremkommelighetsproblemer. Byrådet 
i Oslo ønsker derfor å overføre skiltmyndighet til 
Oslo kommune, et ønske som støttes av Bymiljø-
etaten, Statens vegvesen og Ruter. 

Aktiv signalprioritering (ASP)
Signalregulering er et viktig verktøy for å prioritere 
kollektivtrafikken i kryss. Alle signalanlegg med 
kollektivtrafikk i Oslo har i dag aktiv signalpriorite-
ring, men denne fungerer ikke alltid optimalt sett fra 
kollektivtrafikkens side. Dette kan skyldes tekniske 
utfordringer eller feil som f.eks. unøyaktige distanse-
målere på trikk og buss som gir anrop til lyskryss på 
feil tidspunkt. En annen utfordring er samspillet 
mellom trasé, holdeplasser og lyskryss. F.eks. vil 
det i mange tilfeller være vanskelig å gi tidlig 
innmelding til et lyskryss dersom kollektivtrafikken 
har dårlig fremkommelighet og uforutsigbar kjøretid 
frem mot lyskrysset, eller hvis det ligger en holde-
plass like forut for lyskrysset. Disse utfordringene 
krever en samordnet innsats for utvikling av et 
optimalt prioriteringssystem. Følgende tiltak bør 
vurderes:

• Systematisk gjennomgang av signalsystemene. 
Finne svake punkter og utbedre disse.  

• Strengere prioritering av kolletivtrafikken på 
bekostning av annen trafikk. 

• Strengere prioriteringer av enkelte linjer der ulike 
linjer krysser hverandre. 

• Undersøke mulighetene for teknologisk utvikling. 
Signalprioritering basert på SIS er et system som 
har vært brukt i flere år. Det kan derfor være 
hensiktsmessig å innhente internasjonale 
erfaringer om mulige teknologiske forbedringer.  

Dersom forbedringer i signalprioriteringen kan spare 
noen få sekunder per passering, så vil det akkumu-
lere mye spart tid totalt på grunn av den store 
mengden lyskryss og kollektivtrafikk (292 lyskryss i 
Oslo med ASP).  

En utfordring med streng prioritering av kollektivtra-
fikken kan være at resterende trafikk kan bli nedprio-
ritert. Dette er i første rekke et problem for gående 
og syklende som skal krysse kollektivtraseer. 

I noen tilfeller kan det være vanskelig å få til god 
signalprioritering. Da kan fjærning av signalanlegg 
være et mulig tiltak.

Signalprioriteringstiltak krever ingen formell planpro-
sess og kan derfor gjennomføres raskt dersom 
tilstrekkelig ressurser stilles til rådighet. Det er også 
viktig med et godt samarbeid mellom gateholder 
(ansvarlige for lyskryss) og kollektivselskapene. 
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Figur 5.20 Forslag til problemområder hvor signal, skilt og oppmerking bør brukes for å gi bedre fremkommelighet, vurdert 
og prioritert av Ruter. Grønn markering viser tiltak for buss og blå markering viser tiltak for trikk. 
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Figur 5.18  I Vogts gate inn mot Ring 2 er det skiltet 
svingeforbud mot venstre, med underskilt som angir at 
forbudet kun gjelder i rushperiodene.

Figur 5.19 Aften omtalte fremkommelighetsproblemer i 
Josefines gate inn mot Pilestredet. Her kunne et svinge-
forbud mot venstre bidratt til bedre trafikkflyt og mindre 
fremkommelighetsproblemer (Utsnitt fra Aften 23.10.2012).
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Figur 5.21 Prinsipp for holdeplassavstand (Ruter 2012a) 

5.9 OPTIMAL HOLDEPLASSAVSTAND

Holdeplasstiden utgjorde i 2011 en fjerdedel av 
reisetiden for trikk og en femtedel av reisetiden for 
buss. Gjennomsnittlig holdeplasstid er 22 sekunder 
for trikk og 16 sekunder for buss. I tillegg kommer 
tid for nedbremsing inn mot og akselerasjon ut fra 
holdeplass på ca. 10 sekunder. Holdeplassopphold 
er ugunstig for alle reisende om bord i transportmid-
let som ikke skal av eller på der. Det må derfor 
gjøres en avveining mellom flatedekning og kort 
reisetid. 

En stoppestedsavstand på 600 m er ideell for 
byområder (Ruter 2012). Dette vil gi en akseptabel 
gangavstand til holdeplass på opp mot 400 m eller 
5 minutter for de aller fleste reisende. Til sammen-
likning er gjennomsnittlig holdeplassavstand for 
Bybanen i Bergen på 700 m. I dag er gjennomsnitt-
lig holdeplassavstand i Oslo: 

• Trikk: 434 m. Varierer fra 377 m (linje 11) til 529 
m (linje 19)

• Buss: 432 m. Varierer fra 357 m (linje 37) til 565 
m (linje 23). 

Gjennomsnittsavstandene er basert på alle trikke-
linjene og utvalget av busslinjer for dette arbeidet: 
20, 21, 23, 30, 31, 34, 37 og 54. 

Effekt
Det er en tydelig sammenheng mellom gjennom-
snittlig reisehastighet og gjennomsnittlig holdeplas-
savstand. Effekten kan eksemplifiseres med linje 21 
hvor det er gjort en vurdering av en mulig reduksjon 
fra dagens 24 til 15 holdeplasser ved å øke 
holdeplassavstanden fra dagens 360 m til 600 m. 
Dette gir en reduksjon på 9 holdeplasser. Dagens 
gjennomsnittlige holdeplasstid for linje 21 er 17 sek, 
og i tillegg kommer 10 sek nedbremsing og aksele-
rasjon. Dette gir da en total besparelse på 4 min 3 
sek per linje som tilsvarer 11 % og en økning i 
gjennomsnittshastighet fra 15,0 til 16,7 km/t. 

En liknende beregning for alle trikkelinjer og 
utvalgte busslinjer gir følgende resultater: 

•  Trikk: Gjennomsnittlig besparelse på 4 min 24 
sek per linje som tilsvarer 11 %. Gjennomsnitts-
hastigheten for alle trikkelinjer øker fra 16,2 til 
17,9 km/t. 

•  Buss: Gjennomsnittlig besparelse på 3 min 56 
sek per linje som tilsvarer 9 %. Gjennomsnitts-
hastigheten for alle busslinjer i utvalget øker fra 
18,0 til 19,6 km/t. 

I realiteten vil effekten reduseres noe ved at 
gjenværende holdeplasser vil få flere av- og 
påstigende og dermed kan få noe økt holdeplasstid. 
Effekten vil likevel være betydelig. 

En bieffekt av å redusere holdeplassantallet er at 
det vil bli færre holdeplasser å drifte og vedlike-
holde. Det vil dermed være lettere å holde en 
høyere standard på resterende holdeplasser. 

Konsekvenser
En utfordring ved å redusere antall holdeplasser er 
at noen av de reisende vil få lengre gangavstand til 
holdeplass. Selv om endringene holder seg 
innenfor hva teorien sier er anbefalt avstand, og de 
fleste busspassasjerene vil verdsette redusert 
reisetiden for busslinjen høyt, så vil det for mange 
på tidspunktet ved omleggingen føles som en nega-
tiv utvikling. Særlig utfordrende kan det være for 
reisende som har redusert gangevne.

Gjennomførbarhet
Å redusere antall holdeplasser er i utgangspunktet 
blant de lettest gjennomførbare virkemidlene. 
Enkelte steder ligger holdeplassene så tett at noen 
kan fjernes, uten andre endringer, samtidig som 
tilfredsstillende flatedekningen opprettholdes. Her 
trengs ingen fysiske inngrep, og tiltaket kan 
gjennomføres mer eller mindre umiddelbart. På 
strekninger der en reduksjon bør foregå ved 
samlokalisering vil dette kreve fysiske tiltak i 
forbindelse med anlegg av nye holdeplasser. 



SIDE 59

Figur 5.22 Eksempel på optimalisering av holdeplassavstand for linje 21. Markedsdekningen reduseres marginalt.

Dersom ny lokalisering vurderes ut fra gjennomfør-
barhet, vil det være mulig å opparbeide nye 
holdeplasser på rimelig kort sikt.

Uansett om det er ren fjerning av holdeplasser, eller 
om det er redusering med omlegging og flytting, så 
må utføring koordineres med nye ruteplaner, og 
publikum må få tilstrekkelig informasjon om 
endringen.

Selv om effekten er god og tiltaket er lett og billig å 
gjennomføre, så kan det ofte være politisk upopu-
lært å fjerne holdeplasser. Fokuset blir raskt på de 
negative konsekvensene med omleggingen, og 
fordelene kommer ikke frem. For å unngå politisk 
motbør mot bruk av virkemiddelet er det nyttig å 

tenke på hvordan det legges frem og presenteres, 
og å kunne vise til de samlede positive gevinstene 
en strekningsvis omlegging kan føre til. Det kan  
f.eks. være hensiktsmessig å redusere antall 
holdeplasser i forbindelse med opprusting til 
høystandard holdeplasser på en hel strekning. 

Problemstillinger
Når en skal gjøre endringer i holdeplasstrukturen 
langs eksisterende linjer og gatenett så kan det 
være vanskelig å finne optimale plasseringer av 
nye holdeplasser i forhold til infrastruktur, samtidig 
som antallet skal ned og avstanden skal endres 
mot det teoretisk optimale. Derfor vil det i enkelte 
tilfeller være nødvendig med noe kortere holdeplas-
savstand.

Dagens situasjon:

24 holdeplasser med 
avstand på 350 m
400 m sirkler

Forslag:

15 holdeplasser med 
avstand på 600 m
400 m sirkler
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5.10 TILTAK FOR RASKERE AV- OG 
PÅSTIGNING

Trikkenettet har gjennomsnittlig 27 holdeplasser per 
linje. Utvalget av busslinjer har gjennomsnittlig 31 
holdeplasser per linje. Tiltak som gir raskere av- og 
påstigning, og dermed kortere oppholdstid, vil 
derfor kunne ha stor effekt på en linje som helhet. 
F.eks. vil et tiltak som gir 2 sek raskere gjennom-
snittlig oppholdstid per holdeplass gi ca. 1 min 
raskere kjøretid på busslinjen som helhet. 

Utforming av holdeplasser
Det er etablert standarder for holdeplasser i Oslo. 
Disse skal sikre riktig fysisk utforming og bruk av 
holdeplassutstyr. Mange holdeplasser er imidlertid 
ikke oppgradert til riktig standard. Et forhold som 
kan påvirke av- og påstigningstiden i betydelig grad 
er for liten holdeplassbredde, ofte i kombinasjon 
med ugunstige atkomstforhold til holdeplassen. 
Prosam (2008b) har vist at det er en klar sammen-
heng mellom tidsbruk på holdeplass og hvordan 
passasjerene plasserer seg på holdeplassen for å 
oppnå en optimal fordeling mellom inngangene.

Oppgradering av holdeplasser krever i de fleste 
tilfeller ny regulering og kan derfor ta noe tid. 
Enkelte holdeplasser er vanskelige å oppgradere 
der de ligger. Det kan da ses på alternativ plasse-
ring, gjerne i kombinasjon med tiltaket som å øke 
holdeplassavstanden. Midlertidig tiltak kan være å 
flytte utstyr som billettautomater og søppelbøtter, 
som står til hinder for av- og påstigende passasje-
rer, til områder der de ikke hindrer passasje.

Materiell
Materiellet bør være tilpasset plattformhøyden for å 
gi så rask av- og påstigning som mulig. Prosam 
(2008b) har sammenliknet de to trikketypene i Oslo 
og anslått tidsgevinsten ved lavgulv til 10 %. I 
tillegg vil dørenes bredde og funksjon ha betydning:

• For trikk er det forskjell i dørlukkingssystemet 
ved at dørene på trikketype SL95 åpner og 
lukker ca. 4 sek langsommere enn på trikketype 
SL79 (Prosam 2008b). 

• For buss er det vist at leddbusser har betydelig 
raskere av- og påstigning enn solobuss når 
trafikken er høy (Prosam 2008b). 

Dette viser at det er betydelig tidsgevinst å hente 
på optimalisering av materiellet. For buss vil tiltaket 
være å kjøre leddbuss på flest mulig avganger på 
linjer med høyt passasjerantall. For trikk vil det 
være viktig at det legges vekt på rask av- og 
påstigning ved anskaffelse av nye trikker (god 
bredde på dører, rask åpning og lukking, lavgulv og 

tilstrekkelig rom på innsiden av dørene). Et midlerti-
dig tiltak kan være å markere en sone på innsiden 
av dørene for å indikere at folk ikke skal stå her. 
Dette vil kunne gi bedre plass for av- og påstigning, 
samt at man hindrer at passasjerer kommer i 
konflikt med dørene ved åpning og lukking (buss). 

Billettering
Salg av billetter om bord på trikk og buss kan ta 
lang tid. Holdeplasstiden for både buss og trikk ble 
markant redusert fra 2009 til 2010 som følge av økt 
prisforskjell mellom forhåndskjøpte enkeltbilletter 
og billetter kjøpt om bord. Endringen førte til 11 % 
reduksjon i antall enkeltbilletter kjøpt om bord fra 
2009 til 2010 (se kapittel 3.3). 

I 2011 foregikk 94 % av Ruters reiser med elektro-
nisk reisekort (Ruter 2012a). Andelen ombordkjøpte 
billetter synker stadig, noe som kan tyde på at det 
er mindre å hente på en ytterligere økning i prisdif-
feransen mellom forhåndskjøpte og ombordkjøpte 
billetter. Neste steg i utviklingen kan derfor være å 
totalt avvikle salg av billetter om bord. Dette vil 
kunne gi en ytterligere effekt på oppholdstiden på 
holdeplass. Først og fremst vil oppholdstiden bli 
mer forutsigbar, da det aldri vil være passasjerer 
som skal bruke tid på å løse billett. Dette kan gi en 
tilleggseffekt for holdeplasser som ligger rett foran 
et lyskryss. Det vil da være mulig å melde inn 
bussen eller trikken før den stopper på holdeplas-
sen og dermed gi grønt lys når holdeplassopphol-
det er ferdig. 

Fjerning av førersalg vil være gjennomførbart etter 
hvert som andre billetteringsløsninger fungerer 
tilfredsstillende (f.eks. velfungerende elektronisk 
billettering, flere billettautomater, betaling via mobil). 
En måte å gradvis fjerne førersalg er å starte med 
alle trikkelinjer da trikkenettet er mer begrenset, og 
det blir enklere å kommunisere endringen til 
kundene. Fjerning av førersalg for trikk vil også 
forenkle kravspesifikasjonen ved anskaffelse av 
nye trikker, da denne ikke trenger å inkludere 
tilpasning og utstyr for førersalg. 

Opplæring kunder
Passasjerenes atferd ved av- og påstigning kan 
påvirke oppholdstiden. Det viktigste er at påsti-
gende passasjerer gir plass til de som skal av før 
de selv går på. I tillegg hjelper det at passasjerer 
om bord på buss eller trikk gir plass ved dørene for 
avstigende passasjerer. Informasjonstiltak og 
holdningskampanjer kan bidra til å endre passasje-
renes atferd. 
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Figur 5.24 Nye løsninger som Ruters “app” for kjøp av enkeltbillet over mobil vil på sikt kunne gjøre det mulig å avvikle 
førersalg av billetter.  

Figur 5.23 Leddbuss på oppgraderte holdeplasser gir lavere av-. og påstigningstid enn vanlig buss grunnet flere inngan-
ger, bredere dører og lavgulv. Tidsgevinsten er særlig høy på avganger med mange reisende. Foto fra Jernbanetorget.
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5.11 EFFEKTIVISERING AV LINJENETT OG 
DRIFT

Kollektivtraseene gjennom Oslo sentrum har store 
forsinkelser og lav gjennomsnittshastighet. Dette 
kan illustreres med fremkommelighetsdata for 2011 
for trikk linje 13 og buss linje 31 mellom Brugata og 
Nationaltheatret. Følgende beregninger er basert 
på Prosam (2011):

• Linje 13 har en snitthastighet for begge retninger 
på 16,5 km/t. 0-kjøringen representerer en 
hastighet på 20,6 km/t. Dette gir en forsinkelse 
på 1 min 20 sek i gjennomsnitt for hver retning. 

• Linje 31 har en snitthastighet for begge retninger 
på 16,4 km/t. 0-kjøringen representerer en 
hastighet på 22,4 km/t. Dette gir en forsinkelse 
på 1 min 45 sek i gjennomsnitt for hver retning. 

Svært mange kollektivlinjer trafikkerer strekningen 
mellom Brugata og Nationaltheatret. Tiltak på 
strekningen vil derfor kunne ha stor effekt på 
linjenettet som helhet. 

Som beskrevet i kapittel 4.3 er det i liten grad 
biltrafikk alene som skaper problemer for fremkom-
meligheten i sentrum, men en kombinasjon av flere 
faktorer knyttet til linjenett og drift som sammen 
med biltrafikk gjør systemet sårbart. Tiltak for 
reduksjon av biltrafikk, og restriksjoner for taxi og 
varelevering er beskrevet nærmere i kapittel 5.6 og 
5.7. Nedenfor beskrives mulige tiltak knyttet til 
linjenett og drift, som kan bidra til bedre avvikling, 
spesielt i sentrum, men også andre steder. 

Skille buss og trikk
Å skille buss og trikk og samtidig rydde opp i 
holdeplassmønsteret mellom Jernbanetorget og 
Nationaltheatret kan bidra til bedre avvikling på 
Søndre kollektivstreng. Færre holdeplasser med 
bedre kapasitet vil gi bedre avvikling enn spredte 
holdeplasser med liten kapasitet på hver enkelt. På 
Jernbanetorget og Nationaltheatret er holdeplas-
sene for buss og trikk atskilt slik at driftsartene kan 
betjene holdeplassene uavhengig av hverandre, og 
samkjøring er ikke like kritisk. 

Alternative traseer for buss
Alternative traseer kan bidra til å redusere antall 
enheter i de mest belastede gatene. I forbindelse 
med Storgata er det tidligere vurdert alternativ trasé 
for buss via Nylandsveien. I forbindelse med 
Fjortrikkutredningen er det foreslått ny trasé for trikk 
via Vippetangen. En annen mulighet er å la enkelte 
bybusslinjer kjøre via Ring 1 i stedet for Søndre 
kollektivstreng. Alternative kollektivtraseer vil kunne 

redusere negative virkninger av anleggsarbeid og 
øvrige hendelser som krever omkjøring.

Større materiell
Større materiell kan bidra til færre enheter. Det er 
gjort vurderinger av mulig innføring av dobbeltled-
dede busser, men det har foreløpig vært vanskelig å 
finne godt nok materiell for norske forhold. Det bør 
uansett legges til rette for størst mulig bruk av 
dagens leddbusser til fordel for solobusser. Ved 
anskaffelse av nye trikker er det viktig at disse blir 
så store som praktisk mulig. 

Enlinjesystem
Forenklinger av linjenettet vil bidra til enklere svinge-
bevegelser, enklere takting på fellesstrekninger og 
muligheter for opprydning i holdeplassmønsteret. 
Enlinjekonsept for trikk er et godt eksempel på tiltak 
som kan bidra til et enklere linjenett (se figur 5.27). 

Fleksible rutetabeller
I dag begrenses kjøretiden av rutetabellen. For tidlig 
kjøring i forhold til rutetabellen skal ikke forekomme, 
derfor vil noen kjøringer ta lengre tid enn nødvendig. 
Fleksible rutetabeller, f.eks. med ca. tider for avgang 
vil kunne gi stor effekt. 

Midlertidig omprioritering av ressurser
I en periode hvor det er mangel på trikker, bør disse 
prioriteres utnyttet der kapasitetsbehovet er størst. 
Dette kan f.eks. innebære å kjøre buss over Bris-
keby, mens trikkene utnyttes på andre strekninger. 

Tilstrekkelig kapasitet 
Overfylte busser og trikker gir lang tid til av- og 
påstigning. I tillegg til å bruke så store kjøretøy som 
mulig (se ovenfor) er det viktig å kjøre tilstrekkelig 
antall avganger. Dette må imidlertid avveies mot 
kapasitet i traseene. Det er også viktig å arbeide 
med overordnet utvikling av kollektivsystemet (f.eks. 
utvikling av t-bane og trikkenettet). 

Utfordringer og gjennomførbarhet
Endringer i linjenett og drift må vurderes grundig 
opp mot markedsmessige konsekvenser. Linjenettet 
er i utgangspunktet tilpasset markedet. Over tid har 
imidlertid nettets kompleksitet vokst, og som vist i 
dette kapitlet kan det være gunstig å gjøre endringer. 

Ruter er selv ansvarlig for linjenett og drift, og kan 
derfor gjennomføre mange av disse tiltakene internt. 
Flere av tiltakene vil imidlertid kunne kreve tilret-
telegging av infrastruktur før de kan implementeres. 
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Figur 5.25 Dagens situasjon der 
buss og trikk kjører i samme trasé. 
Dette gir avviklingsproblemer ved at 
et stort antall enheter kjører i samme 
kollektivfelt og må vente bak 
hverandre på flere holdeplasser. 
Nationaltheatret og Jernbanetorget 
har atskilte, parallelle buss- og 
trikkeholdeplasser, men dette er ikke 
gjennomførbart i Prinsens gate og 
Tollbugata.

Figur 5.26 Ønsket situasjon der 
buss og trikk rendyrkes i hver sine 
gater gjennom Kvadraturen. Dette 
gir bedre avvikling på grunn av færre 
enheter i hver enkelt trasé. Infra-
struktur og holdeplasser kan 
tilpasses aktuell driftsart slik at buss 
og trikk ikke skaper avviklingsproble-
mer for hverandre. 

Figur 5.27 Flere linjekombinasjoner 
gir flere direktereiser, men også flere 
linjer og mer kompleksitet. Dette 
behov for flere svingebevegelser i 
sentrale kryss hvor kollektivlinjer 
møtes. Et eksempel på dette er 
krysset mellom Fred Olsens gate og 
Biskop Gunnerus gate (Jernbanetor-
get). Når to trikkelinjer kommer etter 
hverandre og skal svinge ulike 
steder, må sporvekselen legges om 
mellom den første og andre 
avgangen. Denne operasjonen tar 
noe tid, og kan føre til at trikken som 
kommer bak ikke rekker over på 
grønt lys. For enkelte linjer er det 
også lagt inn egne svingefaser i 
lyskrysset, som bidrar til lengre 
omløpstid og tregere avvikling i 
krysset. Enlinjekonseptet gir enklere  
og bedre avvikling i krysset, i tillegg 
til et system som er enklere å 
kommunisere til kundene. Figur fra 
Ruter (2012a).  
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5.12 TILTAK FOR REDUSERT ULEMPE VED 
ANLEGGSARBEID

Anleggsarbeid bidrar ofte til store forsinkelser for 
kollektivtrafikken. I kapittel 3.2 er det vist at flere 
større anleggsarbeid har gitt betydelige utslag på 
kjøretidsstatistikken for de linjene som påvirkes. 
Dette skyldes i stor grad oppgraderingsprosjekter 
som skjer på grunn av kollektivtrafikken selv, f.eks. 
skinneutskifting for trikk. Disse arbeidene er 
nødvendige for å utvikle infrastruktur og traseer og 
gi et bedre kollektivtilbud på sikt. 

For mindre anlegg er det også viktig å gjøre en 
nøye vurdering av konsekvensene for kollektivtra-
fikk. Erfaringen viser at det ofte er lettere å få 
aksept for å okkupere et kollektivfelt i lengre tid, og 
at dette regnes som en mindre ulempe. Det kan 
derfor være behov for en grundigere gjennomgang 
av konsekvensene for kollektivtrafikk før anleggstil-
latelser gis.

Siden anleggsarbeid viser seg å gi store utslag på 
kjøretidsstatistikken, kan det gi betydelig effekt å 
gjennomføre tiltak som minimerer ulempene ved 
anlegg. 

Stenging av gater med anlegg
Et omfattende tiltak er å stenge gater helt for både 
bil- og kollektivtrafikk mens anlegg pågår. Dette kan 
gi raskere anleggsgjennomføring, og kollektivtrafik-
ken kan sikres god fremkommelighet i alternative 
traseer der det er mulig. I tillegg vil anleggene 
kunne bli betydelig billigere fordi man slipper 
avbrudd mens trikk eller buss kjører forbi. 

For anlegg på trikkenettet innebærer dette at trikk 
må erstattes med buss i anleggsperioden, med 
mindre det finnes omkjøringsmuligheter i trikkentet-
tet. Selv om trikketilbudet begrenses, vil det som 
regel være en merkostnad å kjøre buss i stedet for 
trikk. Denne må veies opp mot mulige besparelser i 
anleggsfasen, samt konsekvenser for kollektivtrafik-
kens fremkommelighet. 

For buss innebærer stenging av gater med anlegg 
at det må tas i bruk omkjøringstraseer. Dette kan i 
noen tilfeller gi lengre kjøretid og dårligere mar-
kedsdekning. Samtidig vil en omkjøringstrasé 
kunne gi bedre punktlighet enn en trasé som går 
gjennom et anleggsområdet. Dette gir dermed et 
stabilt og forutsigbart tilbud for passasjerene. 

Det bør vurderes i hvilken grad andre deler av 
kollektivnettet kan dekke markeder til linjer som blir 
berørt av anleggsarbeid. Et eksempel på dette er 

oppgraderingen av Oslotunnelen for jernbanen, 
hvor togpassasjerene ble henvist til t-banen for å 
reise mellom Oslo S og Nationaltheatret (se figur 
5.28).

Andre tiltak for mindre ulemper ved anlegg
Følgende tiltak er foreslått: 

• Holde antallet anlegg på et minimum. Dette kan 
gjøres ved anleggssamordning i KGrav systemet 
(en programvareløsning som koordinerer 
gravearbeider). Systemet bør utnyttes bedre en 
det gjør i dag slik at en unngår situasjoner der 
samme gate graves opp med korte mellomrom. 

• Sikre god kvalitet, med grundig planlegging og 
gode faseplaner, når tiltak først gjøres. 

• Gjennomføringen av anlegg bør legges opp med 
høyere arbeidsintensitet slik at anleggstiden 
kortes ned til et minimum. Det er også viktig å 
sikre at tidsplanene holdes, og det kan gjøres 
ved å innføre restriksjoner ved forsinkelser som 
forlenger belastningen for trafikken i gaten.

Figur 5.28 I forbindelse med oppgradering av Oslotun-
nelen for jernbanen har hele strekningen blitt stengt for all 
togtrafikk i sommerukene i to år på rad. Dette gir ulemper 
for passasjerene, men gir raskere og billigere anleggs-
gjennomføring (Teknisk Ukeblad 2012). 
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Figur 5.29 I Trondheimsveien må trikken kjøre på enkeltspor gjennom anleggsområdet. Dette gir dårlig pålitelighet for 
passasjerene og fører samtidig til at anleggsarbeidet tar lang tid.
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Foto: Trond Strandsberg
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6 REALISERING
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6 REALISERING

6.1 HVORFOR REALISERINGSPLAN?
Det er tidligere foreslått og gjennomført en rekke 
fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken i Oslo, 
blant annet gjennom “Frem 2005” og “Frem 2006”. 
Som vist i kapittel 3.2 har dette gitt en svak forbe-
dring av kjøretiden de siste fem årene. Kraftfulle 
fremkommelighetstiltak signaliserer et ambisiøst 
mål både på kort og lang sikt. For å oppnå disse 
målene kreves en kursendring i forhold til dagens 
trendmessige utvikling.

Tiltakene som gjenstår fra Frem 2005, Frem 2006 
og andre tidligere utredninger er ofte store og 
kompliserte og innebærer behov for tydelig nedprio-
ritering av biltrafikk. Slike tiltak krever politisk og 
faglig vilje til prioritering, og innebærer tidkrevende 
planprosesser. Kraftfulle fremkommelighetstiltak 
viser flere tiltak som både kan være kompliserte og 
som krever tydelige prioriteringer av kollektivtrafikk.

For å øke fokuset på gjennomføring er det hensikts-
messig å se de foreslåtte tiltakene i et strategisk 
perspektiv. Ulike tiltak har ulik effekt og gjennomfør-
barhet. Riktig tiltak må implementeres på riktig sted 
og til riktig tid. Det er derfor nødvendig å gjøre 
prioriteringer mellom tiltak. 

Realiseringskapittelet skal være et verktøy for 
prioritering av tiltak. Det peker ut en retning for hvor 
man vil, slik at man kan tilpasse tiltak og virkemidler 
underveis i prosessen frem mot målet. Målene for 
trikk og buss i dette prosjektet gir en tydelig retning, 
og tiltakene som er foreslått representerer en rikhol-
dig verktøykasse som kan benyttes for å nå målene. 

6.2 METODE FOR PRIORITERING
Kraftfulle fremkommelighetstiltak har et klart fokus 
på å finne virkemiddel som raskt skal gi resultat. 
Det ønskes å finne konkrete handlingspunkt som 
på kort tid gir økt reisehastighet for kollektivtrafik-
ken. Den metodiske tilnærmingen baserer seg 
derfor på tiltakenes effekt og gjennomførbarhet. 

Dette er to kriterier som gjenspeiler måloppnåelse 
for prosjektet. De defineres her på følgende måte:

• Effekt: Hvor god forbedring et tiltak gir for 
fremkommeligheten.

• Gjennomførbarhet: Hvor enkelt og raskt et tiltak 
kan gjennomføres.

I figuren til høyre viser den vertikale aksen effekt, 
mens den horisontale aksen viser gjennomførbar-
het. Tiltakets plassering i figuren kan dermed 
brukes som en ledesnor for prioritering, der plas-
sering langt opp og mot venstre bør prioriteres først 
med synkende verdi ned mot høyre.

6.3 VURDERINGSGRUNNLAG OG 
USIKKERHET
Vurderingene er basert på arbeid og diskusjoner i 
prosjektets workshops. I tillegg er det gjort utfyl-
lende faglige vurderinger med utgangspunkt i 
beskrivelse av tiltak i kapittel 5. Det er vanskelig å 
gi en presis vurdering på akkurat hvilke plassering 
de ulike tiltakene skal få i figuren. Plasseringen 
viser dermed ikke en absolutt verdi men er mer en 
generell betraktning av hvor tiltakene hører hjemme.

En grunn til at effekt og gjennomførbarhet for 
tiltaksgruppene vanskelig kan gis en absolutt verdi 
er at hver gruppe inneholder mange potensielle 
konkrete tiltak som har sine egne forutsetninger. 
Enkelttiltaks plassering kan være avhengig av 
stedlige forhold, hvilket omfang tiltaket har, hvor 
mye det påvirker andre trafikantgrupper, osv.

Gjennomførbarheten er avhengig av flere faktorer 
som kan være vanskelige å forutse. Særlig kan 
politisk og faglig vilje til prioritering være avgjø-
rende for hva det viser seg mulig å gjennomføre, og 
hvor raskt. Også behov for reguleringsendringer og 
planprosess, kan variere mye basert på forutsetnin-
ger som blir gjeldende for hver konkret sak.



SIDE 69

Figur 6.1 Vurdering av effekt og gjennomførbarhet/kompleksitet for 12 foreslåtte tiltakstyper. Ulike tiltak innenfor hver 
tiltakstype vil kunne variere i effekt og gjennomførbarhet. Derfor er ikke plasseringen i diagrammet absolutt, men gir en 
indikasjon på hvordan ulike tiltak forholder seg til hverandre. 
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6.4 GJENNOMFØRINGSPRINSIPP
Kollektivtransporten består av linjenett, trafikktilbud 
og infrastruktur. Tiltak og virkemidler som er 
foreslått i dette prosjektet inkluderer utvikling av 
alle disse faktorene. Vi har valgt å skille dette i to 
nivåer: 

• System: Kollektivtransportens linjenett og 
driftsopplegg. Systemtiltak innebærer f.eks. 
optimalisering av holdeplassavstand og effektivi-
sering av linjenettet. Typisk for systemtiltak er at 
Ruter selv kan planlegge og gjennomføre mange 
av disse.

• Infrastruktur: Kollektivtransportens traseer, 
inkludert holdeplasser, strekninger og kryssutfor-
ming. Infrastrukturtiltak kan igjen deles inn i to 
nivåer: Enkle tiltak som ikke krever regulerings-
endring og derfor tar kort tid å gjennomføre. 
Kompliserte tiltak som krever omregulering og 
tar lengre tid å gjennomføre. 

Det finnes tiltak og virkemidler som ligger i grense-
land mellom system og infrastruktur. Optimalisering 
av holdeplassavstand er et godt eksempel på dette. 
Optimal holdeplassavstand kan designes på 
systemnivå, men krever bygging av holdeplasser 
før endringen kan iverksettes. 

Figur 6.2 gir et bilde på forholdet mellom systemtil-
tak, og enkle og kompliserte infrastrukturtiltak. 
Både systemtiltak og enkle infrastrukturtiltak kan gi 
god effekt og kan gjennomføres på kort tid. Kompli-
serte infrastrukturtiltak er viktige for å nå de 
langsiktige målene, men tar lang tid å gjennomføre. 
Dette betyr ikke at det kan vente med å igangsette 
planer for de store tiltakene. Planleggingen må 
starte tidlig, med mål om gjennomføring innenfor 
det langsiktige tidsperspektivet.

6.5 TIDSPERSPEKTIV FOR ULIKE TILTAK
I kapittel 5 vises et omfattende utvalg av mulige 
tiltak. Alle tiltak kan imidlertid ikke gjennomføres 
over alt med en gang. Derfor er det nødvendig å 
prioritere.  

I siste workshop ble det arbeidet med å konkreti-
sere hva som måtte gjøres på hvilke tidspunkt for å 
nå de målene som var satt. Det er åpenbart at 
kraftfulle tiltak er en kombinasjon av flere ulike tiltak 
i forskjellige kategorier. I tiltakspakken finnes tiltak 
som kan gjennomføres både på kort og lang sikt, i 
henhold til mål og tidsperspektiv som angitt i 
kapittel 2.  

I workshopen benyttet arbeidsgruppen en metode 
kalt “Backcasting” (også kalt tilbakeskuing) for å 
prioritere tiltak som gir måloppnåelse på kort og 
lang sikt. “Backcasting” går ut på å definere en 
ønsket framtidssituasjon for så å arbeide seg 
gradvis tilbake til nåtid, samtidig som man identifi-
serer hva som blir gjort når, for å komme fra 
dagens situasjon til gitt fremtidssituasjon. 

Figure 6.3 viser resultatet fra arbeidet i workshopen. 
Tiltak er konkretisert og plassert ut på en tidsakse 
for å vise hva som skal til for å nå prosjektets mål. 
Lengden på det fargede området for hvert enkelt 
tiltak gir en indikasjon på tiden fra prosjektet startet 
og til ferdigstilling. Listen er ikke en komplett og 
absolutt fremstilling, men viser hva som kan og bør 
gjøres for å nå målene i prosjektet. 

Figur 6.2 Gjennomføringsprinsipp. Systemtiltak og enkle og kompliserte infrastrukturtiltak har ulik gjennomføringstid. 
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Figur 6.3 Resultatet fra workshop i prosjektet. Tiltak er konkretisert og plassert ut på tidsaksen for å vise hva som skal til 
for å nå prosjektets mål på kort og lang sikt. 
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Ruter og Bymiljøetaten har i fellesskap etablert 
prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Prosjek-
tet skal fremme forslag til tiltak som på kort sikt skal 
øke reisehastigheten betydelig for trikk og bybuss i 
Oslo.

Delrapporten Forslag til 100 tiltak for bedre fremkom-
melighet er en omfattende idérapport som viser 
konkrete tiltak som kan gi bedre fremkommelighet for 
kollektivtrafikken. De konkrete tiltakene er basert på 
12 tiltakstyper fra hovedrapporten for prosjektet 
Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Hovedrapporten er 
resultatet av en serie arbeidsgruppemøter med 
representanter fra Bymiljøetaten, Ruter og Byrådsav-
deling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Plan 
Urban har vært sekretær for arbeidet.

Kraftig forbedret fremkommelighet for kollektivtrafik-
ken krever at kollektivtrafikk prioriteres foran annen 
trafikk. I etterkant av dette planarbeidet må det 
utformes en handlingsplan som vurderer ulike 
konsekvenser for det enkelte tiltak, men som også 
skal se på samfunnsnytten ved å gjennomføre 
fremkommelighetstiltakene.

Oslo 29. januar 2013.
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Utvikling i reisehastighet for alle trikkelinjer og de største bybusslinjene fra 2006 til 2011. 
Diagrammet viser en svak forbedring av hastigheten over tid. Det kreves imidlertid en 
kursendring for å nå de ambisiøse målene for fremkommelighetsarbeidet.

Ønsket utvikling for gjennomsnittlig reisehastighet, basert på målene for prosjektet. 
Kraftfulle fremkommelighetstiltak og Ruters fremkommelighetsstrategi. Det langsiktige 
målet innebærer en forbedring i reisetid på opp mot 10 minutter i gjennomsnitt per linje. 

Trikk

Buss

10

12

14

16

18

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

km
/t



SIDE 3

Bedre fremkommelighet gir kortere og mer 
forutsigbar reisetid for kollektivtrafikantene. 
Dagens utvikling viser en svak forbedring av 
reisetiden de siste fem årene. Målet er imidlertid 
mer ambisiøst, og det kreves økt innsats og en 
tydeligere prioritering av kollektivtrafikken for at 
målene skal nås. For å bidra til et velfungerende 
og effektivt kollektivsystem har Ruter og Bymiljø-
etaten identifisert 100 tiltak for bedre fremkom-
melighet.

BAKGRUNN
God fremkommelighet skal bidra til kortere og mer 
forutsigbar reisetid for kollektivtrafikantene. Et 
effektivt og velfungerende kollektivsystem er viktig 
for at flere skal velge å reise kollektivt i stedet for å 
kjøre privatbil. Kort og forutsigbar reisetid kan også 
gi bedre driftsøkonomi, som igjen muliggjør et bedre 
tilbud til trafikantene med samme ressursinnsats.

De siste ti årene har det pågått et aktivt og målrettet 
arbeid for å bedre kollektivtrafikkens fremkommelig-
het i Oslo. I regi av Oslopakke 2 ble det lansert flere 
tiltakspakker for trikk og buss, med mål om å øke 
reisehastigheten med 20 %. For trikk og bybuss 
innebærer dette en gjennomsnittlig reisehastighet på 
20 km/t. Mange tiltak er gjennomført, og det har vært 
en jevn forbedring av hastigheten. Målet om 20 km/t 
er imidlertid ikke nådd: I 2011 lå hastigheten for trikk 
på ca. 16 km/t og bybuss på ca. 18 km/t. 
Ruter og Bymiljøetaten har gått sammen om prosjek-
tet Kraftfulle fremkommelighetstiltak, som skal vise et 

bredt spekter av tiltak som kan bidra til økt reisehas-
tighet for bybuss og trikk i Oslo. I forbindelse med 
prosjektet har Ruter og Bymiljøetaten satt følgende 
mål for kollektivtransporten i Oslo: 

• Bybuss skal oppnå en reisehastighet over 12 
måneder som ligger på nivå med juli måned.

• Trikkens reisehastighet skal strekke seg mot hva 
som oppnås på bybanen i Bergen (24 km/t).

• Tiltakene skal være egnet for gjennomføring på 
kort sikt og skal i utgangspunktet ikke omfatte 
tunge infrastrukturtiltak og/eller tiltak som krever 
omreguleringer.

Prosjektet har resultert i en rapport som presenterer 
12 mulige tiltakstyper. Basert på disse tiltakstypene 
er det satt opp en liste over 100 konkrete tiltak som 
skal bidra til bedre fremkommelighet for trikk og 
bybuss i Oslo. Denne rapporten viser de 100 
tiltakene. 

GEOGRAFISK OMRÅDE OG LINJER
Arbeidet har fokus på fremkommelighet for trikk og 
bybuss i Oslo. Det geografiske området som under-
søkes er i hovedsak begrenset til Oslo sentrum og 
områdene til og med Ring 3. Tiltak utenfor Ring 3 er 
ikke utelukket, men har hatt begrenset fokus i 
arbeidet. Det er gjort et utvalg av de viktigste linjene 
som grunnlag for å identifisere tiltak:

• Alle trikkelinjer (11, 12, 13, 17, 18, 19)
• Busslinjene 20, 21, 23, 30, 31, 34, 37 og 54

Det er viktig å påpeke at det også kan være nødven-
dig med tiltak på andre områder og traseer, selv om 
det ikke er behandlet i dette prosjektet. 

AVGRENSNINGER
Prosjektet signaliserer et ambisiøst mål, og for å 
oppnå målene kreves en kursendring i forhold til 
dagens trendmessige utvikling. Det er derfor lagt 
vekt på å finne et bredt utvalg av tiltak som til 
sammen kan bidra til betydelig økt reisehastighet for 
kollektivtransporten. Dette innebærer at det først og 
fremst er sett på de muligheter som tiltakene gir for 
kollektivtransporten. 

Det er ikke gjennomført en systematisk analyse av 
konsekvenser for ulike trafikantgrupper og aktører 
som kan bli berørt av tiltakene. Kostnader og 
samfunnsnytte ved gjennomføring av fremkommelig-
hetstiltak er heller ikke undersøkt. I det videre 
arbeidet med realisering av tiltak må derfor følgende 
konsekvenser og effekter vurderes:

• Tidsgevinster og samfunnsnytte av tiltak.
• Kostnader.
• Enkelte tiltak krever vurderinger av markeds-

messige konsekvenser for kollektivtransporten.
• Enkelte tiltak krever gjennomføring av trafikkana-

lyser med vurdering av trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling (f.eks. krysstiltak).

• Enkelte tiltak innebærer juridiske og praktiske 
utfordringer som må håndteres.

INNLEDNING
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1. PRIORITERING I 2-FELTS GATE (KOLLEKTIVGATE)

1.1: Tøyenbekken, fra x Grønlandsleiret til x Schwei-
gaards gate.  

1.2: Storgata.

1.3: Trondheimsveien, fra x Helgesens gate til Carl 
Berners plass. 

1.4: Thorvald Meyers gate, fra Nybrua til x Schleppe-
grells gate.

1.5: Vogts gate, fra x Sannergata til x Sandakerveien.

1.6: Nygata.

1.7: Lybekkergata - Hammerborgsgata, fra Lybekkergata 
x Stenersgata til Hammersborggata x Torggata.

1.8: Pilestredet - Kristian Augusts gate, fra Pilestredet x 
Grensen til Kristian Augusts gate x Tullins gate.

1.9: Grensen, fra x Stortorvet til x Akersgata.

1.10: Stortingsgata.

1.11: Schweigaards gate, fra x St. 
Halvards gate til x Oslo gate.

1.12: Kierschows gate.

1.13: Josefines gate – Camilla Colletts 
vei.

1.14: Oslo gate, fra Oslo Hospital til x 
Schweigaards gate.

1.15: Hegdehaugsveien - Bogstadveien 
- Valkyriegata, fra Hegdehaugsveien x 
Parkveien til Valkyriegata x Kirkeveien.

1.16: Prinsens gate - Tollbugata - Strand-
gata.

Separering av kollektivtrafikk og biltrafikk i egne kjørefelt er et effektivt tiltak for å sikre fremkommelighet for 
kollektivtrafikken. I en gate med blandet trafikk og store fremkommelighetsproblemer vil buss og trikk hindres på 
lik linje med resterende trafikk. I en egen gate vil disse sikres tilnærmet uhindret fremkommelighet, også i rush. 
Dette vil føre til kortere reisetid, og en langt mer pålitelig fremføring med mindre rutetidsdifferanser og avvik.

Strekningene beskrevet på denne siden etableres som kollektivgater. På noen av strekningene er det allerede 
en viss prioritering for kollektivtrafikken. Her innebærer tiltaket en rendyrking av kollektivgaten i hele sin lengde. 



SIDE 5

Kollektivprioritering i 2-felts gate:

Strekning med kollektivfelt i begge retninger, 
ingen biltrafikk
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2. PRIORITERING I 3-FELTS GATE

2.17: Sannergata: Kollektivfelt begge 
retninger. Ett bilfelt.

2.18: Konows gate - Dyvekes vei: 
Kollektivfelt mot sentrum fra Kværner til 
Lodalen holdeplass. Bilfelt begge 
retninger.

2.19: Toftes gate: Kollektivfelt begge retninger. Ett bilfelt.

2.20: Waldemar Thranes gate: Ett kollektivfelt i retning 
fra vest mot øst. Bilfelt begge retninger.

2.21: Trondheimsveien mellom Helgesens gate og 
Heimdalsgata. Kollektivfelt begge retninger. Ett bilfelt.

2.22: Østensjøveien mellom Brynsengveien og Jernba-
neveien: Ett kollektivfelt i retning fra Brynsengveien mot 
Jernbaneveien. Bilfelt begge retninger.

2.23: Grefsenveien mellom Sandaker og Storo: Kollektiv-
felt for trikk i retning Storo. Bilfelt begge retninger.

2.24: Lilleakerveien mellom Lysaker bru 
og Ombergveien: Kollektivfelt i retning 
Lysaker. Bilfelt begge retninger.

Separering av kollektivtrafikk og biltrafikk i egne kjørefelt er et effektivt tiltak for å sikre fremkommelighet for 
kollektivtrafikken. I en gate med blandet trafikk og store fremkommelighetsproblemer vil buss og trikk hindres på 
lik linje med resterende trafikk. Kollektivfelt vil sikre kollektivtrafikken tilnærmet uhindret fremkommelighet, også 
i rush. Effekten er kortere reisetid og langt mer pålitelig fremføring med mindre rutetidsdifferanser og avvik.

Kollektivprioritering i 3-felts gate kan nyttes der det er for lite gateareal til å gjennomføre tilrettelegging med 2 
bilfelt og 2 kollektivfelt, eller der behovet for bilfremkommelighet gjør det vanskelig å velge kollektivgate. Ved å 
beholde minst et kjørefelt for biltrafikk vil også tilgjengeligheten for personbil opprettholdes. På strekninger der 
førsituasjonen ikke er tre felt, kan ytterligere areal oppnås, f.eks. ved å fjerne gateparkering.

Strekningene beskrevet på denne siden etableres med kollektivfelt i en eller i begge retninger i tillegg til minst et 
kjørefelt for biltrafikk.
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Kollektivprioritering i 3-felts gate:

Strekning med kollektivfelt i begge retninger, 
enveis biltrafikk 
   

Strekning med kollektivfelt i én retning, 
toveis biltrafikk
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3. PRIORITERING I 4-FELTS GATE

3.25: Akersgata, fra x Ullevålsveien til x Teatergata.

3.26: Hausmanns gate, fra x Storgata til x Mariboes gate.

3.27: Uelands gate, fra Alexander Kiellands plass til x 
Colletts gate.

3.28: Grefsenveien, fra Storo til Disen.

3.29: Drammensveien, fra Olav Kyrres plass til x 
Halvdan Svartes gate.

3.30: Ring 2, fra x Fagerheimgata til x Geitmyrsveien.

3.31: Bygdøy allé, fra Olav Kyrres plass til x Karenslyst 
allé.

3.32: Biskop Gunnerus gate, fra x Schweigaards gate til 
x Skippergata.

3.33: Ring 2, fra x Middelthuns gate til 
Frogner plass. Tverrsnitt utvides slik at 
det blir kollektivfelt i begge retninger.

Separering av kollektivtrafikk og biltrafikk i egne kjørefelt er et effektivt tiltak for å sikre fremkommeligheten for 
kollektivtrafikken. I en gate med blandet trafikk og store fremkommelighetsproblemer vil buss og trikk hindres på 
lik linje med resterende trafikk. I egne felt vil disse derimot sikres tilnærmet uhindret fremkommelighet, også i 
rush. Dette vil føre til kortere reisetid, og en langt mer pålitelig fremføring med mindre rutetidsdifferanser og 
avvik.

Strekningene beskrevet på denne siden etableres med separate kjørefelt for kollektivtrafikk og biltrafikk i begge 
retninger.
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Kollektivprioritering i 4-felts gate:

Strekning med kollektivfelt, 
toveis biltrafikk
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4. PRIORITERING I KRYSS

4.34: Tvetenveien ved Ring 3: Det etableres lysregulering for busser 
som skal svinge til venstre fra Tvetenveien og på rampe til Ring 3, 
retning vest. Tiltaket vil forhindre lange venteperioder ved stor trafikk i 
Tvetenveien.

4.35: Rundkjøring i Trondheimsveien x Mailundveien: Busser kjører 
gjennom rundkjøringsøy med likt kjøremønster som trikken. Da trenger 
ikke bussene å flette med annen trafikk og sinkes av dette.

4.36: Frogner plass: Trafikk fra Halvdan Svartes gate kontrolleres med 
tilfartskontroll. Slik kan oppstuving i rundkjøring på Frogners plass 
unngås, noe som vil hjelpe fremkommeligheten for kollektivtrafikken 
gjennom rundkjøringen.

4.37: Henrik Ibsens gate ved 7. juni-plassen: Den lysregulerte fotgjen-
gerovergangen i «Glitnebakken» fjernes. Dette vil minske behovet for 
stopp i kollektivtraseen. 

4.38: Stortingsgata ved Tordenskiolds gate: Lysregulert fotgjengerover-
gang fjernes. Dette vil minske behovet for stopp  og opphopning av 
kollektivkjøretøy på søndre kollektivstreng.

4.39: Stortingsgata ved Munkedamsveien: fotgjengerovergang fjernes. 
Dette vil minske behovet for stopp og begrense opphopning av kollektiv-
kjøretøy på søndre kollektivstreng.

4.40: Carl Berners plass: Tilfartskontroll for alle innfartsårer mot rundkjø-
ringen. Ved å etablere tilfartskontroll for alle innfartsårer kan mengden 
trafikk i rundkjøringer styres slik at det ikke slippes inn biler når det ikke 
er kapasitet ut fra krysset. Slik unngås det at rundkjøringen fylles opp 
med stillestående biler. Kollektivtrafikk som har prioriterte felt inn mot 
kryss vil dermed ikke hindres av stillestående kø.

4.41: Kierschows gate x Uelands gate: Rundkjøringen bygges om til 
lyskryss med kollektivprioritering. I rush, når kapasitetsgrensen for 
rundkjøring nås, låser den seg helt, og det blir umulig å prioritere 
trafikkårer med kollektivtrafikk.

4.42: Henrik Ibsens gate x Cort Adelers gate: Lyskryss fjernes.

4.43: Henrik Ibsens gate x Parkveien: Busser kjører gjennom rundkjø-
ringsøy med likt kjøremønster som trikken. Da trenger ikke bussene å 
flette med annen trafikk og sinkes av dette.

Kryss utgjør ofte flaskehalsene i gatenettet. Selv om kollektivtrafikken har god fremkommelighet frem mot et 
kryss, så kan avviklingen gjennom krysset være dårlig slik at det tar lang tid å kjøre gjennom krysset.

Tiltakene beskrevet på denne siden er ment å sikre kollektivtrafikken en raskere og mer pålitelig passasje 
gjennom gjeldende kryss og rundkjøringer. Merk at forslag om kjøring av buss gjennom rundkjøringens sen-
traløy krever unntak fra eller endring av dagens regelverk. Vegdirektoratet har godkjent en løsning med buss 
gjennom rundkjøringens sentraløy i Hillevåg utenfor Stavanger.

Ingen tiltak
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Kollektivprioritering i kryss:

Kryss med kollektivprioritering
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5. PRIORITERING PÅ RING 3

5.44: Ring 3 mellom rampe til/fra Maridalsveien og Storo: 
Det etableres sambruksfelt på hele strekningen. Der det 
er kollektivfelt blir disse omgjort til sambruksfelt. Sam-
bruksfeltene blir, i tillegg til kollektivtrafikken, gjort 
tilgjengelig for godstrafikk og personbiler med minimum 
2 personer i bilen.

5.45: Ring 3 mellom Høyenhall og av-påkjøringsramper 
ved Ryen: Tverrsnittet endres slik at det kan etableres 
kollektivfelt der dette ikke finnes i dag.

5.46: Ring 3 mellom Storo og Sinsenkrysset: Kollektivfelt 
etableres på strekningen som i dag har 6 kjørefelt uten 
restriksjoner.

Fremkommeligheten langs Ring 3 er svært dårlig i rushtiden, og med manglende prioritering for kollektivtrafik-
ken viser registreringene store forsinkelser for bussene. Tiltak som prioriterer kollektivtrafikken på strekninger 
langs Ring 3 vil kunne ha stor betydning for  tverrgående reiser i byen.

Ring 3 er en veg der Statens vegvesen har forvaltningsansvar. Det er likevel valgt å vise tiltak her da de er en 
viktig del av helheten i arbeidet for bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken i Oslo.

Før: Etter:

Ingen tiltak
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Kollektivprioritering på Ring 3:

Strekning med kollektivfelt, 
toveis biltrafikk
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6. TILTAK FOR REDUKSJON AV BILTRAFIKK

6.47: Reduksjon i antall parkeringsplas-
ser gir færre muligheter til å sette fra seg 
bil ved målpunktet og bidrar dermed til 
redusert biltrafikk. Transportstrømmene 
påvirkes av hvor parkeringsplassene 
lokaliseres. Et kommunalt parkeringsor-
gan vil kunne arbeide strategisk og 
målrettet med utvikling av parkeringstil-
budet, og kan utnytte parkering som 
virkemiddel for å redusere biltrafikk og 
legge bedre til rette for kollektivtranspor-
ten.

6.48: Utvide bysykkelordningen. Flere 
bysykkelstativ, særlig lokalisert ved 
parkeringshus og kollektive knutepunkt, 
vil bidra til å minske behovet for gatepar-
kering og redusere biltrafikk i sentrum.

6.49: Etablere sikrede sykkelparkeringer 
ved større trafikknutepunkter etter 
modell fra f.eks. København og Amster-
dam. Dette vil gjøre det lettere og 
tryggere å parkere sykler på lokaliserin-
ger som fremmer samkjøring av reise på 
kollektivreisemiddel og sykkel.

6.50: Redusere kapasiteten for biltrafikk 
i signalregulerte kryss eller ved bruk av 
tilfartskontroll. Innsnevring av gater, 
reduksjon av kapasitet i kryss og 
rundkjøringer, f.eks. etter modell fra Carl 
Berners plass, bidrar til redusert biltra-
fikk totalt sett. Et hittil lite benyttet 
virkemiddel er tilfartskontroll. Tilfartskon-
troll kan benyttes både til å «strupe» 
biltrafikken, samt som et virkemiddel i 
forbindelse med kryss for en optimal 
trafikkflyt for alle trafikanter.

6.51: Økonomiske virkemidler. Avgifter som bidrar til at færre reiser med bil inn til 
sentrum. 

6.52: Reduksjon av antall parkeringsplasser langs kollektivtraseer. Parkering langs 
kollektivtraseer bidrar i en del tilfeller til fremkommelighetsproblemer, særlig for trikken. 
Reduksjon av parkeringsplasser i enkelte kollektivtraseer må etterstrebes, men kan sees 
i sammenheng med etablering av sykkelfelt og bredere fortau. For å unngå å ramme 
beboere negativt bør gateparkering ellers forbeholdes beboere lokalt.

6.53: Bilfrie gater og områder i tråd med tidligere bystyrevedtak. Bilfrie gater skal priori-
tere kollektivtrafikk, gang og sykkel foran biler. Virkemidler som gjør det vanskeligere å 
kjøre bil i lokale bygater er med på å gi en generell reduksjon i biltrafikken. Adgang for 
lokale beboere og næringsdrivende til bilfrie områder som er fysisk stengt ivaretas med 
adgangskort o.l.  

6.54: Bildeling gir mindre bilbruk enn om man eier sin egen bil. Samtidig gir det redusert 
behov for parkering fordi en lånebil erstatter flere privateide biler. Det finnes i dag flere 
bildeleordninger i Oslo, men det kan tilrettelegges bedre, f.eks. gjennom reserverte 
parkeringsplasser og andre fordeler for lånebiler. I Paris er det innført bildeleordning etter 
samme prinsipp som bysykkelordninger, med egne dedikerte parkeringsplasser.

Tiltak som reduserer biltrafikken gir ofte dobbel effekt for kollektivtrafikken. Mindre bilbruk gir mer tilgjengelig 
areal og bedre fremkommelighet samtidig som kollektivandelen øker. Tiltak for reduksjon av biltrafikk kan grovt 
deles inn i økonomiske, fysiske og trafikale tiltak. I tillegg vil bedre tilrettelegging for andre transportformer 
(sykkel, gange og kollektivtrafikk) kunne bidra. 

Enkelte virkemidler gjelder nasjonalt og må balanseres ut fra nasjonale hensyn (f.eks. fordelsbeskatning av 
parkeringsplasser). Disse kan derfor vanskelig utnyttes lokalt. Her beskrives tiltak som er mest aktuelle i Oslo.
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Tiltak for reduksjon av biltrafikk:

Aktuelle steder for vurdering av utvidet 
bysykkelordning. Tiltak 6.48.

Aktuelle steder for etablering av sikret 
sykkelparkering. Tiltak 6.49.

Redusere kapasiteten for biltrafikk i signal-
regulerte kryss, eller ved bruk av tilfartskontroll. 
Rød stiplet strek viser hvilke strekninger som 
berøres. Tiltak 6.50.

Reduksjon av antall parkeringsplasser langs 
kollektivtraseer. Tiltak 6.52.

Bilfrie gater og områder. I sentrum innenfor Ring 1 
tillates i prinsippet kun taxi og kjøring til eiendommer 
i tillegg til kollektivtrafikk. Tiltak 6.53.
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7. RESTRIKSJONER FOR TAXI OG VARELEVERING

7.55: Innkjøringsforbud for taxi i Stortingsgata ved Nationaltheatret. I de mest belastede 
kollektivtraseene vil taxier kunne bidra til avviklingsproblemer, og bør derfor forbys 
enkelte steder.

7.56: Innkjøringsforbud for taxi på strekningen Storgata - Biskop Gunnerus gate - Stortor-
vet. I de mest belastede kollektivtraseene vil taxier kunne bidra til avviklingsproblemer, 
og bør derfor forbys enkelte steder.

7.57: Gjennomkjøringsforbud for taxi i Stortingsgata ved Nationaltheatret. I de mest 
belastede kollektivtraseene vil taxier kunne bidra til avviklingsproblemer, og bør derfor 
forbys enkelte steder. 

7.58: Alternative reserverte traseer for taxi og varelevering etableres i Oslo sentrum. Ved 
å etablere alternative traseer for taxi og varelevering kan disse flyttes ut fra de viktigste 
kollektivtraseene. 

7.59: I kollektivtraseene tillates varelevering kun utenfor rushtidsperiodene. I rushperio-
dene er antall passasjerer og kollektivenheter i traseene høyest, og forsinkelser gir større 
konsekvenser. Varelevering i rushperiodene bør derfor unngås.

7.60: Varelevering skal fortrinnsvis skje fra sidegater i kollektivtraseer. Varelevering i 
kollektivtraseer bidrar ofte til konflikter med kollektivkjøretøyer, ofte fordi lastebiler blir 
stående delvis ute i gaten eller kollektivtraseen. Det bør derfor søkes å redusere antall 
vareleveringsplasser i kollektivtraseene og heller legge disse til sidegatene.

7.61: Prosjektet «Grønn bydistribusjon» skal utrede og vurdere tiltak som effektiviserer 
varelevering i Oslo sentrum, gjerne etter modell fra Freiburg. Varelevering bidrar til den 
totale trafikkmengden, spesielt i sentrum. I tillegg kan ureglementert av- og pålessing 
komme i direkte konflikt med kollektivtrafikken. Et prosjekt for effektivisering av vareleve-
ringen kan bidra til å redusere omfanget og ulempene ved varelevering. 

7.62: Vareleveringslommer, særlig i trikketraseer, skal ha 
en bredde på minst 3 meter. Trikken har ikke mulighet til 
å svinge rundt laste- og varebiler som parkerer for nært 
traseen. Risikoen for konflikt øker i gater med for smale 
vareleveringslommer. I trikketraseer bør disse derfor 
være minst 3 meter. 

7.63: Kjøretøystørrelser i trikketraseer begrenses til 
maks. 7,5 tonn totalvekt.

7.64: Varelevering fjernes fra trikketraseer som ikke har 
tilstrekkelig tverrsnitt. Langs enkelte trikkestrekninger er 
det i dag for trangt til å etablere tilstrekkelig brede 
vareleveringslommer. På slike strekninger bør derfor 
varelevering unngås.

Ingen tiltak

Selv om trafikktallene er lavere i sentrum enn mange andre traseer, fører kompleksiteten i kollektivsystemet til 
at det blir mer sårbart for mindre påvirkninger fra annen trafikk. Taxi og varelevering utgjør en betydelig andel av 
trafikken i sentrum, samtidig som av- og påstigning og vareleveranser kan komme i direkte konflikt med kollek-
tivkjøretøyer. Restriksjoner for taxi og varelevering kan derfor bidra til bedre fremkommelighet. 
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Restriksjoner for taxi og varelevering:

Reserverte strekninger for kollektivtrafikk der taxi 
ikke får adgang. Tiltak 7.55, 7.56, 7.57, 7.58. 
  

Varelevering skal fortrinnsvis skje fra sidegater i 
kollektivtraseer der det ikke finnes private arealer. 
Trikketraseer som vist prioriteres. Tiltak 7.60. 
  

Varelevering fjernes fra trikketraseer som ikke har 
tilstrekkelig tverrsnitt. Tiltak 7.64. 
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8. KOLLEKTIVPRIORITERING MED SIGNAL, SKILT OG OPPMERKING

8.65: Utvidet bruk av underskilt i kollektivtraseer som viser hvilke 
trafikantgrupper som får fordeler eller begrensninger. Erfaringer tilsier at 
underskilt på trafikkskilt kan være oppklarende for hvem skiltingen angår. 
Eventuelle tiltak må enkeltvis vurderes og besluttes av skiltmyndighet.

8.66: Oppmerking i gate som opplyser om kollektivfelt, holdeplasser o.a. 
skal alltid være godt synlig. Nedslitt oppmerking i gater gjør det vanskelig 
for bilister å overholde trafikkreglene, som f.eks. å velge rett kjørefelt der 
kollektivfelt- merkingen er borte. Oppmerking i gate skal derfor alltid 
være godt lesbar for alle bilister, også om vinteren.

8.67: Parkeringsplasser i gate skal alltid vær godt synlige og godt merket 
slik at parkeringer ikke hindrer kollektivtrafikken. For å hjelpe bilister til 
korrekt og lovlig parkering, og som heller ikke skal hindre kollektivtrafik-
kens fremføringer, vil et hjelpemiddel være at parkeringsplasser alltid er 
korrekt skiltet og godt oppmerket i gaten. Der det er hensiktsmessig kan 
gateparkeringer utformes ekstra lange for å forenkle ut- innkjøring.   

8.68: Systematisk gjennomgang av signalsystemene for å finne forbe-
dringspunkter. Det pågår et kontinuerlig arbeid med utbedring av feil og 
optimalisering av prioriteringen innenfor de rammebetingelser som 
gjelder. Likevel fungerer ikke alltid prioriteringen optimalt sett fra kollek-
tivtrafikkens side. Systemet for signalprioritering er svært komplekst og 
avhengig av mange faktorer. Det kan derfor være behov for en grundig 
og systematisk gjennomgang av signalsystemene for å finne forbedrings-
punkter som kan gi en mer offensiv prioritering av kollektivtrafikken.

8.69: Etablere opplæringsprogram for førere i teknologi og virkemåte for 
SIS. Måten det kjøres på kan påvirke hvor godt signalprioriteringen virker. 
Bedre forståelse for systemets virkemåte kan bidra til mer optimal kjøring 
og dermed også bedre prioritering.

8.70: Venstresvingforbud over kollektivtrasé. Tiltaket er aktuelt i kryss hvor biltrafikk benytter samme 
kjørefelt som kollektivtrafikken. Biltrafikk som skal svinge til venstre må vente på møtende trafikk før det 
kan kjøres og krysset frigjøres. I mange tilfeller blokkerer trafikk som skal svinge til venstre kryssets 
kapasitet totalt. Ett eksempel er biltrafikk i Grefsenveien fra Kjelsås som skal svinge til venstre i Storo-
krysset, dvs. mot rampe til Ring 3 mot Sinsen. 

8.71: Utnytte muligheter for tydeligere skilting (etter modell fra bybanen i Bergen) for å varsle andre 
trafikanter om trikk, særlig i kryss.  Konflikter og ulykker mellom trikk og andre trafikantgrupper er en 
hyppig årsak til driftsforstyrrelser og forsinkelser. Etter modell fra bybanen i Bergen kan det vurderes om 
flere kryss kan skiltes med fareskilt, eventuelt sammen med lyssignal.

8.72: Skiltmyndighet for Oslo overføres fra politiet til Bymiljøetaten. Dette kan gi bedre sammenheng i 
tiltakene, et mer enhetlig ansvar og bedre beslutningsprosesser ved gjennomføring av nye skilttiltak.

8.73: Mer aktiv bøtelegging av snikkjøring i kollektivgater. Kapasiteten i mange kollektivgater og kollektiv-
felt er begrenset, og personbiler som snikkjører i disse traseene bidrar til dårligere avvikling. Det er derfor 
viktig å begrense denne trafikken så mye som mulig, gjennom bedre håndheving av forbudet.

8.74: Strengere prioritering av kollektivtrafikken på bekostning av annen trafikk. Mulighetene for streng 
prioritering reguleres blant annet av regler for makstider for ulike trafikantgrupper i lyskryss. Flere steder 
kan det likevel være mulig å forbedre prioriteringen innenfor gjeldende rammebetingelser. I tillegg bør det 
gjøres en vurdering av de betingelser som i dag gjelder for programmering av lyskryss.

8.75: Linjenes viktighet skal bestemme prioriteringer der hvor flere linjer krysser hverandre. I enkelte slike 
tilfeller vil det være hensiktsmessig å prioritere enkelte linjer foran andre, f.eks. linjer med høyere pas-
sasjerantall. Dette kan gi bedre avvikling totalt sett.

8.76: Sørge for at teknologiutviklingen følges mht. videreutvikling av SIS.  SIS-systemet som i dag 
benyttes for å gi aktiv signalprioritering ble innført i forbindelse med Frem 2005. Siden 2005 har det vært 
en kraftig teknologisk utvikling på mange felt. Det kan derfor være behov for å vurdere mulighetene for 
videre utvikling av SIS-systemet i tråd med den generelle teknologiutviklingen. 

Skilting og oppmerking er viktige verktøy for å begrense konflikter mellom kollektivtrafikk og bil. Signalregulering 
og aktiv signalprioritering har også stor betydning for fremkommeligheten. Tiltakene på denne siden innebærer 
å optimalisere bruken av signal, skilt og oppmerking for å prioritere kollektivtrafikken.
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8.77: Kameraovervåkning av kollektivtraseer som mulig 
grunnlag for å ilegge bøter. Etter modell fra London vil 
det være mulig å bøtelegge bilister som f.eks. snikkjører 
i kollektivfelt eller parkerer i kollektivtraseer med stopp-
forbud. Tiltaket betinger etablering av kameraovervåk-
ning av viktige kollektivtraseer samt avklaringer mot 
lovmyndighet og politi for bøtelegging.

Venstresvingforbud:

Kryss der venstresvingsforbud over kollektivtrasé 
vurderes. Røde piler viser hvilke svingebevegelser 
som forbys. Tiltak 8.70.
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9. OPTIMERING AV HOLDEPLASSAVSTANDER

9.79: Gjennomsnittlig stoppestedsavstand for trikk og 
buss økes fra ca. 430 meter til 600 meter der dette er 
praktisk gjennomførbart. I mange tilfeller er holdeplas-
savstanden for kort ut fra idealnormen. En reduksjon i 
antall holdeplasser vil øke linjenes kjørehastighet og 
derved også gjøre tilbudet mer attraktivt. Gevinsten for 
en trafikantgruppe må dog vurderes opp mot de ulemper 
som påføres berørte trafikanter, dvs. de som mister sin 
holdeplass.

9.78: Vurdere nedleg-
gelse av holdeplasser 
som bidrar til strekninger 
med svært kort holde-
plassavstand. 

Ingen tiltak

Holdeplasstiden utgjorde i 2011 en fjerdedel av reisetiden for trikk og en femtedel av reisetiden for buss. Gjen-
nomsnittlig holdeplasstid er 22 sekunder for trikk og 16 sekunder for buss. I tillegg reknes ca 10 sekunder til 
nedbremsing inn mot og akselerasjon ut fra holdeplass. Ved å redusere holdeplassantallet, og da nærme seg 
det som reknes som optimal holdeplassavstand, vil gevinsten kunne bli store utslag i reisehastigheten til linjene.

Dagens situasjon
24 holdeplasser med 
avstand på 350 m
400 m sirkler

Forslag
15 holdeplasser med 
avstand på 600 m
400 m sirkler

Tiltak 9.79: 
Eksempel på optimalisering 
av holdeplassavstand for 
linje 21. Markedsdekningen 
reduseres marginalt, mens 
reisetiden reduseres 
betydelig. 
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Optimering av holdeplassavstand:

Holdeplasser som vurderes nedlagt på kort sikt. 
Tiltak 9.78.
    

Linjer som gjennomgås for redusering av antall 
holdeplasser på mellomlang sikt. Tiltak 9.79.
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10. RASKERE AV- OG PÅSTIGNING

10.80: Alle busser skal være av lavgulvs 
leddbusser med 4 doble dører.

10.81: Førersalg fjernes på trikk. Det er i 
dag en relativt liten andel førersalg. Det 
er derfor mindre å hente på en ytterligere 
økning i prisdifferansen mellom forhånd-
skjøpte og ombordkjøpte billetter. Neste 
steg i utviklingen kan derfor være å totalt 
avvikle salg av billetter om bord, noe 
som vil være mulig etter hvert som andre 
billetteringsløsninger fungerer tilfredsstil-
lende.

10.82: Gjennomføre kampanjer rettet 
mot passasjerer for adferd på holdeplas-
ser og om bord på vogner som kan bidra 
til raskest mulig passasjerutveksling.

10.83: Bussholdeplasser skal utstyres med skrå/avrundet kantstein som tillater kjøring 
helt inntil fortauskant. For rask og effektiv av- og påstigning på holdeplassene er det 
viktig at bussene kjører helt inntil fortauskanten. For personer med bevegelseshinder er 
dette særs viktig. Et egnet virkemiddel for dette er å benytte kantstein mellom gate og 
fortau som ikke ødelegger dekkene, og som derfor gjør det mulig for føreren å styre 
bussen etter kantsteinen.

10.84: Holdeplasser som ikke oppfyller standardkrav oppgraderes. Tiltaket bør ses i 
sammenheng med tiltak 9.79 om økt holdeplassavstand, noe som kan bidra til å løse 
utfordringer ved enkelte holdeplasser, som er vanskelige å oppgradere der de ligger i 
dag.

10.85: Alle trikker og busser skal ha raske og effektive dørsystemer og ellers være 
tilrettelagt for store passasjerstrømmer. Det er viktig å følge med på utviklingen av 
busser og trikker, og legge stor vekt på rask av- og påstigning ved nye bussanbud og 
anskaffelse av nye trikker.

10.86: Linjenes rutefrekvens og passasjerkapasitet må være tilpasset passasjerstrøm-
menes størrelse for å gi effektiv trafikkavvikling. Overfylte kollektivenheter gir lengre 
holdeplassopphold. På den andre siden vil kollektivenheter med lavt belegg oppta 
kapasitet i kollektivtraseene med dårligere avvikling som resultat. Det er derfor viktig å 
tilpasse passasjerkapasiteten til markedet for å gi så effektiv holdeplassavvikling som 
mulig. 

10.87: Førersalg fjernes på buss. Det er i dag en relativt liten andel førersalg. Det er 
derfor mindre å hente på en ytterligere økning i prisdifferansen mellom forhåndskjøpte 
og ombordkjøpte billetter. Neste steg i utviklingen kan derfor være å totalt avvikle salg av 
billetter om bord, noe som vil være mulig etter hvert som andre billetteringsløsninger 
fungerer tilfredsstillende.

10.88: Holdeplasser skal utformes med 
tilstrekkelig lengde, ha tilstrekkelig 
passasjerkapasitet (bredde) samt ha 
gunstige adkomstforhold. Avgjørende 
bidrag til effektiv trafikkavvikling er at 
holdeplassene dimensjoneres store nok. 
Forhold som spiller inn er hvor mange 
kollektivtrafikkenheter som normalt vil 
kunne betjene holdeplassen samtidig, 
samt antall passasjerer som skal av og 
på. Holdeplasser med for lite areal, både 
for passasjerer og vogner, vil forsinke 
trafikkavviklingen.      

10.89: Trikker av typen SL79 erstattes så 
raskt som mulig. SL79 har ikke trinnfri 
av- og påstigning, noe som gir lengre 
tidsbruk på holdeplasser, spesielt når 
trikkene er svært fulle. Det er også 
behov for utskifting av hensyn til univer-
sell utforming.

Trikkenettet har gjennomsnittlig 27 holdeplasser per linje. Utvalget av busslinjer har gjennomsnittlig 31 holde-
plasser per linje. Tiltak som gir raskere av- og påstigning, og dermed kortere oppholdstid, vil derfor kunne ha 
stor effekt på en linje som helhet. F.eks. vil et tiltak som gir 2 sek raskere gjennomsnittlig oppholdstid per 
holdeplass gi ca. 1 min raskere kjøretid på busslinjen som helhet.
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Foto: Plan Urban
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11. EFFEKTIVISERING AV LINJENETT OG DRIFT

11.90: Trikk og buss skal kjøre etter mindre rigide 
tidtabeller. Mindre avvik tillates også for tidlig kjøring. I 
dag begrenses kjøretiden av rutetabellen fordi for tidlig 
kjøring i forhold til rutetabellen ikke skal forekomme. 
Mindre rigide tidtabeller kan derfor kunne gi økt reise-
hastighet.

11.91: Operatørene skal belønnes økonomisk for å 
overholde definerte taktingskrav mellom avgangene på 
en linje. Bedre takting gir mindre fare for klumping av 
kjøretøy, med bedre avvikling som resultat.

11.92: Trikkens linjenett legges om til enlinjesystem. 
Dette bidrar til forenkling av linjenettet, med enklere 
svingebevegelser, enklere takting på fellesstrekninger og 
muligheter for opprydning i holdeplassmønsteret.

11.93: Briskebylinjen skal driftes med buss for å frigjøre 
trikker til det øvrige trikkenettet inntil nye vognleveranser 
er gjennomført. Dette bidrar til å utnytte ressursene der 
kapasitetsbehovet er størst, med bedre avvikling som 
resultat.

11.94: Flere busslinjer fra regionen termineres utenfor 
sentrumskjernen. I takt med økt kapasitet på jernbane og 
t-bane skal busstrafikk fra regionen i større grad mate 
passasjerer til knutepunkter. Dette vil bidra til at færre 
busser belaster gatenettet i Oslo.

11.95: Nye trikker som skal erstatte SL79 må være så 
store som praktisk mulig. En grundig vurdering av 
mulighetene for større materiell bør inngå i arbeidet med 
anskaffelse av nye trikker. Større materiell gir økt 
kapasitet med færre enheter, og dermed bedre avvikling 
i de mest belastede traseene.

11.96: Når egnet bussmateriell med større passasjerka-
pasitet enn dagens finnes tilgjengelig skal dette vurderes 
tatt i bruk. Større materiell gir økt kapasitet med færre 
enheter, og dermed bedre avvikling i de mest belastede 
traseene.

Kollektivtraseene gjennom Oslo sentrum har store forsinkelser og lav gjennomsnittshastighet. I 2011 hadde 
buss 31 mellom Brugata og Nationaltheatret en forsinkelse på 1 min 20 sek per avgang. For linje 13 på samme 
strekning var forsinkelsen 1 min 45 sek. Forsinkelsene er en kombinasjon av flere faktorer knyttet til linjenett og 
drift som sammen med biltrafikk gjør systemet sårbart. 

Svært mange kollektivlinjer trafikkerer strekningen mellom Brugata og Nationaltheatret, og effektivisering av 
linjenett og drift vil gi spesielt stor gevinst her. Flere av tiltakene som beskrives på denne siden vil likevel også 
gi gevinst ved å bidra til bedre avvikling også utenfor sentrumskjernen.
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Tiltak 11.92: Flere linjekombinasjoner gir flere direktereiser, 
men også flere linjer og mer kompleksitet. Dette gir behov 
for flere svingebevegelser i sentrale kryss hvor kollektivlin-
jer møtes. Et eksempel på dette er krysset mellom Fred 
Olsens gate og Biskop Gunnerus gate (Jernbanetorget). 
Når to trikkelinjer kommer etter hverandre og skal svinge 
ulike steder, må sporvekselen legges om mellom den første 
og andre avgangen. Denne operasjonen tar noe tid, og kan 
føre til at trikken som kommer bak ikke rekker over på grønt 
lys. For enkelte linjer er det også lagt inn egne svingefaser i 
lyskrysset, som bidrar til lengre omløpstid og tregere 
avvikling i krysset. Enlinjekonseptet gir enklere og bedre 
avvikling i krysset, i tillegg til et system som er enklere å 
kommunisere til kundene. Illustrasjon fra Ruter.

Tiltak 11.95: Større materiell gir økt kapasitet med færre enheter, 
og dermed bedre avvikling i de mest belastede traseene. Bildet 
viser en 43 meter lang trikk i Strasbourg. Foto: Plan Urban.
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12. REDUSERT ULEMPE VED ANLEGGSARBEID

12.97: Alle arbeidsvarslingsvedtak som berører kollektiv-
trafikken skal avklares med kollektivtrafikkens parter før 
iverksettelse.

12.98: Antall anlegg holdes på et minimum bl.a. ved bruk 
av it-systemet KGrav.

12.99: Større anleggsarbeider kan avkortes i tid ved å 
stenge kollektivtraseer helt og legge kollektivtrafikken til 
andre gater.

12.100: Ved anleggsarbeider i trikketraseer skal buss-
erstatning vurderes fremfor lengre perioder med enkelt-
spordrift dersom dette kan forkorte anleggsfasen.

Ingen tiltak Ingen tiltak

Anleggsarbeider bidrar ofte til store forsinkelser for kollektivtrafikken. Kjøretidsstatistikken for de siste årene 
viser at særlig større anleggsarbeid kan gi betydelige utslag på kjøretidsstatistikken for de linjene som påvirkes. 
Mindre arbeid har mindre påvirkning hver for seg. Erfaringsvis er det enkelt å få aksept for å okkupere kollektiv-
felt over lengre tid, til for eksempel oppsett av brakkerigger. Dette gjelder særlig ved arbeider som ikke er initiert 
eller planlagt i samråd med kollektivtrafikken, f.eks. bygningsarbeider.

Siden anleggsarbeid, både store og små, ofte viser seg å ha stor betydning for en linjes kjøretid, kan det gi 
betydelig effekt å gjennomføre tiltak som minimerer ulempen som anlegg kan påføre.
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Artikkel fra Teknisk Ukelad juni 2012

Foto: Plan Urban
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SAMMENDRAG 
Skolebehovsplan 2014-2024: Tid for gjennomføring 
 

Utdanningsetaten er ansvarlig for at alle barn i Oslo skal få skoleplass. Skolekapasiteten 

skal til enhver tid være tilpasset antall elever. Skolebehovsplanen, som rulleres hvert 

annet år, viser Oslos behov for skoleplasser for de neste ti årene og foreslår hvordan 

dette behovet skal møtes. Det er en kapasitetsplan, men tiltakene skal også bidra til høy 

kvalitet i opplæringen.  

 

Elevtallsprognosene, som bygger på Oslo kommunes befolkningsframskrivinger for de 

enkelte skoleinntaksområdene, viser en samlet elevtallsøkning i Oslo kommune på 

omtrent 17 000 fram mot 2023: 14 000 i grunnskolen og 3000 i videregående skole.  

 

De tre siste årene har den prognostiserte elevtallsveksten pekt i samme retning, og 

allerede vedtatt utbygging (13 800 plasser i grunnskolen og 2600 i videregående skole) 

møter i stor grad behovet i den kommende tiårsperioden. Det er nå i stor grad tid for 

gjennomføring av vedtatte tiltak, men det må også etableres noe ny kapasitet. 

Skolebehovsplan 2014-2024 foreslår derfor en utbygging på 2300 plasser i grunnskolen 

og 450 plasser i videregående skole. De foreslåtte endringene må nødvendigvis være noe 

større enn kapasitetsmangelen, siden utvidelsene blir gjennomført i hele klasserom og 

behovet er ulikt fordelt i byen. Mot slutten av planperioden vil det være behov for mer 

videregående kapasitet i sentrumsområdet.  

 

Høy oppfylling 

Den sterke elevveksten gjør at mange skoler er fulle. Behovet for skoleplasser krever høy 

oppfyllingsgrad også framover for å gi alle elevene plass. Dette gjør at små endringer i 

elevtallet gir store konsekvenser og risiko for midlertidige løsninger. Årskullsvariasjoner, 

skolebytter og flytting gjør det nødvendig å planlegge for en gjennomsnittlig 

oppfyllingsgrad på 80-90 prosent i grunnskolen og 94,5 prosent i videregående skole.  

 

Utredninger og strategier 

Skolebehovsplanen er utarbeidet basert på konseptvalgutredninger, som utreder 

løsninger for å dekke gapet mellom behov og kapasitet. Først vurderes om behovet kan 

dekkes gjennom bedre utnyttelse av eksisterende skolebygg, eventuelt ved endring av 

skolens inntaksområde. Deretter vurderes alternative løsninger ut fra kostnader, hvor 

hurtig behovet må dekkes og hvor langvarig behovet ser ut til å være. Følgende 

strategier vurderes for å møte behovet: 

 Utnyttelse og utvidelse av eksisterende anlegg 

 Nytt skoleanlegg, eventuelt med nødvendig tomteerverv 

 Erstatningslokaler og midlertidige kapasitetsutvidelser 

 Strategiske tomtekjøp 

 

I enkelte deler av byen vil det dessuten bli behov for midlertidige tiltak, dette er noe 

Utdanningsetaten vurderer kontinuerlig. 
 

Planstruktur 

For analyseformål er Oslo kommune delt inn i fire regioner og videre i 20 områder. 

Områdene er definert kun som verktøy for planlegging av grunnskoleutbygging og legger 

ikke rammer for inntaksområdene. For å få gode løsninger for byen som helhet er det 

viktig å se naboområder i sammenheng og i noen tilfeller å etablere skoleanlegg som 

betjener flere områder. I tillegg til grunnskoler og videregående skoler omtaler planen 

denne gangen også kapasitet og behov for byomfattende spesialgrupper og 

voksenopplæring.  
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VEDTATTE PROSJEKTER 

Vedtatte grunnskoleprosjekter  

    Planlagt endring    

Skole Detaljer B 

paralleller* 

U 

paralleller* 

Ferdigstillelses

år 

Morellbakken (tidl Grefsen vgs) Omgjøres til 8-10 skole    5 2013 

Nordtvet Utvides med en parallell 1   2013 

Stasjonsfjellet  Utvides med en parallell   1 2014 

Trasop Utvides med en og en halv parallell 1,5   2013 

Møllergata Utvides med en parallell 1   2014 

Sofienberg Omgjøres til 8-10 skole    6 2014 

Majorstuen Rehabilitering og utvidelse  0,5 1 2014 

Bjørnsletta 

Ny, utvidet skole erstatter den 

gamle, liten flerbrukshall 2 1 2014 

Skøyen Utvides med en parallell**** 1   2014 

Grefsen Rehabilitering og utvidelse  1   2014 

Gamle Løren (byggetrinn 1) Gjenåpning, først 1-4 trinn 2   2014 

Tonsenhagen Utvides med en parallell  1   2014 

Godlia Utvides med en parallell 1   2014 

Ekeberg Utvides med en parallell 1   2014 

Manglerud (byggetrinn 1) Omgjøres til 1-10 skole 2 1 2015 

Teglverkstomta Ny 1-10 skole, flerbrukshall 2 4 2015 

Ila Omgjøres til 1-7 skole 2 - 4 2015 

Fagerborg Omgjøres til 8-10 skole   5 2015 

Øraker Utvides med to paralleller****    2 2015 

Veitvet 

Ny, utvidet skole erstatter den 

gamle, flerbrukshall 1 1 2015 

Haugenstua Omgjøres og utvides til 1-10 skole** 3 -3 2016 

Gran Ny 8-10 skole -2 2 2015 

Haugen Utvides med en parallell 2 -2 2015 

Manglerud (byggetrinn 2) Omgjøres til 1-10 skole   6 2016 

Uranienborg Omgjøres til 1-7 skole*** 2 -2 2016 

Bygdøy Utvides med en parallell 1   2016 

Område 5 Ullern -Bygdøy Ny 8-10 skole    6 2016 

Ris skole Rehabilitering og utvidelse    2 2016 

Berg (2. byggetrinn) Omgjøres til 1-7 skole 2   2016 

Lillohøyden Ny 1-7 skole  4   2016 

Tokerud Ny, utvidet skole erstatter den gamle   3 2016 

Munkerud Ny, utvidet skole erstatter den gamle 1   2016 

Nordseter  Utvides til 1-10 skole****  3   2016 

Nordstrand Omgjøres til 8-10 skole****   4 2016 

Lodalen Ny 1-7 skole  4   2017 

Ny skole på Vollebekk Ny 1-10 skole 2 4 2017 

Gamle Løren (byggetrinn 2) Utvides til full 1-7 skole 2   2017 

Sagene Omgjøres til 1-7 skole 2 -2 2018 

Sentrum Nord Ny 8-10 skole    6 2018 

Bjørvika Ny 1-10 skole , flerbrukshall 3 6 2019 

Bjølsen Omgjøres til 1- 7 skole  2 -4 2019 
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Blindernområdet Ny 8-13 skole i samarbeid med UiO    3 2019 

Groruddalen Utivdes med to paralleller    2 2019 

Ensjøområdet Ny 1-7 skole 4   2020 

*B står for barnetrinn (1. – 7. klasse), U for ungdsomstrinn (8. – 10. klasse) 

** Haugenstua skole utvidelse reduseres til BU3 istedenfor BU4 

*** Struktur/størrelse på skolen er ikke endelig vedtatt  

**** Ferdigstilt tidligere, brukt som midlertidig kapasitet. Tatt inn som del av permanent kapasitet i 

"ferdigstillelsesår". 

 

Vedtatte videregåendeprosjekter 

Skole Detaljer Total antall elevplasser Ferdigstillelsesår 

Bjerke videregående skole Totalrehabiliteres og utvides 700 2013 

Kuben videregående skole Ny videregående skole 1013 2013 

Kuben vgs tilleggsareal Tilleggsareal, privat innleie 540 2013 

Kongshavn videregående 

skole Ny skole 630 2013 

Hersleb 

Ny skole, biologisatsing 

studiespesialisering og samt 

helse og sosialfag. Samarbeid 

med Universitetet i Oslo. 720 2014 

Holtet videregående skole 
Utvidet skole med elektro fra 

Etterstad vgs 565 2014 

Kunst- og håndverksskolen 

To byggetrinn. I kunst- og 

håndverkskolen etableres 

kompetansesenter for mindre 

håndverksfag, 

utdanningsprogram for design, 

og håndverk, studiespes.  750 2014 

Ullern videregående skole 

OCCI Ny videregående skole 775 2015 

Ullern vgs tilleggsareal Tilleggsareal 90 2015 

Valle videregående skole Ny videregående skole 500 2015-2016 

Ny videregående skole i 

sentrum vest 

Ny videregående skole i 

sentrum vest 896 2016-18 

Etterstad videregående skole 

Utvidet skole med fokus på 

mat, 

reiseliv,studiespesialisering og 

service, flerbrukshall utredes.  837  2015 

Blindernområdet, ny 8-13 

skole 

Ny 8-13 skole i samarbeid med 

UiO 540 2019 

Natur videregående skole Kjøp av skoleplasser innen 

Naturbruk 30 2019 

*** Sammenslåing av Berg og Fagerborg (untatt dans) gir reduksjon i kapasitet. 

 

Skole Detaljer Antall studieplasser Ferdigstillelsesår 

Fagskolen Flyttes til Kuben yrkesarena 350-400* 2013 

* Beregnet heltidsekvivalenter 

  

Voksenopplæring Nettoøkning elevplasser  

Quo Vadis - 2013 

Svovelstikka - 2013 
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FORESLÅTTE PROSJEKTER 

Foreslåtte tiltak grunnskoler   grunnskoler og videregående skoler 
Foreslåtte tiltak  Kapasitetsøkning Ferdigstillelse Kommentarer  

Gran (Verdensparken) 840 2017 Ny barneskole B4 på tomta til gamle Gran skole 

Bjørnveien 630 2018 Ny barneskole B3 + spesavd 

Filipstad 630 2020 Ny barneskole B3 + B1 som vurderes leid av Den 

tyske skole 

Smestad 196 2016 Kapasitetsøkning 

        

Innleie av bygg 392 2015-2020 Midlertidig kapasitetsøkning 

Marienlyst 196 2019 Midlertidig kapasitetsøkning 

Engebråten     Midlertidig kapasitet videreføres 

Foreslåtte tiltak videregående skole   grunnskoler 

Kunstindustrimuseet 460 2019-2020 Lokalene til Statens kunstindustrimuseum gir 

utvidelse til Kunst- og håndverksskolen 

Strategiske tomtekjøp 

Tomt i område 3 Sentrum nord 

Veterinærhøyskolen 

Tomt i område 8 Nordre Aker 

Spesialskoler og -grupper 

Blindernveien flyttes til nye lokaler ved Kringsjå skole fra 2017 

Oppsal/Vetland: innvendige arbeider og utvidelse med tilbygg til 12 elever 

Quo Vadisbygget på Vahl skole omdisponeres til byomfattende spesialundervisning fra 2013 

Ny spesialgruppe ved Bjørnveien skole. Ferdigstillelse 2018. 

Rosenholm skole utvides med tilbygg til byomfattende spesialundervisning.  

Nye lokaler til spesialgruppen ved Voksen skole. 

Mottak 

I region Sentrum planlegges det etablert:  

2 mottaksgrupper på barnetrinnet i perioden 2016-24 

2x2 mottaksgrupper på ungdomstrinnet ca 2015-24  

Nye arealer bygges slik at de alternativt kan benyttes til gruppen generelle lærevansker. 
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INNLEDNING 
 

Skolebehovsplanen viser Oslos behov for skoleplasser for de neste ti årene. Planen 

bygger på de årlige befolkningsprognosene, og utgjør grunnlaget for utredning, 

prosjektering og bestilling av nye skoleprosjekter. Den rulleres hvert annet år, og 

behandles av bystyret sammen med byrådets forslag til budsjett og økonomiplan for 

kommunen. Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan, men tiltakene skal også bidra til 

høy kvalitet i opplæringen. 

 

Utkast til skolebehovsplan 2014–2024 bygger på elevtallsprognoser fra mai 2012. 

Utdanningsetaten vil på bakgrunn av mottatte høringsuttalelser og nye prognoser som 

kommer i mai 2013, utarbeide endelig forslag til skolebehovsplan. 

 

Hver skolebehovsplan bygger på forrige plan. Skolebehovsplan 2012–2022 var en 

omfattende plan med over 50 tiltak og innebar et stort løft for Osloskolen. Prognoser for 

2012 viser at Oslo er på rett vei. Skolebehovsplan 2014–2024 gir en statusrapport for 

allerede vedtatte tiltak, i tillegg til å beskrive nye tiltak for å dekke ytterligere behov. Det 

er utarbeidet konseptvalgsutredninger for de områdene der det har vært nødvendig å 

vurdere tiltak for å dekke behovet for nye skoleplasser. 

 

Robust planlegging 

Skoleutbyggingen legger beslag på en stor del av kommunens investeringsbudsjett. 

Skolebehovsplanen skal gi tilstrekkelig robusthet over tid, uten at det foretas unødige 

overinvesteringer.  

 

Prognoser for elevtallsvekst 

Elevtallsprognosene fra mai 2012 viser en samlet elevtallsøkning i Oslo kommune fram 

mot 2023 på omtrent 17 000 elever (14 000 i grunnskolen og 3 000 i videregående 

skole), som vist i figurene under. En slik økning representerer en stor utfordring og stiller 

høye krav til kapasitetsutnyttelse. Vedtatte og igangsatte prosjekter gir plass til omtrent 

13 800 elever i grunnskolen og omtrent 2600 elever i videregående skole. 

 

Kapasitet og behov på barne- og ungdomstrinnet og i videregående skoler 
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Dagens kapasitet og framtidige behov 

I denne skolebehovsplanen foreslås det utbygging på netto omkring 2 300 plasser i 

grunnskolen og rundt 450 plasser i videregående skole. Da den praktiske kapasiteten 

ligger lavere enn den teoretiske på 100 prosent, vil de foreslåtte endringene gi en 

kapasitetsøkning på omtrent 1900 elevplasser i grunnskole. Etter Utdanningsetatens 

vurdering vil det dekke det økte kapasitetsbehovet som prognosene fra 2012 viser. De 

foreslåtte endringene må nødvendigvis være noe større enn mangelen på kapasitet. 

Dette er fordi utvidelser blir gjennomført i hele klasserom, selv om det ikke er behov for 

et helt klasserom, og fordi kapasitetsbehovet er ulikt fordelt i byen.  

 

Ved oppstart av nye skoler vil man i få en terskeleffekt som gir lavere oppfyllingsgrad de 

første årene da verken alle paralleller eller årstrinn fylles fra skolen starter med å ta inn 

elever 

 

I tillegg vil det i de årlige budsjettforslagene fremmes forslag om midlertidig kapasitet for 

situasjoner der det viser seg at det ikke er mulig å bygge ut permanent kapasitet raskt 

nok. 
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Vekst i prognoser for elevtall i grunnskolen 2006–2012 

 
 

Figuren over viser at tidligere års prognoser til dels har ligget betydelig lavere enn faktisk 

elevtall. Dette gir i enkelte tilfeller utfordringer med å få på plass permanente løsninger i 

tide, ettersom regulering av tomt, prosjektering og bygging erfaringsmessig tar minst 5-

6 år.   

 

Prognoser er av natur forbundet med usikkerhet og vil aldri treffe 100 prosent. De tre 

siste årene har imidlertid prognosene gitt svært samstemte resultater og veksttakten 

ligger nå på samme nivå som i 2010-prognosene.  

 

Utdanningsetaten vil spesielt overvåke områder med stor vekst. Dette gjelder spesielt 

sentrumsområdene 1-4. Tradisjonelt har en stor andel barnefamilier flyttet ut av sentrum 

før skolestart, og det har også vært utflytting oppover i klassetrinnene. De siste årene 

har flere valgt å bli boende, og bydelsprognosene legger til grunn at denne trenden skal 

vedvare. Den store veksten tilsier at selv små endringer i en slik trend kan gi store utslag 

i skolebehovet. Trolig treffer prognosen godt på overordnet nivå, mens det lokalt kan bli 

variasjoner som gjør det krevende å planlegge skoleutbyggingen. 

 

Størst usikkerhet er det knyttet til store utbyggingsområder som Ensjø og Løren. 

Det er her vanskelig å anslå hva boligutbyggingen vil generere av behov for elevplasser. 

Prognosene kan heller forutsi hvor attraktive områdene antas å bli for familier med barn i 

skolealder. 

 

På Nordstrandsplatået er oppfyllingsgraden allerede høy, men her forventes ingen stor 

vekst. Oppfyllingsgraden tilsier likevel at små endringer i forhold til prognosene vil gi 

utfordringer med hensyn til kapasiteten. Utdanningsetaten følger derfor utviklingen også 

i dette område nøye. 
 

I Groruddalen og Søndre Nordstrand er det store arealreserver for boligbygging, med 

mange tomter som er ferdigregulert til boligbygging. Hittil har imidlertid utbyggere i 

begrenset grad funnet det økonomisk lønnsomt å bygge boliger her. Større områdeplaner 

utarbeides av kommunen gjennom kommuneplanen.Det pågående kommuneplanarbeidet 
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legger opp til en fortetting av bl.a. Groruddalen. Skolebehovet denne fortetting medfører 

vil komme i etterkant av planperioden for denne skolebehovsplanen. 

Behov for midlertidige løsninger 

Skolebehovsplanens utredningsgrunnlag og forslag til tiltak er basert på prognoser. Ulik 

utflyttingsgrad i de ulike områdene gjør at utviklingen i førskoletallene må følges 

løpende. Enkelte områder er i endring, slik at for eksempel et område med høy utflytting 

går over til å bli et område der barnefamilier fortsetter å bo også når barna blir eldre.  

For de nærmeste årene i planperioden vil faktiske førskoletall hentet ut fra folkeregisteret 

etter hvert kunne angi om prognosene treffer, eller om det er behov for ytterligere tiltak 

for å dekke behovet.  

 

Ved et udekket behov vil det først bli vurdert om behovet kan dekkes ved å justere 

inntaksgrensene eller utnytte eksisterende skoleanlegg ytterligere. Deretter vurderes det 

om det noen år er mulig å benytte ledig kapasitet i nye ferdigstilte skoleanlegg som 

midlertidighet, før den nye skolens fulle kapasitet deretter benyttes som opprinnelig 

planlagt. Siste alternativ for å få på plass tilstrekkelig kapasitet i tide vil være 

midlertidige løsninger, som Superkube (modulbygg) eller midlertidig paviljong. Se for 

øvrig også eget kapittel om strategier. 

 

Midlertidig bruk av nye skoleanlegg med ledig kapasitet vil bli benyttett der dette er 

mulig. Dette gjelder bl.a. elever som skal begynne på ny skole på Teglverkstomten, som 

starter opp på Gamle Løren skole i 2014 og overføres til Teglverkstomten i 2015. Det 

samme gjelder for elever som skal begynne på Lillohøyden. Disse kan starte opp ved 

Nordpolen skole og eventuelt Grefsen skole.  

 

Gjennomgang av førskoletallene viser at utfordringene er særlig store ved 

sentrumsskolene, der mange av skolene allerede har høy oppfyllingsgrad, og det er 

knapt med arealer som er egnet for utbygging.  Førskoletallene for skolestart 2014 og 

2015 indikerer foreløpig at det kan bli nødvendig med tiltak som Superkube eller annen 

løsning i Kampen/Vålerenga/Gamlebyen-området. Utdanningsetaten følger utviklingen 

løpende, og situasjonen ved Bryn skole, Sagene skole, samt Nydalsområdet indikerer 

behov, uten at det ennå er avklart hvilke eventuelle tiltak som er mest aktuelle.  
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OVERORDNEDE MÅL 
Nye skoleanlegg og framtidig skolestruktur skal være med å bidra til at Oslos elever får 

godt utbytte av læringen, og at alle får et trygt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og 

orden. Byrådets overordnede målsetting for kommunens skoleanlegg er at 

skolekapasiteten skal dekke fremtidig elevtallsvekst  

 

Kvaliteten på bygget og den pedagogiske effekten skolebyggene gir er ivaretatt i 

standardprogrammet for grunnskoler og kommunens tekniske kravspesifikasjon for 

skolebygg. 

 

I skolebehovsplanarbeidet og ved utbygging av nye skoleanlegg legges følgende 

effektmål til grunn: 

 Skolekapasiteten skal til enhver tid være tilpasset antall elever. 

 Skoleanleggene skal gi gode læringsmuligheter og være gode rammer for trivsel og 

trygghet for både lærere og elever. 

 Det fysiske læringsmiljøet skal understøtte samvirke mellom skole, arbeidsliv og 

andre aktører og at elever i videregående skole fullfører og består. 

 

Skolebehovsplanen skal dimensjonere kapasiteten og legge opp til en skolestruktur som 

sikrer god ressursutnyttelse. Samtidig skal den sikre at de yngste elevene får en 

skoleplass etter nærskoleprinsippet. God utnyttelse av skolekapasiteten er også en 

forutsetning for for at ikke skolebyggene skal ta en uforholdsmessig stor del av 

kommunebudsjettet. Slik kan også ressursene i skolebudsjettet i størst mulig grad 

benyttes til undervisning og læring.  
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PLANMETODE OG 

STATISTIKKGRUNNLAG 

STRUKTUR FOR PLANEN 
For analyseformål i denne planen er Oslo kommune inndelt i fire regioner (sentrum, vest, 

nordøst og sørøst) og videre i 20 områder. Områdene er definert kun som verktøy for 

planlegging av grunnskoleutbygging i kommende tiårsperiode, og legger ikke rammer for 

inntaksområdene som forutsettes endret løpende etter behov. 

 

I forhold til forrige skolebehovsplan er det gjort endringer mellom område 9 og område 

2. Hasle-, Ensjø- og Bryn skoler er flyttet fra område 9 til område 2. Område 9 følger nå i 

stor grad grensene til Bjerke bydel. 

 

For hvert område beskrives:  
A. Grunnskolekapasitet i området  

B. Status vedtatte og igangsatte prosjekter  

C. Bakgrunn og utfordringer 

D. Foreslåtte tiltak 

E. Kapasitet og behov etter tiltak 

 

Utdanningsetaten fokuserer på langsiktighet og hensiktsmessige skolestørrelser i henhold 

til standardprogrammet for grunnskoler og muligheter i tomter/eksisterende skoleanlegg. 

For å få gode løsninger for byen som helhet er det viktig å se naboområder i 

sammenheng. I enkelte tilfeller vil behov dekkes ved at det etableres skoleanlegg som 

betjener flere områder. Et annet eksempel er område 4 og område 5 der ny 

ungdomsskole i Oslo Vest (Skøyenområdet) gjør at barneskoleelever fra område 5 kan gå 

på ungdomsskole i eget område, og ikke lenger vil ta opp kapasitet i område 4. Som 

grafen under viser vil kapasiteten på ungdomstrinnet være godt dekket til helt mot 

slutten av planperioden i begge disse områdene.  

 

  
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose  

 

For hvert område er kapasitet og behov grafisk illustrert. På grunn av ulikt antall elever 

innenfor hvert område har vi ikke lik skalering på grafene. I noen områder er antall 

elever under 1000, mens det i andre områder kan være opp mot 5000 elever. Det er 

derfor viktig at man ser på skalering av den enkelte graf når man leser dokumentet.  

KONSEPTVALGUTREDNINGER  
En gjennomgang av de nye elevtallsprognosene fra mai 2012 viste et godt samsvar 

mellom tidligere prognoser og ny prognose (se figur "Vekst i prognoser for elevtall i 
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grunnskolen 2006 – 2012", side 7). For noen områder viste prognosene økt behov, og for 

disse områdene er nye konseptvalgutredninger (KVUer) utarbeidet. I KVUene utredes 

løsninger for å dekke gapet mellom behov og kapasitet, og disse danner grunnlaget for 

høringsutkastet til skolebehovsplan. 

 

For høringsutkast til skolebehovsplan 2014–2024 er det utarbeidet 

konseptvalgutredninger for følgende områder: 

 Område 4 Sentrum vest  

 Område 5 6 7 Ullern Vestre Aker  

 Område 8 Nordre Aker  

 Område 10 11 12 13 Groruddalen  

 Videregående skole 

 Byomfattende spesialundervisning, spesialgrupper grunnskole  

 

Det er i tillegg foretatt en mer begrenset gjennomgang av kapasitet og behov for:  

 Ungdomsskolekapasitet for byen som helhet  

 Område 17 18 19 Nordstrand  

 Område 1 og 2 Sentrum Sør og Øst  

 

Det er også utarbeidet to enkeltstående utredninger med kostnadsoverslag for: 

 Område 16 Utvidelse av Rustad B  

 Område 14 Utvidelse av Høyenhall BU 

 

Disse utredningene dekker også behovet for utredning jf. bystyrets vedtak ved 

behandling av skolebehovsplan 2012-2022. Konseptvalgutredningene sorterer både 

sammensetning av alternativer og utbyggingsrekkefølge, og anslår kostnader og 

framdrift på overordnet nivå, hensyntatt usikkerhetsanalyse. Risiko for avvik fra 

elevtallsprognosene er lagt til grunn for forslagene. Plan- og bygningsetaten og 

Byantikvaren har gitt faglige anbefalinger til utredningene. 

UTARBEIDELSE OG ANVENDELSE AV TALLMATERIALE  
For grunnskolen framskrives elevtallene ved å multiplisere faktisk elevtall for den enkelte 

skole med vekstanslag utarbeidet av Utviklings- og kompetanseetaten (Oslostatistikken 

basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå). Denne metoden legger til grunn at foreldrenes 

tilbøyelighet til å søke skolebytte er stabil. Områder hvor det forventes større endringer 

er kommentert særskilt.  

 

For videregående skoler benyttes ”komponentmodellen” for beregning av elevplassbehov. 

Modellen bygger på befolkningsframskrivingene i Oslostatistikken med justeringer for 

elever i privatskoler, lærlinger m.v. 

UTTRYKK FOR SKOLEKAPASITET OG UTBYGGINGSBEHOV GJENNOM B OG U 
I planen er skolekapasiteten og behov for utvidelser illustrert gjennomm enhetene B og 

U. Disse betegner antall klasser per trinn på henholdsvis barne- og ungdomstrinnet. Hver 

klasse dimensjoneres for 30 elever i nybygg, jf. standardprogrammet Bygg for læring. 

Det er sju barnetrinn (1.-7. klasse) og tre ungdomstrinn (8.-10. klasse). Dette er en 

fornuftig planleggingsenhet, men innebærer ikke at Utdanningsetaten ønsker å 

gjenopprette klasser på 30 som obligatorisk pedagogisk enhet. 

 

B1 innebærer: 7 (trinn) x 30 (elever) = 210 elever. Det kreves sju klasserom eller 

tilsvarende lokaler i hjemmeområder per B.  

U1 innebærer: 3 (trinn) x 30 (elever) = 90 elever. Det kreves tre klasserom eller 

tilsvarende lokaler i hjemmeområder per U.  

 

Paralleller refererer til antall klasser (hver med 28-30 elever) per trinn.  

I planen er det referert til paralleller på følgende måte:  

 Barnetrinnet: B + antall klasser per trinn. Eks: B4 er en barnetrinnskole med fire 

parallelle klasser. Dette innebærer 4 (paralleller) x 7 (trinn) = 28 klasser, som 

tilsvarer 28 (klasser) x 30 (elever) = 840 elever.  
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 Ungdomstrinnet: U + antall klasser per trinn. Eks: U6 er en ungdomstrinnskole med 

seks parallelle klasser. Dette innebærer 6 (paralleller) x (3 (trinn) = 18 klasser, som 

tilsvarer 18 (klasser) x 30 (elever) = 540 elever.  

 

Behovsanslaget i dokumentet er basert på elevtellinger og framskrivinger. 

Gjennomsnittlig kapasitet i eksisterende skoleanlegg er sjablongmessig beregnet som 28 

elever pr. klasserom der det ikke foreligger nøyaktig dimensjonering av skoleanleggene. 

Dette har sammenheng med at mange gamle skoler har små klasserom. 

PROGNOSER 
Utviklings- og kompetanseetaten oppdaterer hvert år befolkningsframskrivninger for Oslo 

kommune (Oslostatistikken). Siste befolkningsframskrivning fra mai 2012 gir tall for 

bydeler og skoleinntaksområder frem til 2023. Utdanningsetaten utarbeider på bakgrunn 

av dette elevtallsprognoser for den aktuelle skolebehovsplanperioden. 

 

I framskrivningene gjøres det antakelser om framtidig utvikling i fruktbarheten, forventet 

levealder og nettoinnflyttingen til Oslo. I tillegg brukes befolkningsutviklingen for de siste 

fire årene som erfaringsbakgrunn. Hvis disse forutsetningene slår til, vil det føre til en 

bestemt utviklingsbane for befolkningen fordelt på geografi, alder og kjønn. Når 

befolkningsveksten skal fordeles i Oslo i framskrivingsperioden, tas det hensyn til 

forventet boligbygging i bydeler og skoleinntaksområder. 

 

Befolkningsframskrivinger baserer seg alltid på en forenklet forståelse av virkeligheten, 

og det knytter seg usikkerhet til forutsetningene om fødte, døde, flyttinger og 

boligbygging. I tillegg til hovedalternativet for Oslo samlet sett, lages det et høy- og 

lavalternativ, for å vise en mulig spennvidde i befolkningsutviklingen. I alternativene 

legges det det grunn antatte ytterpunkter om fødte, døde og flytting. Usikkerheten er 

større jo mindre de de geografiske områdene er. Skolekapasiteten i det enkelte området 

vurderes derfor aldri isolert, men i sammenheng med tilgrensende områder. Dette er 

videre noe av bakgrunnen for at Utdanningsetaten opererer med planområder, som er 

aggregater av de skoleinntaksområder som naturlig bør ses i sammenheng med 

hverandre. 

 

I befolkningsframskrivingen telles alle personer i et skoleinntaksområde med. Antall barn 

i skolealder innenfor et inntaksområde vil ikke samstemme med faktiske barn som 

ønsker å gå på skole i området fordi noen barn går på skoler i andre områder, på 

privatskoler osv. Det vil derfor være en forskjell mellom de barna som bor innenfor et 

inntaksområde og de som går på skole der. Utdanningsetaten korrigerer denne 

forskjellen ved å ta utgangspunkt i tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) per 

1.10 året før uttrekk fra SSB. Utdanningsetaten benytter den prosentvise endringen som 

Utviklings- og kompetanseetaten har beregnet fra basisåret og for hvert år framover i 10 

år, og beregner vekstanslag per skole med basis i GSI-tallene. Når det gjelder tolkningen 

og bruken av elevtallsprognosene utøver Utdanningsetaten imidlertid et faglig skjønn 

basert på kunnskap om særtrekk ved det enkelte område. Dette kan i noen 

sammenhenger være nødvendig, da det for enkelte av skoleinntaksområdene kan 

foreligge forhold som ikke lar seg ta hensyn til i framskrivningene. 

 

Under behandlingen av skolebehovsplanen 2012-22 ga bystyret uttrykk for ønske om at 

ikke bare befolkningsframskrivingenes middelalternativ, men også høy- og 

lavalternativene ble vurdert i skolebehovsplanleggingen. Oslostatistikken har ikke høy- 

og lavalternativene på bydels- og skoleinntaksområdenivå - kun på kommunenivå. Det 

innebærer at forskjellen mellom høy- og lavalternativet leses som et generelt uttrykk for 

usikkerhet og eventuelt behov for risikohåndteringsstrategier, men ikke nyttes til 

planlegging av konkrete skoleprosjekter.  
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STRATEGIER 
Ved et udekket behov for elevplasser vil det alltid gjøres en vurdering av om behovet kan 

dekkes gjennom en bedre utnyttelse av eksisterende skolebygg. Dette kan gjøres ved å 

benytte ledige rom, justere inntaksgrensene for grunnskoleelever, eller omdisponere 

etablerte skolebygg til fordel for de yngste elevene. 

 

Når behovet for økt kapasitet ikke kan løses innenfor etablerte skolebygg eller ved 

justerte inntaksgrenser, må andre strategier vurderes. Alternative som vil bli vurdert, er 

hvorvidt det bør bygges på eksisterende anlegg eller om det bør etableres nye 

skoleanlegg. Alternative løsninger blir vurdert ut fra kostnader, hvor hurtig behovet må 

dekkes, hvor langvarig behovet er og elevgruppens alder. Disse ulike vurderingene 

gjøres i konseptvalgsutredninger, som i tråd med retningslinjer for Oslo kommunes 

investeringer skal ligge til grunn for valg av løsning. Strategien som velges i det enkelte 

tilfelle vil derfor være situasjonsbetinget.  

 

Følgende strategier vurderes:  

 Utnyttelse og utvidelse eksisterende anlegg 

 Nytt skoleanlegg, eventuelt med nødvendig tomteerverv 

 Erstatningslokaler og midlertidige kapasitetsutvidelser  

 Strategiske tomtekjøp 

KAPASITETSUTNYTTELSE OG UTVIDELSE AV EKSISTERENDE ANLEGG 
Oppfyllingsgrad 

Oppfyllingsgraden angir andelen av skoleplassene som er besatt, og er et uttrykk for 

kapasitetsutnyttelse. Med elevtallsveksten vi står overfor er det nødvendig med høy 

oppfyllingsgrad for å kunne gi plass til alle elevene. 100 prosent oppfylling kan blant 

annet som følge av årskullsvariasjoner ikke legges til grunn. For å ta høyde for 

årskullsvariasjoner, skolebytter og flytting er det i planen lagt opp til en gjennomsnittlig 

oppfylling på 80-90 prosent på grunnskolen og 94,5 prosent på de videregående skolene. 

Ved høyere oppfyllingsgrad medfører små endringer i elevtallene stor risiko for 

midlertidige løsninger.  

 

Kapasitetsutnyttelse 

Den store elevtallsveksten har gjort god kapasitetsutnyttelse av eksisterende skoleanlegg 

nødvendig for å gi alle de nye elevene plass etter nærskoleprinsippet. Optimal 

kapasitetsutnyttelse av skoleanleggene er nødvendig for å kunne sikre skoleplass til alle 

de nye førsteklassingene. Potensialet for å øke oppfyllingsgraden er nå hentet ut ved 

mange skoler, og framtidig behov for elevplasser må i større grad møtes med utbygging. 

Nye skoler vil ofte ha lav oppfylling de første årene (terskeleffekter) fordi det bare er de 

nederste trinnene som er fylt opp. Der dette er tilfelle kan ledig kapasitet benyttes som 

midlertidig avlastning for andre skoler. 

 

En oppfyllingsgrad på over 100 prosent vil medføre sterkt press på skolens spesialrom, 

og kan i ytterste konsekvens føre til at undervisningen i fag som biologi, kjemi, fysikk, 

kunst og håndverk o.l. må flyttes til ordinære klasserom. Dette kan være fordi 

spesialrommene må bli tatt i bruk til ordinære klasserom eller fordi antall klasser/elever 

overgår mulighetene for effektiv bruk av spesialrom. En konsekvens av dette kan være 

et dårligere pedagogisk tilbud til elevene enn hva Osloskolens mål er. Ved press på 

gymsalkapasitet kan elevene i tillegg få lang reisevei til kroppsøvingstimene. 

 

Kapasitetsutvidelse 

For å vurdere mulig total elevkapasitet må hele skoleanlegget inkluderes, både innomhus 

og ute, slik at skolehverdagen og rammene for elevenes læring blir tilfredsstillende. En 

utbygging må gi et skoleanlegg som fortsatt kan gi gode rammer for elevers læring og 

lek. Derfor må konsekvenser for utearealer, spesialromskapasitet og kapasitet for 

kroppsøvingslokaler vurderes før løsning velges. 
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NYTT SKOLEANLEGG, EVENTUELT MED NØDVENDIG TOMTEERVERV – 

ALTERNATIVE STRATEGIER 
Erfaringstall viser at økt kapasitet gjennom nybygg ofte er mer kostnads- og 

prosesseffektivt enn utvidelse av eksisterende bygg.  

 

Ved behov for etablering av nye skoler vil det i initiativfasen vurderes hvorvidt 

kommunen har egnet tomt i eget eie, eller om det er egnede ledige tomter som kan 

erverves. Av tomter i eget eie kan det både være aktuelt å vurdere eksisterende 

skoletomter der eldre skoleanlegg kan rives, og tomter som enten er ubebygde eller som 

har vært disponert til andre formål, men kan fristilles for bruk til skole.  

 

Ved behov for nye skoleanlegg har kommunen tre mulige gjennomføringsformer: 

 Bygg i kommunal regi (Undervisningsbygg bygger på kommunens egen tomt eller 

tomt som erverves) 

 Offentlig-privat samarbeid (OPS) 

 Innleie 

Med økende behov for elevplasser i Oslo, er det viktig at planlegging, bygging og drift 

innretter seg mot robuste og kostnadseffektive løsninger og med effektiv planleggings- 

og byggeprosess. Nye skoleanlegg bygget i kommunal regi eller som OPS realiseres i 

samsvar med standard areal- og funksjonsprogram 

(http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=64047). 

 

Bygg i kommunal regi 

Historisk har kommunen selv vært byggherre for nye skoler, på egen eller ervervet tomt. 

Dette gjøres av Undervisningsbygg. Undervisningsbygg er et kommunalt foretak som har 

særskilt kompetanse på skolebygg. Dette gir forutsigbarhet, og kan være en fordel i 

byggeprosjekter med høy grad av usikkerhet. 

Undervisningsbygg har utviklet et modulbygg (Superkuben) som kan benyttes både som 

permanente skolelokaler og midlertidige løsninger. Superkuben har høy kvalitet og 

tilfredsstiller krav til permanente skolelokaler. Slik løsning er særlig egnet der det er 

ønskelig å ha kort byggetid på byggeplass eller det ønskes en fleksibilitet, ettersom 

superkuben er svært godt egnet både for tilbygg og flytting.  

 

Bruk av Offentlig-privat samarbeid (OPS) 

Offentlig–privat samarbeid er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et 

utbyggingsprosjekt, hvor kommunen betaler leverandøren til forhåndsavtalt pris. 

Hovedforskjellen mellom OPS og tradisjonell gjennomføringsmodell er at entreprenøren 

ikke bare skal bygge, men også prosjektere og i tillegg ha fullt ansvar for vedlikehold og 

bygningsdrift og renhold i mange år. Dette gir leverandøren incentiver til å planlegge slik 

at det er effektivt for ham å bygge, gjøre gode løsningsvalg med hensyn til drift og 

renhold, velge gode materialer og til å påse god utførelse under både bygging og 

vedlikeholdsarbeid.  

 

Skolenes erfaringer der OPS er benyttet er at de har fått gode og velfungerende bygg, 

hvor oppfølging fra utleier er god. For skoledriften og nærmiljøets bruk av skoleanlegget 

er det ikke vesentlige forskjeller i forhold til om skolene hadde vært oppført i kommunal 

regi. 

 

OPS-prosjekter har tradisjonelt vært gjennomført ved at det lyses ut konkurranse om 

prosjektering, bygging og vedlikehold av skole på en ferdig regulert tomt i kommunal 

eie, dette for å sikre god konkurranse og forutsigbarhet hvor det bare er én aktuell 

skoletomt. I transformasjonsområder vil det være eksempler på at det er flere relevante 

tomter som innebærer at flere aktører og tomteeiere kan konkurrere. I slike områder kan 

det oppnås god konkurranse ved at tomt inngår i konkurransen.I de OPS-konkurranser 

som hittil har vært gjennomført for skoler i Oslo kommune overdras eiendomsretten til 

investeringen til kommunen etter endt leieperiode. Dette vurderes normalt som 

hensiktsmessig der det er et permanent skolebehov.    

 

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=64047
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Bystyret behandlet i sak 57/11 prinsipper for bruk av OPS. Ved behandling av 

skolebehovsplan 2012-22 har bystyret videre forutsatt at OPS skal vurderes ved utvikling 

av alle nye skoler.  

 

Bruk av OPS vurderes av Utdanningsetaten både i det enkelte prosjekt og deretter på 

porteføljenivå, for å få en hensiktsmessig sammensetning av nye skoleanlegg som skal 

etableres.  

 

OPS kan være et godt virkemiddel for å få innovasjon/nytenkning ved utforming av 

løsninger og ved ønske om sambruk av bygg med andre aktører. Sentrale forutsetninger 

som bør være til stede er bruk av funksjonsorienterte krav, interesse i markedet for 

konkurransen samt fravær av uforutsette endringsbehov i avtaleperioden. Det bør heller 

ikke være høy risiko knyttet til uavklarte forhold rundt regulering og grunnforhold. 

 

Innleieprosjekter 

Innleieprosjekter (innleie av eksisterende bygg eller nybygg uten åpen konkurranse 

grunnet avhengighet av bestemt lokalisering) krever i likhet med OPS omfattende 

kontraktuelle forberedelser og oppfølging. Denne løsningen benyttes både for 

tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og egne skoler.  

 

Innleieprosjekter er mest aktuelt i følgende situasjoner 

 I tilfeller hvor det er knapt med tid til å etablere nok skoleplasser i et område. 

 I områder hvor det er få eller ingen tomter til nye skolebygg. 

 Tilleggsareal til eksisterende skoler 

 I samarbeidsprosjekter med eksterne aktører (eks. OCCI)  

 

Innleie kan også være aktuelt i områder hvor man vil ha en forbigående elevtallsvekst. 

 

Valg av strategier 

I en helhetlig vurdering av sammensetningen av byggporteføljen som Utdanningsetaten 

skal bestille vil det måtte tas mange hensyn: langsiktige vs. kortsiktige behov, 

muligheter for endringer underveis, tidsaspektet, kompleksitet, kompetanse og kapasitet, 

samt kommunens eget behov for å ha tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringsevne 

(Undervisningsbygg). 

 

ERSTATNINGSLOKALER OG MIDLERTIDIG KAPASITETSUTVIDELSE 
Erstatningslokaler 

Bruk av erstatningslokaler er særlig aktuelt når elevene må ut av sine faste lokaler, fordi 

eksisterende skoleanlegg rehabiliteres, ombygges eller utvides. 

 

Midlertidig kapasitetsutvidelse 

I enkelte tilfeller vil det være aktuelt å løse kapasitetsutfordringer ved bruk av 

midlertidige lokaler. Dette gjelder spesielt i områder med forbigående elevtallsvekst, slik 

at ekstra kapasitet kun er nødvendig i noen få år, og i områder hvor veksten kommer så 

raskt og så kraftig at det ikke er mulig å framskaffe permanent kapasitet tidlig nok.  

 

Patentert modulbygg – "Superkuben" 

Prosjekterings- og byggetiden for Superkuben er kortere enn ved plassbygde prosjekter 

fordi grunnarbeidene kan skje samtidig med produksjon. I tillegg er modulen flyttbar og 

kan dermed brukes flere ganger på forskjellige steder. 

 

Alternative løsninger for erstatningslokaler og midlertidig kapasitetsutvidelse 

 Leie av lokaler 

 Midlertidige paviljonger 

 Faste erstatningslokaler 

 Tidlig ferdigstillelse av skoleutvidelser kan gi erstatningslokaler i en periode 

 

I tillegg kommer følgende alternative løsninger for erstatningslokaler: 
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 Skole i drift på byggeplass. Utdanningsetaten vil primært søke å unngå denne 

løsningen av hensyn til skoledriften. 

 Nybygg, slik at eksisterende skolebygg kan benyttes til nytt skoleanlegg er ferdig. 

 

Samlet vurdering 

Med hensyn til behov for effektiv ressursbruk og god byutvikling, bør paviljongløsninger 

brukes i begrenset grad. Tidlig ferdigstillelse av skoleanlegg og permanente 

avlastningslokaler skal så langt det er mulig møte behovet for midlertidighet. Skal 

paviljonger benyttes, bør dette fortrinnsvis organiseres slik at det er mulig med langvarig 

bruk eller gjenbruk. Hvis oppfyllingsgraden på skolene blir for høy, kan dette i seg selv gi 

behov for paviljonger. Oppfyllingsgraden må derfor følges nøye i byens vekstområder. 

Skoleelevenes alder må for øvrig vurderes opp mot hvilke alternativer som er aktuelle. 

 

Kommunen disponerer tre skoleanlegg som er egnet som midlertidige lokaler: Bredtvet 

skole, FO-bygget og tidligere Sogn videregående skole. 

STRATEGISKE TOMTEKJØP 
For en by i sterk vekst og med store transformasjonsprosesser i enkelte områder er det 

viktig å tenke langsiktig, også utover tidsperspektivet til skolebehovsplanen. Kommunens 

gjenværende bebyggbare arealer egnet for utbygging til kommunal infrastruktur er 

relativt begrenset, og mest begrenset i indre by og ytre by vest. Dette gjelder spesielt for 

tomter av en viss størrelse. Det er derfor viktig at kommunen sikrer arealer for utbygging 

av nye skoler, og at dette gjøres tidligst mulig i transformasjonsprosessene og framtidige 

vekstområder.  

 

Utdanningsetaten arbeider sammen med Eiendoms- og byfornyelsesetaten og 

eiendomsforetakene for å finne kommunale og private tomter. Dette er en utfordrende 

oppgave i en by i sterk vekst og med nærskoleprinsippet på barnetrinnet som gjør det 

nødvendig med etableringer av nye skolebygg der folk bor. Den sterke veksten gjør at 

arealreservene i flere områder i stor grad allerede er disponert i vedtatte planer. Det er 

derfor behov for å sikre framtidig handlingsrom. Særlig stor er utfordringen i de 

sentrumsnære områdene, hvor utbyggingstettheten er høy og der kommunen må 

konkurrere med private aktører på bolig- og forretningsbyggmarkedet om ledige tomter. 

Mange av de eksisterende skoletomtene er små, og da er det utfordrende å utvide 

skolene.  

 

Ved utarbeidelse av områdeplaner for større områder, er det hensiktsmessig at 

plassering av nye grunnskoler vurderes gjennom områderegulering. Utdanningsetaten 

forutsettes å gi planfaglige innspill til Plan- og bygningsetaten i dette arbeidet, om 

forhold som skolestørrelser og -struktur, funksjonskrav til skoleanleggene m.v. 
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RAMMEBETINGELSER 

REHABILITERING 
Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan for etablering av tilstrekkelig antall skoleplasser 

til å dekke elevtallsveksten, ikke en rehabiliteringsplan. Ansvar og budsjettmidler for 

rehabilitering og vedlikehold av eksisterende skoleanlegg er lagt til Undervisningsbygg, 

og planleggingen av dette arbeidet er ikke en del av skolebehovsplanen. Utvidelser av 

eksisterende skolebygg for å øke kapasiteten vil i tråd med dette ikke implisere 

totalrehabilitering av det eksisterende skoleanlegget. Samtidig vil Utdanningsetaten i det 

videre arbeidet søke å samordne kapasitetsutvidelser med planlagte 

rehabiliteringsprosjekter. Vurdering av alternative løsninger bør normalt inneholde en 

vurdering av eksisterende bygningsmasses beskaffenhet og gjenstående levetid. 

Undervisningsbygg vil benytte resultatene fra foretakets tilstandskartlegging av 

bygningsmassen som grunnlag for innspill til videre skolebehovsplanlegging. I 

områdeplanprosesser som på Haugerud, Furuset og Mortensrud er det igangsatt 

utredninger i samarbeid mellom bl.a. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og 

bygningsetaten, Undervisningsbygg og Utdanningsetaten med sikte på effektiv utnyttelse 

av kommunens eiendomsmasse og god områdeutvikling. 

BYGG FOR LÆRING – STANDARDPROGRAM FOR GRUNNSKOLER 
For å sikre robuste løsninger og effektive prosesser i skoleutbyggingen er det utarbeidet 

en standard for funksjonskrav, antall elever og arealbruk som skal legges til grunn ved 

etablering av nye skoleanlegg. Til grunn for standarden ligger følgende mål: 

 

 Skoleanleggene, inkludert uteområder skal tilrettelegges for elevtilpasset og variert 

opplæring. 

 Elevenes sikres tilhørighet, trygghet, og ro rundt arbeidssituasjonen. 

 Skolene skal være av en viss størrelse slik at solide fagmiljø utvikles og lærernes 

smarbeidsmuligheter økes. 

 

Gjennom programmet sikres alle elever samme funksjoner i sine skoleanlegg, samtidig 

gjør de fleksible løsningene det enkelt å tilpasse byggene til framtidige strukturendringer 

og nye læreplaner. Det er samtidig viktig å understreke på at standardiserte løsninger 

ikke betyr standard bygg. Planløsningene må variere på grunn av rammer i tomt og 

reguleringsplan. 

UNIVERSELL UTFORMING 
Utdanningsetaten har utarbeidet en strategi for utforming av skolebygg (Krav og 

forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune, 2010). Nye bygg skal være universelt 

utformet, mens eksisterende bygg som skal bygges om tilpasses i den grad det er 

praktisk og økonomisk forsvarlig. Oppgradering av eksisterende eiendomsmasse har 

begynt ved at en til to skoler i hver bydel framstår som fullverdig universelt utformede. 

VEILEDENDE INNTAKSOMRÅDER  
Alle grunnskoler med barnetrinn i Oslo kommune har veiledende inntaksområder som 

legges til grunn for inntak av nye elever. Så langt det er mulig, vil barn få plass ved den 

skolen de etter det veiledende inntaksområdet tilhører. En begrensing kan være 

kapasitet. Foresatte kan, i henhold til opplæringsloven og Forskrift om skolebytteregler, 

søke sine barn over til en annen skole. Utdanningsetaten kan endre de veiledende 

inntaksområdene. I en periode med sterk elevtallsvekst må skolenes veiledende 

inntaksområder endres i takt med behovsøkningen for å utnytte eksisterende kapasitet, i 

tillegg at til nye områder defineres for nye skoler.  

 

Erfaringer tilsier imidlertid at manges tilhørighetsfølelser til bestemte områder er sterke, 

og justeringer i inntaksområdene må påregnes å være krevende, så lenge det fortsatt er 
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høye forventninger om stabilitet. Spesielt har justering av skolers inntaksområde mot 

områder med lavere sosioøkonomisk status vist seg vanskelig å få gjennomført i praksis. 

Ungdomsskolene har fram til nå ikke hatt egne inntaksområder, kun avgiverskoler. En 

eller flere barneskoler avgir sine elever til faste ungdomsskoler som ligger i nærheten av 

barneskolene. Er det ikke plass på den planlagte ungdomsskolen må denne skaffe eleven 

plass på en annen ungdomsskole. Elever som bor nærmest skolen har fortrinnsrett 

framfor elever som bor lenger unna. 

 

Fra og med skolestart 2014 innføres inntaksområder for ungdomsskolene, slik at det i de 

tilfellene der en barneskole avgir elever til flere ungdomsskoler vil bli opprettet 

inntaksområder som deler elevene mellom de aktuelle ungdomsskolene. For øvrig vil 

inntaksområder for ungdomsskolen i denne omgang settes lik inntaksområdene på 

barneskolen.  

 

Det er rimelig å forvente at antall barneskoler som avgir elever til flere ungdomsskoler vil 

øke, og en ryddig måte å møte denne utfordringen på vil være å opprette egne 

inntaksområder for disse ungdomsskolene. På en slik måte vil Utdanningsetaten gi 

forutsigbarhet til foresatte, elever og skolene, uavhengig av hvordan 

fordelingssituasjonen mellom barneskolene og ungdomsskolene er.  
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OPPVEKST OG NÆRMILJØ 
Skolebehovsplanen skal ivareta framtidige behov for skoleplasser i forhold til forventet 

elevtallsvekst. Tiltak som ikke gjelder de primære, skolefaglige behovene må bevilges 

særskilt. Øvrige ønsker og behov som vil innvirke på skoleanleggets utforming må 

vurderes opp mot konsekvensene for byggets funksjon som arena for elevenes læring og 

utvikling. Tiltak som understøtter elevenes behov for gode lærings- og utviklingsarenaer 

også på ettermiddags- og kveldstid, bør prioriteres. Grad av behov og innretning av 

aktiviteter vil variere mellom skolene, men en fellesnevner vil ofte være behov for 

styrket foreldreengasjement og inkluderende og trygt nærmiljø.   

 

Utviklingen viser at barneforeldre i økende grad blir boende i indre by. Disse elevenes 

skolehverdag vil påvirkes av skoleveier preget av trafikk og hektisk bymiljø, og mindre 

utearealer ved skolene enn ved skoler i ytre by.  

 

I indre by vil det ut fra elevenes behov for fysisk aktivitet i løpet av skoledagen være 

viktig med god utforming av skolens knappe utearealer. Dette kommer også nærmiljøets 

barn til gode på fritiden. Ved etablering av nye skoleanlegg vurderes det hvilke øvrige 

funksjoner som kan legges til anlegget, som kan bidra til et godt og variert nærmiljø og 

positive aktiviteter på ettermiddag- og kveldstid.  

 

Bymiljøetaten har ansvar for tiltak for å trygge elevenes skolevei. Når det foretas 

endringer i inntaksgrenser som får konsekvenser for elevers skolevei, blir 

skoleveisituasjonen vurdert av Utdanningsetaten. I de sakene der trafikksikkerheten blir 

vurdert som foruroligende, går saken videre til Bymiljøetaten for videre oppfølging.  

 

Flerbrukshaller 

Ved etablering av nye skoleanlegg vurderes det alltid i tråd med føringer fra bystyret om 

det vil være hensiktsmessig å etablere flerbrukshaller istedenfor to gymsaler slik det er 

lagt til grunn i vedtatt standardprogram for nye grunnskoler. En hall-løsning vil være noe 

dyrere, og gi mindre frihet for skolen til å disponere arealene på kveldstid. Samtidig gir 

hallene en svært tiltrengt økning i byens hallkapasitet som kommer byens organiserte 

idrett til gode. Flere flerbrukshaller gir også et godt tilbud til elevenes 

kroppsøvingsundervisning. Det er særlig de eldste elevene som vil ha nytte av et slikt 

tilbud, og Utdanningsetaten vurderer derfor flerbrukshaller som særlig aktuelle ved 

etablering av nye videregående skoler eller ungdomsskoler. Forhold som taler mot en slik 

løsning er selve tomtens utforming og beskaffenhet, majoritet av barneskolelever, mange 

haller i området allerede, samt skolens og nærmiljøets behov for arealer til annen 

aktivitet utenom ordinær skoledag. 

 

Svømmehaller 

Behov for svømmehaller vil bli vurdert i forbindelse med Bymiljøetatens utarbeiding av 

ny bademelding. Utdanningsetaten vil bidra gjennom deltagelse i bademeldingens 

styringsgruppe.  

  

Kulturstasjoner 

I tråd med bystyrevedtak av desember 2010 skal kulturstasjoner innpasses i ordinære 

skoleanlegg. I standardprogrammet for grunnskoler er det for øvrig lagt inn en økning på 

200 kvadratmeter der 100 kvadratmeter av dette er avsatt til allrom som også kan bidra 

til hensiktmessige løsninger for eventuell kulturstasjon. Vurderinger av hvilke 

skoleanlegg det er aktuelt å etablere kulturstasjon i, gjøres ut fra politiske vedtak og det 

enkelte skoleanleggs egnethet. For forslagene i skolebehovsplanen vil dette bli avklart i 

forbindelse med forprosjektfasen, der brukerrepresentanter for Oslo musikk- og 

kulturskole deltar i det videre arbeidet hvis det er ønskelig med kulturstasjon.  

 

Trygghet og transparens 

Etter Utdanningsetatens vurdering er det viktig at det ved etablering av nye skoleanlegg 

også legges vekt på nærmiljøet til skoleanlegget. Av hensynet til elevenes trygghet bør 

skolevei og skoleanlegg på ettermiddagstid være befolket. Dette er hensyn som bør 
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tillegges vekt ved regulering av tilliggende områder, og kan blant annet innebære at 

ensidig næringsvirksomhet bør vurderes supplert med boliger. 
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OMRÅDE 1 SENTRUM SØR 

 
Området ligger øst for kvadraturen. Oslo sentrum og boligområdene i Gamle Oslo utvides mot 
fjorden med Bjørvikautbyggingen. Alle skolene i Sentrum sør ligger innenfor Bydel Gamle Oslo. 

Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende 
skoleinntaksområder.  

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 
Dagens kapasitet  

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Gamlebyen B2  

Jordal  U6 

Kampen B3  

Vålerenga B4*  

Total kapasitet 2012 B9 U6 
 

Vedtatte endringer   

Ny skole i Lodalen (2017)  + B4  

Ny skole i Bjørvika (2018)** + B3 + U6 

Totale vedtatte endringer  + B7 + U6 
*Inkludert midlertidig kapasitet B1 godkjent til 09.01.2017 
**Vedtatt ferdigstillelse i forrige skolebehovsplan  
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B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
 Det ble i 2012 satt opp en midlertidig paviljong på Vålerenga skole med sju 

klasserom.  

 Ny barneskole med fire paralleller i Lodalen forventes ferdigstilt som vedtatt i 2017. 

 Ny barne- og ungdomsskole i Bjørvika med tre paralleller på barnetrinnet og seks 

paralleller på ungdomstrinnet forventes ferdigstilt i 2019. Grunnet avhengighet til 

tunnel og øvrig utbygging kan dette bli forskjøvet. Det er også høy reguleringsrisiko 

rundt Kongsbakken-allmenningen. Prosjektet planlegges gjennomført som OPS. 

Flerbrukshallen skal også benyttes av Kongshavn videregående skole.  

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Antallet planlagte nye boliger i Kværnerdalen og på Sørenga er svært høyt. Sterk vekst 

gir i en periode langt flere elever på de lavere trinnene. Det gjør det krevende å finne 

plass til alle førsteklassingene. Små endringer i prognosene kan gi merkbare utslag i 

elevtallet. Den midlertidige kapasiteten i området antas å være fullt disponert ved 

skolestart i 2015. Det må planlegges tiltak som sikrer rask etablering av midlertidig 

kapasitet ved behov. Førskoletall for 2014 indikerer kapasitetsbehov ved Kampen og 

Vålerenga skoler. 

D) FORESLÅTTE TILTAK 
Det foreslås ingen nye permanente tiltak.   

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

      Vedtatt kapasitet 80 %           Elevtallsprognose 

 

 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 
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På barnetrinnet er det underkapasitet i første del av planperioden og overskudd på to 

paralleller i 2023. 

 

På ungdomstrinnet er det også underkapasitet som endres til et overskudd på én parallell 

i 2023. Dagens utfordringer på ungdomstrinnet løses ved å benytte ledig kapasitet i 

naboområdene. Når de nye skolene i området er ferdigstilt, kan eventuell overkapasitet 

på ungdomstrinnet benyttes som midlertidig kapasitet på barnetrinnet. 

 

Vurderes område 1 og 2 under ett synes det som om det er god sammenheng mellom 

elevtallsprognoser og planlagte tiltak. Overskuddet mot slutten av planperioden må 

vurderes i sammenheng med underkapasiteten i område 17, Ekeberg-Bekkelaget 

 

 

Tidslinje for området:  

 

 
 

2017 
•Ny barneskole i Lodalen ferdigstilles. 

2019 
•Ny barne- og ungdomsskole i Bjørvika ferdigstilles. 
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OMRÅDE 2 SENTRUM ØST 

 
Området er sentrert rundt Grünerløkka og strekker seg ned mot Gamle Oslo og inkluderer den nye 
Ensjøbyen i øst. Skolene ligger innenfor Bydel Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo. 
Området er utvidet og endret i forhold til Skolebehovsplan 2012-2022. 

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bryn  B2  

Fyrstikkalléen (F21)   U4,5 

Frydenberg   U6,5 

Hasle B3  

Grünerløkka B3  

Lakkegata B3  

Møllergata B2   

Sinsen B4  

Tøyen B3  

Vahl B2  

Total kapasitet 2012 B22 U11 

 

Vedtatte endringer   

Sofienberg, ny skole (2014)  + U6 

Møllergata utvidelse (2014) + B1  

Ny skole Teglverkstomta 

(2015) 

+ B2 + U4 

Ny skole Ensjøområdet (2020) + B4  

Totale vedtatte endringer + B7 + U10 
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B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 

 Byrådet bes planlegge og beregne en eventuell utvidelse av Hasle skole parallelt med 

de øvrige planene i området, slik at bystyret i 2014 kan ta stilling til en mulig 

utvidelse av skolen. 

 Byrådet bes opprette midlertidige lokaler på Hasle skole for å sikre elevene plass på 

nærmiljøskolen.  

 Byrådet bes sikre framdriften med arbeidet med ny skole på Teglverkstomta og sikre 

ny skoletomt på Ensjø. 

 

Status 

 Et paviljonbygg ved Hasle skole ble utvidet med to klasserom ned tilhørende 

støtteareal til skolestart 2012.  

 Grünerløkka skole var ferdig utvidet i 2012 med én ny parallell som planlagt. 

 Skoleanlegget Sofienberg bygges om til ungdomsskole med seks paralleller. Planlagt 

ferdigstilt som vedtatt i 2014. 

 Møllergata skole utvides med én parallell. Planlagt ferdigstilt som vedtatt i 2014. 

 Ny barne- og ungdomsskole på Teglverkstomta med to paralleller på barnetrinnet og 

fire paralleller på ungdomstrinnet. Vedtatt ferdigstilt 2016, forventes ferdigstilt 2015. 

Det vil ved Gamle Løren skole tas opp elever i 2014 som skal overføres til 

Teglverkstomta i 2015. 

 Ny barneskole i Ensjøområdet gir en økning på fire paralleller på barnetrinnet. Vedtatt 

ferdigstilt i 2020. OPS-konkurranse lyses ut allerede sommeren 2013, slik at det er 

muligheter for framskynding av ferdigstillelsen. 

 Det er igangsatt prosjektering av en eventuell utvidelse av Hasle skole, slik at denne 

kan utvides relativt raskt dersom elevtallsveksten i området blir høyere enn 

prognostisert.  

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Området er tett utnyttet. Historisk har området hatt mange skolestartere, men færre 

elever oppover på trinnene på grunn av utflytting. De siste årene synes dette å ha endret 

seg; høye førskoletall og barnefamilier som i større grad blir boende tilsier stor 

elevtallsvekst. Førskoletall i Bryn-området viser at det kan bli knapt med kapasitet inntil 

ny skole Lodalen er på plass (område 1). 

 

Antallet nye boliger i Ensjø-Løren-området er svært høyt. Planlagt boligbygging indikerer 

vekst også etter planperioden. Oppfyllingsgraden i området varierer imidlertid mellom 

skolene: Ved Vahl og Tøyen skoler er kapasitetsutnyttelsen lav.  

 

Sterk vekst gir i en periode langt flere elever på de lavere trinnene. For å utnytte 

kapasiteten i ungdomsskolelokalene som ennå ikke er tatt i bruk ved den nye skolen på 

Teglverkstomta, planlegges å starte inntak av førsteklassinger til ny barneskole i 

Ensjøområdet allerede fra 2015 eller 2016, på Teglverkstomta.  

 

En ferdig forprosjektering av utvidelse av Hasle skole kan bidra til utvidet kapasitet, 

dersom ytterligere kapasitetsøkning blir nødvendig. Også Lakkegata kan utvides med 

tilbygg på nabotomt eid av Oslo kommune. Utnyttelse av Vahl og Tøyen skoler vil bli 

videre vurdert.  

D) FORESLÅTTE TILTAK 
Ingen nye tiltak.  

Behov for utvidelse av Bryn skole må vurderes i lys av nye prognoser.  
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E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 
      Vedtatt kapasitet 80 %           Elevtallsprognose 

 

 
 

      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 

 

Behovet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet på barnetrinnet i området. Det 

vil på barnetrinnet være et underskudd på tre paralleller i 2023. Området må imidlertid 

ses i sammenheng med områdene 1 og 9 hvor det er forventet overkapasitet som kan 

møte behovet. Grafen for ungdomstrinnet viser overkapasitet på to paralleller i 2023. Det 

planlegges å benytte midlertidig overkapasitet på ungdomstrinnet som midlertidige 

løsninger på barnetrinnet. 

 

Tidslinje for området:  
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2014 
•Utvidelse av Møllergata skole  

2014 
•Sofienberg skole ombygges til 8-10-skole 

2015 
•Ny skole på Teglverkstomta 

2020  
•Ny skole Ensjø 
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OMRÅDE 3 SENTRUM NORD 

 
Området strekker seg fra Grünerløkka opp til Nydalen og avgrenses mot Uelands gate i vest og 
Trondheimsveien i øst. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i 

eksisterende inntaksområder. Skolene ligger i all hovedsak innenfor Bydel Sagene. 

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bjølsen B2 U4 

Lilleborg B2  

Sagene B2 U2 

Nordpolen (2012) B3 U3 

Total kapasitet 2012 B9 U9 

 

Vedtatte endringer   

Ny ungdomsskole i område 

sentrum nord (2018) 

 + U6 

Sagene omgjøres til 

barneskole (2018) 

+ B2 - U2 

Bjølsen omgjøres til 

barneskole (2019) 

+ B2 - U4 

Totale vedtatte endringer + B4  
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B)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Nordpolen skole sto ferdig til skolestart 2012, som vedtatt, og vil fra 2013 ta opp 

elever som skal overføres til ny barneskole på Lillohøyden i område 8. 

 Sagene skole omgjøres fra barne- og ungdomsskole til ren barneskole. Omgjøringen 

gir en utvidelse på to paralleller på barnetrinnet og en reduksjon på to paraleller på 

ungdomstrinnet. Vedtatt ferdigstilt 2018. Prosjektet vurderes fremskyndet på grunn 

av økning i førskoletall. 

 Ny ungdomsskole i den nordvestre delen av området med seks paralleller. Det 

forhandles om kjøp av tomt. Planlagt ferdigstilt som vedtatt i 2018.  

 Omgjøring av Bjølsen skole fra barne- og ungdomsskole til barneskole gir en 

utvidelse med to paralleller på barnetrinnet og reduksjon med fire paralleller på 

ungdomstrinnet. Planlagt ferdigstilt som vedtatt i 2019. 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Området er godt utnyttet, men det skjer fortsatt fortetting gjennom en rekke 

transformasjonsprosjekter. Historisk har området hatt mange skolestartere mens det har 

vært en utflytting på klassetrinnene oppover. Barnefamilier blir nå i større grad boende. 

Dette tilsier stor elevtallsvekst.  

 

Det er sannsynlig at den store forutgående veksten på barnetrinnet vil gi behov for 

ytterlige kapasitet på ungdomstrinnet. En ny ungdomsskole bør plasseres slik at den kan 

hente elever fra flere områder. Det bør søkes etter strategiske tomtereserver nord i 

område 3, slik at også område 8 kan avlastes. 

D) FORESLÅTTE TILTAK 
 Fremskyndet omgjøring og utbygging av Sagene skole vurderes sammen med 

eventuelle ytterligere strakstiltak.  

 Utdanningsetaten anbefaler at ny tomt erverves i området. 

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 

 
      Vedtatt kapasitet 80 %           Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 

 

 

Behovet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet på barnetrinnet i området. Det 

er på barnetrinnet behov for tre nye paralleller fram til 2023. Behovet på barnetrinnet 

må ses i sammenheng med behov og kapasitet i område 8 Nordre Aker. Ny barneskole 

på Lillohøyden vil betjene begge områder.  

 

På ungdomstrinnet holder kapasiteten fram til midten av planperioden. Det er på 

ungdomstrinnet behov for to nye paralleller fram til 2023. Dette må ses opp mot ledig 

kapasitet i område 2. 

 

Ny ungdomsskole i området bygges for å flytte ungdomstrinnene fra Bjølsen og Sagene 

slik at disse to skolene kan omgjøres til rene barneskoler. Utdanningsetaten vil vurdere 

ungdomsskolekapasiteten mot slutten av perioden ved senere rullering av 

skolebehovsplanen.  

 

Tidslinje for området:  
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2018 
•Ny ungdomsskole ferdigstilles. Ungdomstrinn fra Bjølsen skole  og Sagene skole flytter hit 

2018 
•Sagene BU ferdig omgjort til barneskole - vurderes fremskyndet 

2019 
•Bjølsen BU ferdig rehabilitert og omgjort til barneskole.  
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OMRÅDE 4 SENTRUM VEST 

 
Området ligger vest for Uelands gate og dekker med unntak av et område rundt Marienlyst, 
områder innenfor Ringveien. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men skolene ligger i 
all hovedsak innenfor Bydel Frogner, Bydel St.Hanshaugen og Nordre Aker. 

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 
Dagens kapasitet  

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bolteløkka  B2  

Ila  B2 U4 

Majorstuen B2 U4 

Marienlyst  B2 U4 

Ruseløkka  B2 U3 

Uranienborg  B2 U2 

Total kapasitet 2012 B12 U17 
 

Vedtatte endringer   

Majorstuen utvides (2014) + B0,5  + U1 

Fagerborg omgjøres til 

ungdomsskole(2015) 

 + U5 

Uranienborg omgjøres til 

barneskole(2016)* 

+ B2 - U2 

Ila omgjøres til barneskole 

(2015)  

+ B2 - U4 

Totale vedtatte endringer + B4,5  
* Struktur/kapasitet for Uranienborg behandles av bystyret våren 2013  



 

 

Skolebehovsplan 2014-2024 til høring 7.3.2013 33 

B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 

 Byrådet bes vurdere og beregne hvorvidt Uranienborg skole kan bygges ut med 

flerbrukshall og/eller ny fløy og dernest en vurdering om Uranienborg skole bør 

endres til en 1-7 skole. 

 Byrådet bes utrede behovet for en ny skole på Filipstad.  

 Byrådet bes sikre at ny skole på Filipstad planlegges med flerbrukshall. 

 

Status 

 Utvidelse av Majorstuen skole ferdigstilles i 2014, som vedtatt. 

 Omgjøring av Ila skole til barneskole gir en økning med to paralleller på barnetrinnet 

og en reduksjon med fire paralleller på ungdomstrinnet og blir ferdigstilt i 2015, som 

vedtatt. Ungdomstrinnet flytter midlertidig til Nordpolen skole i byggeperioden fra 

2013. 

• Omstrukturering av Fagerborg videregående skole til ungdomsskole med fem 

paralleller blir ferdigstilt i 2015, som vedtatt. 

• Omstrukturering av Uranienborg skole fra barne- og ungdomsskole til barneskole 

under utredning. Vedtak forventes i løpet av første halvår 2013. Her er kapasiteten 

ved Uranienborg skole foreløpig lagt inn som barneskole med fire paralleller i samsvar 

med Utdanningsetatens faglige tilrådning. Eventuell flerbrukshall utredes.  

 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Utbygging, høye fødselstall og endrede flyttemønster gir til sammen stort behov. 

Utbyggingen i området vil gi elevtallsvekst også etter planperioden. Området er tett 

utnyttet og det er mangel på egnede skolearealer i området. Eksisterende skoler har få 

eller ingen resterende utvidelsesmuligheter. 

 

Utbyggingsområdet Filipstad er en god mulighet for å etablere et nytt skoleanlegg med 

gode utearealer. Det er imidlertid vanskelig å etablere tilfredsstillende inntaksområde for 

mer enn tre paralleller, noe som ikke dekker kapasitetsbehovet i område Sentrum vest, 

selv ved omgjøring av Uranienborg skole til barneskole. Et stortingsvedtak om eventuell 

flytting av veterinærhøyskolen til Ås forventes tidligs høsten 2013.  Etablering av ny 

grunnskole ved Veterinærhøyskolen vil være et godt alternativ for en kapasitetsutvidelse 

i en svært arealpresset del av byen. Gitt tilgang på tomten fra august 2019 vil ny skole 

kunne ferdigstilles tidligst 2021-2022. I påvente av nye skoler vil det sannsynligvis bli 

behov for midlertidige løsninger.  

D) FORESLÅTTE TILTAK 
• Ny barneskole med tre paralleller på Filipstad med flerbrukshall, forventet 

ferdigstilling 2020. Dialog med Den tyske skole om at de i tillegg kan få leie lokaler til 

sitt barnetrinn og barnehage i anlegget. Skolen foreslås derfor bygget med fire 

paralleller. Midlertidig kapasitet med to paralleller på barnetrinnet vurderes for å 

starte inntak til Filipstad skole allerede fra 2015 eller 2016. 

• Marienlyst skole utvides midlertidig med en parallell når Blinderveien skole flyttes til 

Kringsjå skole. Lokalene til Blinderveien skole vil rives og nytt oppføres. 

• Kjøp av deler av Veterinærhøyskolen for etablering av ny grunnskole.  
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E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

      Vedtatt kapasitet 80 %          Foreslått kapasitet 80 %           Elevtallsprognose 

 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 

 

Behovet på barnetrinnet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet i område 4. 

Behovet er anslått til fire paralleller i 2023. 

 

På ungdomstrinnet viser grafen et høyere behov enn eksisterende og vedtatt kapasitet. 

Imidlertid er det planlagt at elevene ved Skøyen og Bygdøy barneskole skal tilbakeføres 

til område 5 når ny ungdomsskole i Skøyenområdet står ferdig. I område 5 er det 

overkapasitet på ungdomstrinnet (se graf for side 35). 

 

Et eventuelt vedtak om å opprettholde Uranienborg som kombinert barne- og 

ungdomsskole vil gi overkapasitet på ungdomstrinnet. 
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Tidslinje for området:  

 

 
 

2014 
•Vedtatt ombygging og utvidelse av Majorstuen skole ferdigstilles. Kapasitetsutvidelsen 
ved Skøyen skole tas i bruk av egne elever  

2015 
•Fagerborg skole ferdigstilles som ungdomsskole. Ungdomstrinnet fra Ila skole flytter inn. 
Ila skole omgjøres til barneskole. 

2015/
2016 

•Innleie av lokaler  

2016 
•Uranienborg skole med 4 paralleller på barnetrinn  

2019 
•Midlertidig utvidelse av Marienlyst skole 

2020 
• Skole på Filipstad ferdigstilles 

2021-
2022 

•Veterinærhøyskolen  
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OMRÅDE 5 ULLERN – BYGDØY 

 
Området ligger vest for Frognerparken, tar med seg Bygdøy og strekker seg opp til Husebyskogen. 
Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende 
inntaksområder. Skolene ligger i all hovedsak innenfor Bydel Ullern. 

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bestum  B3  

Bjørnsletta  U3 

Bygdøy  B2  

Lilleaker B2  

Lysjordet  B3  

Skøyen  B3  

Smestad  B3  

Øraker   U4 

Total kapasitet 2012 B16 U7 

 

Vedtatte endringer   

Bjørnsletta utvides til barne- 

og ungdomsskole (2014) 

+ B2 + U1 

Skøyen utvides (2014) + B1  

Øraker utvides (2015)*  + U2 

Bygdøy utvides (2016) + B1  

Ny ungdomsskole i område 

Ullern – Bygdøy (2016) 

 + U6 

Totale vedtatte endringer + B4 + U9 
*Øraker er nå planlagt utvidet til U6 fremfor U5 
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B) STATUS VEDTATT OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Ny barne- og ungdomsskole på Bjørnsletta med to paralleller på barnetrinnet og fire 

paralleller på ungdomstrinnet i tillegg til to spesialavdelinger for autister. Ferdigstilles 

som vedtatt i 2014. 

 Øraker skole er vedtatt utvidet med en parallell på ungdomstrinnet. Dette er planlagt 

i sammenheng med erstatningslokaler for elever ved Bjørnsletta skole 2012-2014. 

Øraker skole forventes ferdigstilt 2015, men er nå planlagt utvidet med to paralleller. 

 Skøyen skole er utvidet med en parallell, som vedtatt. Bygget benyttes fra høsten 

2012 som midlertidige lokaler for Majorstuen under ombyggingen av skolen. Bygget 

fristilles til bruk for Skøyen skole fra 2014.  

 Utvidelse av Bygdøy skole med en parallell på barnetrinnet. Planlagt ferdigstilt 2016.  

 Det er igangsatt arbeid for ny ungdomsskole i Bydel Ullern. Skolen planlegges med 

seks paralleller i tillegg til spesialgruppe. Skolen planlegges ferdigstilt mellom 2016 

og 2018.  

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Området er delt i tre geografiske områder. På grunn av geografisk avstand er det 

vanskelig å regulere inntaksområdene mellom Bygdøy og resten av området.  

 

Det er etablert midlertidig skole i FO-bygget (tidligere Forsvarets Overkommando) som i 

dag benyttes som erstatningslokaler for Majorstuen skole og deretter for Ris skole. Det 

tilrås ny skole i Bjørnveien. FO-bygget planlegges benyttet som erstatningslokale ved 

rehabiliteringsprosjekter, og som lokaler ved annet behov for midlertidighet. En løsning 

med ny skole i Bjørnveien gjør det nødvendig med utvidelse av Smestad skole. Skolen 

kan med enkel ombygging gjøres om til fire paralleller, og har for øvrig ytterligere 

utvidelsesmuligheter.  

D) FORESLÅTTE TILTAK 
 Utvidelse av Smestad skole med en parallell fra B3 til B4. 

 FO-bygget benyttes som erstatningslokale ved rehabilitering m.m. 

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 

 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Foreslått kapasitet 85 %           Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

På barnetrinnet er det tilstrekkelig kapasitet inntil slutten av planperioden. Det blir da 

behov for en ny parallell.  

 

På ungdomstrinnet er det overkapasitet etter at ny ungdomsskole er etablert. Det 

planlegges at elevene fra Skøyen skole og Bygdøy skole skal til den nye ungdomsskolen i 

området. Det er i tillegg et behov for å avlaste område 6. Totalt sett er det godt samsvar 

mellom behov og kapasitet.  

 

 

Tidslinje for området:  

 

 
 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

A
n

ta
ll 

e
le

ve
r/

e
le

vp
la

ss
e

r

Kapasitet og behov - Område 5 - Ullern - Bygdøy - Ungdomstrinn

2014 
•Bjørnsletta skole ferdigstilles 

2014 
•Modulbygg ved Skøyen skole fristilles for permanent bruk 

2015 
•Øraker skole utvides permanent 

2016 
•Utbygging av Bygdøy skole ferdigstilles 

2016 
•Smestad skole utvides med en parallell  

2016-
18 

•Ny undomsskole i området ferdigstilles 
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OMRÅDE 6 VESTRE AKER VEST 

 
Området ligger nord for Husebyskogen, og strekker seg opp til Røa og ut i Sørkedalen. 

Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende 

inntaksområder. Skolene ligger i Bydel Vestre Aker. De skolene som ligger vest i bydelen ved foten 
av Holmenkollåsen, inngår i område 6. 

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bogstad  B2  

Hovseter  U6 

Huseby  B3  

Sørkedalen (B1) *  

Voksen  B3  

Total kapasitet 2012 B8 U6 

*Kapasiteten i Sørkedalen er vanskelig å utnytte på grunn av beliggenhet. 

B)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
 Skolen i FO-bygget blir i perioden 2012–2016 benyttet som erstatningslokaler, først 

for elever fra Majorstua skole og deretter for elever fra Ris skole. FO-bygget 

planlegges videre benyttet som erstatningslokaler for skoler under utbygging.  
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C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Elevtallsprognosen viser en svak nedgang i elevtallet i slutten av planperioden, men det 

er særlig høye og stigende førskoletall ved Huseby. Det tilsier at noe av elevtallsveksten 

kan komme lengre vest enn prognostisert.  

 

Planleggingen av FO-bygget som midlertidig skole startet i 2010. Elevtallsprognosene 

dokumenterte tidligere en større vekst i område 6 og lavere i område 7 enn i dag. På 

denne bakgrunn ble FO-bygget vurdert som en gunstig plassering også for en permanent 

barneskole. I 2011 kom det endringer i elevtallsprognosen. Høsten 2012 er FO-bygget 

vurdert opp mot forslag om ny skole i Bjørnveien. Utdanningsetaten anbefaler permanent 

skole i Bjørnveien og videre benyttelse av FO-bygget som midlertidige lokaler eller 

erstatningslokaler ved større rehabiliteringsprosjekter.  

E) FORESLÅTTE TILTAK 
Utdanningsetaten foreslår å endre planene om å etablere FO-bygget som permanent 

barneskole. Forslaget innebærer at den planlagte spesialgruppen i FO-bygget etableres 

ved Bjørnveien. 

E) KAPASITET OG BEHOV ETTERTILTAK 
 

 
 

      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 

 

 
 

      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

På barnetrinnet er det overenstemmelse mellom kapasitet og elevtall, med litt 

prognostisert overkapasitet i slutten av perioden.  
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På ungdomstrinnet er behovet høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet. Dette må 

ses i sammenheng med område 5 og område 7, der det er overkapasitet. Totalt sett er 

det tilstrekkelig kapasitet. 

 

Tidslinje for området:  

 

 

2016 
•FO-bygget benyttes fortsatt som erstatningslokaler for Majorstuen skole og Ris skole 
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OMRÅDE 7 VESTRE AKER ØST 

 
Området strekker seg fra Vinderen opp til opp til Midtstuen og Grindbakken. Områdeinndelingen 
følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene 

ligger i Bydel Vestre Aker. 

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Grindbakken  B3  

Midtstuen  U6 

Ris  U5 

Slemdal  B3  

Svendstuen  B2,5  

Vinderen B2,5  

Total kapasitet 2012 B11 U11 

 

Vedtatte endringer   

Ris utvides (2016)  + U2 

Totale vedtatte endringer  + U2 

B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 
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 Byrådet bes utrede behovet for å øke skolekapasiteten i østre deler av område 8 

(Vestre Aker), herunder legge fram en plan om hvordan tomtespørsmålet skal løses. 

 

Status 

 Ris ungdomsskole utvides til U7. Planlagt ferdigstilt som vedtatt i 2016. 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Høsten 2012 ble FO-bygget på nytt vurdert opp mot forslag om ny skole i Bjørnveien. 

Prognosene viser en relativt stor vekst i området som det er vanskelig å løse ved 

eksisterende skoler. Det vises til bakgrunn for etablering av FO-bygget under omtale av 

område 6. Tyngdepunkt for elevtallsveksten er flyttet mot øst i retning Slemdal. 

Skolestørrelsen er vurdert. Det er innenfor planperioden ikke behov for mer enn to 

paralleller. Forventninger om videre elevtallsvekst i området gjør at skolen likevel 

foreslås planlagt med tre paralleller. I tillegg bør det etableres en byomfattende 

spesialgruppe.  

 

E) FORESLÅTTE TILTAK 
 Det etableres ny barneskole i Bjørnveien med tre paralleller i tillegg til byomfattende 

spesialgruppe.  

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

      Vedtatt kapasitet 85 %          Foreslått kapasitet 85 %           Elevtallsprognose 

 
 

      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 
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Det er behov for opp til tre paralleller på barnetrinnet i området mot slutten av perioden. 

Det vil med de nye elevtallsprognosene være et lite forbigående overskudd av plasser på 

ungdomstrinnet i området. 

 

Tidslinje for området: 

 

 
 

 

2016 

•Ris ungdomsskole ferdigstilles 

2018 •Skolen i Bjørnveien ferdigstilles som barneskole med spesialgrupper 
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OMRÅDE 8 NORDRE AKER 

 
Området strekker seg nordover fra Ullevål, adskilles mot Vestre Aker av Gaustadbekkdalen, tar 

med seg Kjelsås, Korsvoll og Grefsen og stopper mot Årvoll i øst. Områdeinndelingen følger ikke 
bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende skoleinntaksområder.  

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Disen B3  

Engebråten*  U7* 

Grefsen  B3  

Kjelsås B4  

Korsvoll B3  

Kringsjå B2  

Maridalen B0,5  

Nordberg*  U6 

Tåsen B4  

Ullevål* B2,5  

Total kapasitet 2012 B22 U13 
*Det er i dag midlertidige paviljonger ved Ullevål, Kringsjå / Nordberg og Engebråten. I kapasitetsoversikten er 
det bare medtatt paviljonger for Engebråten tilsvarende U2.  

 

Vedtatte endringer   

Grefsen utvides (2014) +B1  

Grefsen vgs bygges om til 

ungdomsskole (Morellbakken 

skole) (2013) 

 + U5 

Berg vgs omgjøres til 

barneskole, byggetrinn 1 (2013) 

+B1  

Berg vgs omgjøres til 

barneskole, byggetrinn 2 (2016) 

+B2  

Ny barneskole i Nydalenområdet 

(Lillohøyden) (2016)  

+B4  

Byomfattende 8-13-skole (2019)  + U3 

Totale vedtatte endringer + B8 + U8 



 

 

Skolebehovsplan 2014-2024 til høring 7.3.2013 46 

B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 

 Byrådet bes prosjektere en kulturstasjon for Nordre Aker sammen med den nye 

grunnskolen i Nydalen.  

 Byrådet bes parallelt med å undersøke muligheten for å utvide Korsvoll skole vurdere 

en utvidelse av Disen skole og behovet og muligheten for å etablere en ny skole i 

Nordre Aker nord. 

 

Staus 

 Ny ungdomsskole, Morellbakken skole (tidligere Grefsen videregående skole), med 

fem paralleller ferdigstilles til skolestart 2013, som vedtatt. 

 Grefsen skole utvides med en parallell. Ferdigstilles til skolestart 2014 som vedtatt. 

 Omgjøring av Berg videregående skole til barneskole med tre paralleller vedtatt 

gjennomført 2014. Elevinntak starter 2013. Byggetrinn to ferdigstilles i 2016. 

 Ny barneskole i Nydalsområdet (Lillohøyden) gir en utvidelse med fire paralleller. 

Kulturstasjon etableres ved skolen og er innberegnet i skolens arealer. Ferdigstilles 

som vedtatt i 2016. 

 Etablering av akademisk, byomfattende ungdomsskoletilbud som del av 8-13 skole i 

samarbeid med Universitetet i Oslo, gir en utvidelse på tre paralleller. Planlagt 

ferdigstilt som vedtatt i 2019. 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Ny barneskole ved Berg videregående skole og på Lillohøyden sammen med utvidelse av 

Grefsen skole, vil gi tilstrekkelig kapasitet på barnetrinnet for området ut planperioden. 

Engebråten skole har en tomtestørrelse som tilsier at skolen kan fortsette med utvidet 

kapasitet ved videreføring av dagens paviljonger av nyere dato. Paviljongene er i god 

stand og godt innpasset i skoleanlegget. Det bør i tråd med dette søkes om forlenget 

bruk av paviljongene, eventuelt som permanent løsning. Dette vil være et rimelig 

beredskapsøkende tiltak for kommunen. Ved Kringsjå skole er kapasiteten knapp på 

grunn av økning i førskoletall, men kun på de laveste trinnene på grunn av høy andel 

studentforeldre som flytter etter endte studier. Området har utvidelsesmuligheter ved 

skolene Kringsjå og Korsvoll. 

 

I forbindelse med arbeidet med ny skolebehovsplan er det utredet muligheter for 

utvidelse av Disen skole. Det er ikke avdekket nye mulige løsninger for en utvidelse. Ny 

8-13 skole i Blindernområdet vil gi kapasitet på ungdomstrinnet ut planperioden selv om 

denne skolen vil ha byomfattende opptak. Imidlertid er det sannsynlig at den store 

forutgående veksten på barnetrinnet vil gi behov for ytterlige kapasitet på 

ungdomstrinnet. Dette tilsier behov for strategiske tomteerverv, slik at også område 3 

kan avlastes.  

 

Det er i tillegg to store mulige utbyggingsområder, Frysja og Sogn. Utbygging av disse 

områdene vil kunne generere behov for bygging av ny skole etter planperioden. Det må 

løpende vurderes om det er behov for strategisk tomteerverv.  

E) FORESLÅTTE TILTAK 
 Ved etablering av nye lokaler til dagens tilbud som ligger i Blindernveien (se nærmere 

omtale under byomfattende spesialtilbud), etableres det også fire klasserom til 

elevtallsvekst på laveste trinn ved Kringsjå skole. 

 Engebråten skole: Det søkes om forlenget bruk av paviljongene ut 2019, eventuelt 

som permanent beredskapsøkende tiltak for kommunen.  

 Særlig på bakgrunn av kapasitetsbehov i område 3 anbefales strategisk tomtekjøp. 
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E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 

 

 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

Grafen for barnetrinnet viser underkapasitet fram til skolestart 2014 når Grefsen skole 

står ferdig. Imidlertid vil det bli inntak til førsteklasser ved Berg skole fra 2013. Også 

Grefsen skole har mulighet til å øke inntaket av førsteklasse fra skolestart 2013. Det vil 

fra 2016 bli overkapasitet på tre paralleller fram til 2023. Overkapasiteten må imidlertid 

ses i sammenheng med område 3, tre paralleller er tenkt disponert til elever herfra. På 

ungdomstrinnet er det knapp, men tilstrekkelig kapasitet. Justeres kapasiteten for 

avvikling av paviljongene som ungdomstrinnet ved Engebråten disponerer i dag fra 2013, 

reduseres overskuddet til et lite underskudd i årene før ny akademisk 8-13 står planlagt 

ferdig i 2019. Den nye 8-13 skolen vil bli et byomfattende tilbud, men skolen vil ligge 

svært godt lokalisert for elever fra område 8. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

A
n

ta
ll 

e
le

ve
r/

e
le

vp
la

ss
e

r
Kapasitet og behov - Område 8 - Nordre Aker - Barnetrinn

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

A
nt

al
l e

le
ve

r/
el

ev
pl

as
se

r

Kapasitet og behov - Område 8 - Nordre Aker - Ungdomstrinn



 

 

Skolebehovsplan 2014-2024 til høring 7.3.2013 48 

Tidslinje for området:  

 

 

2013 •Morellbakken skole ferdigstilles 

2013 
•Inntak av elever til Berg skole starter 

2014 
•Grefsen skole ferdigstilles 

2016 
•Berg skole ferdigstilles 

2016 
•Skole påLillohøyden ferdigstilles  

2017 
•Utvidelse med fire klasserom ferdigstilles ved Kringsjå skole 

2019 
•Ny akademisk 8-13 er planlagt ferdigstilt 
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OMRÅDE 9 BJERKE 

 
Området strekker seg fra Carl Berner og østover mot bydel Grorud og Alna. Området omfatter også 

Årvoll og Tonsenhagen nord for Trondheimsveien. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, 
men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene ligger i Bydel Bjerke. 
Områdeavgrensningen er endret fra skolebehovsplan 2012-2022. 

A) GRUNNSKOLER OG –KAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Linderud B2,5 U2 

Løren B4  

Tonsenhagen* B2  

Årvoll* B2 U4 

Veitvet  B2 U2 

Total kapasitet 2012 B12,5 U8 
*Det er midlertidige paviljonger ved Tonsenhagen og Årvoll. Denne kapasiteten er ikke medtatt i beregningen. 
 

Vedtatte endringer   

Veitvet utvides (2015) + B1 + U1 

Gamle Løren rehabiliteres og 

utvides, byggetrinn 1 (2014) 

+ B2  

Tonsenhagen utvides (2014) + B1  

Gamle Løren rehabiliteres og 

utbygges, byggetrinn 2 (2017) 

+ B2  

Ny skole på Vollebekk (2017) + B2 + U4 

Total vedtatte endringer + B8 + U5 
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B)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
 Tonsenhagen skole utvides med en parallell. Ferdigstilles, som vedtatt, i 2014.  

 Veitvet skole: Ny 1-10-skole med tre paralleller på barne- og ungdomstrinnet og 

flerbrukshall. I tillegg kommer mottaksklasse og spesialgruppe. OPS-kontrakt inngått 

2012. Planlagt ferdig 2015, som vedtatt. Gammelt skoleanlegg rives. 

 Gamle Løren skole utvides. Første byggetrinn ferdigstilles, som vedtatt, i 2014 som 

rehabilitering med kapasitet til fire paralleller på 1.-4. trinn. Andre byggetrinn gir en 

komplett barneskole (B4) (1.-7. trinn) og ferdigstilles, som vedtatt, 2017. 

o Nye Løren skole er oppført uten egne kroppsøvingslokaler. Etablering av 

kroppsøvingslokaler ved Gamle Løren skole vil ikke kunne dekke tilsvarende 

behov ved Løren skole. 

 Ny skole på Vollebekk ferdigstilles 2017, som vedtatt. 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Utdanningsetaten vil følge elevtallsprognosen nøye. Dersom prognosene øker kan det bli 

behov for å søke om forlengelse av paviljongen ved Tonsenhagen i påvente av at ny 

skole står ferdig på Vollebekk. Forbigående ledig kapasitet på ungdomsskolen ved 

Vollebekk vil midlertidig kunne disponeres på barnetrinnet dersom veksten blir høyere 

enn forventet. Midlertidig løsning for Løren skoles kroppøvingslokaler vurderes til på sikt 

å måtte avvikles. 

E) FORESLÅTTE TILTAK 
Permanent løsning for kroppøvingsarealer for Løren skole utredes. Mulig løsninger med 

innleie av kroppøvinglokaler vurderes. 

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

Grafen på barnetrinnet viser at det er planlagt større kapasitet enn prognostisert behov 

innenfor området. Området må imidlertid ses i sammenheng med område 2. Gamle 

Løren skole må etter gjenåpning hente elever fra begge områder.  

 

Tilsvarende vil det på ungdomsskoletrinnet etter etablering av Vollebekk, bli 

overkapasitet på ungdomstrinnet mot slutten av perioden. På grunn av geografisk 

avstand er det vanskelig å utnytte denne i naboområdene. 

 

Tidslinje for området: 
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2014 
•Utvidelse Tonsenhagen skole ferdigstilles 

2014 
•Utvidelse Gamle Løren skole første byggetrinn ferdigstilles 

2015 
•Ny skole på Veitvet ferdigstilles  

2017 
•Ny skole på Vollebekk ferdigstilles 

2017 
•Andre byggetrinn av utvidelse av Gamle Løren skole ferdigstilles 
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OMRÅDE 10 GRORUDDALEN VEST 

 
 
Området ligger i Groruddalen vest for Østre Aker vei, og strekker seg fra Sletteløkka og nordover. 
Området tar med seg Romsås. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt 
utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene ligger innenfor Bydel Grorud og Bydel 
Bjerke. Områdeavgrensningen er endret fra skolebehovsplan 2012-2022. Veitvet skole er overført 
til område 9 Bjerke. 

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Ammerud  B3  

Apalløkka  U5 

Bjøråsen B2 (5-7 trinn) U4 

Grorud B2  

Groruddalen  U4 

Nordtvet B2   

Rødtvet B4  

Svarttjern B2 (1-4 trinn)  

Tiurleiken B2  

Total kapasitet 2012 B15 U13 

 

Vedtatte endringer   

Nordtvet utvides (2013) + B1  

Groruddalen utvides 

(2015/2019) 

 + U2 

Totale vedtatte endringer + B1 + U2 
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B)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK: 
 Rødtvet skole utvidet med én parallell på barnetrinnet i 2012, som vedtatt. 

 Utvidelse av Nordtvet skole gir en økning på en parallell på barnetrinnet. Vedtatt 

utbygget i ett byggetrinn 2012, men gjennomføres i to trinn med arbeider i 

sommerferiene for å unngå skole i drift. Ferdigstilles derfor i 2013. 

 Utvidelse av Groruddalen skole gir en økning på to paralleller på ungdomstrinnet, 

byggearbeidene planlagt ferdig i 2015. Skolen brukes da som erstatningslokaler. 

Skolen tas i bruk til egne elever i 2019 som vedtatt. 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Det er lite boligutbygging i området, elevveksten skyldes endringer i befolknings-

sammensettingen.  

 

Nordtvedt skole vil kunne utvides ytterligere ved behov. Mulige framtidige 

kapasitetsutfordringer på ungdomstrinnet bør kunne løses ved å overføre elever til skoler 

med ledig kapasitet i naboområdene (område 9 og område 12).  

D) FORESLÅTTE TILTAK 
 Utvidelse av Groruddalen skole foreslås ferdigstilt til 2015 til bruk som 

erstatningslokaler. Planlagt ny barneskole i Verdensparken på Furuset vurderes 

startet opp ved Groruddalen skole. Skoleutvidelsen planlegges overtatt til eget bruk 

for Groruddalen skole i 2019.  

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 

 
 

      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

På barnetrinnet er det høy oppfyllingsrad, men god sammenheng mellom kapasitet og 

behov. På ungdomstrinnet er det noe underdekning det meste av planperioden. 

 

Tidslinje for området:  
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2013 
•Utvidelse av Nordtvet skole ferdigstilles 

2015 
•Utvidelse av Groruddalen skole ferdigstilles til midlertidig bruk  

2019 
•Utvidelse av Groruddalen skole fristilles til bruk for egne elever  
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Område 11 Groruddalen nord 

 
Området ligger øverst i Groruddalen og er sentrert rundt Stovner. Området tar også med seg 

Høybråten i sør. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i 
eksisterende inntaksområder. Skolene ligger innenfor Bydel Stovner. 

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Haugenstua    U6 

Høybråten  B3  

Rommen  B2,5 U2,5 

Stasjonsfjellet   U3,5 

Stig   B2,5  

Stovner*   B3  

Tokerud   U3 

Vestli   B2,5  

Total kapasitet 2012 B13,5 U15 
*Paviljong ved Stovner er godkjent bare til 2019, kapasitetstallene i tabellen forutsetter at paviljongkapasiteten 
reetableres. 

 

Vedtatte endringer   

Stasjonsfjellet rehabiliteres 

og utvides(2014) 

 + U1 

Haugenstua utvides med 

barnetrinn (2016)* 

+ B3 - U3 

Tokerud, ny skole (2016)  + U3 

Total vedtatte endringer  + B3 + U1 
*Haugenstua foreslås nå som BU3 i nybygg framfor BU4 i rehabiliterte bygg. 



 

 

Skolebehovsplan 2014-2024 til høring 7.3.2013 56 

B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Stasjonsfjellet skole utvides med én parallell. Planlagt ferdigstilt, som vedtatt, i 2014. 

 Oslo VO Smedstua og Haugenstua skole er vedtatt ombygget til kombinert barne- og 

ungdomsskole med fire paralleller ferdigstilt i 2015. Videre prosjektering har vist at 

det i et livssyklusperspektiv er mer hensiktsmessig å bygge nytt framfor å 

rehabilitere. 

 Haugenstua skole / Oslo VO Smedstua erstattes av nybygg med tre 

gjennomgående paralleller. Nytt skoleanlegg bygges etter 

standardprogrammet med en liten tilpasning slik at total kapasitet blir tre 

paralleller på barne- og ungdomstrinnet. Ferdigstilles 2016. Oslo VO Smedstua 

flytter til nye lokaler på Helsfyr i 2013.  

 Ny Tokerud skole gir en utvidelse fra 2016 på tre paralleller på ungdomstrinnet. 

Ferdigstilles, som vedtatt, i 2016. 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Stovnerområdet har mange store leiligheter egnet for større barnefamilier. Området er 

forventet å gjennomgå en transformasjon til mer arealeffektive løsninger for næring og 

bolig. Omfanget av et slikt potensial er foreløpig ukjent, men er sannsynligvis betydelig. 

Potensialet er ikke reflektert i prognosene, hovedtyngden av boligbyggingen forventes å 

komme etter planperioden. 

D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
Behovet for strategisk tomtekjøp må vurderes opp mot utvidelsesmuligheter ved 

eksisterende skoler. Alle skolene i området er vurdert og utvidelsesmuligheter ble 

kartlagt i forbindelse med skolebehovsplan 2012–2022. Flere av skolene i området har 

bygningsmessige utfordringer og behov for tiltak. Utdanningsetaten vil vurdere dette 

nærmere i forlengelsen av ny kommuneplan. Fram til neste rullering av 

skolebehovsplanen vil Utdanningsetaten særlig vurdere kapasiteten ved Stig og Stovner 

skoler. 

E) FORESLÅTTE TILTAK 
 Fram til neste rullering vurderes kapasiteten ved Stovner og Stig skoler 

 Det igangsettes et analysearbeid for å kartlegge behovet for strategisk 

tomteerverv i sammenheng med kommuneplanen 

F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 
      Vedtatt kapasitet 85%           Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

Behovet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet på barnetrinnet i område 11 

tidlig og mot slutten av perioden. Det er på barnetrinnet behov for ny parallell mot 

slutten av perioden. På ungdomstrinnet holder kapasiteten til slutten av planperioden. 

 

Tidslinje for området:  

 

 
 

2014 
•Stasjonsfjellet skole ferdigstilles 

2016 
•Ny Tokerud skole ferdigstilles 

2016 
•Haugenstua skole ferdigstilles 
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OMRÅDE 12 GRORUDDALEN ØST 

 
Området ligger i Groruddalen med Furuset som et geografisk tyngdepunkt. Det er forbindelser over 
til skolene på Ellingsrudåsen slik at dette også er medtatt. Området omfatter også store arealer 

sørvestover. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i 
eksisterende inntaksområder. Skolene ligger innenfor Bydel Alna. 

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bakås  B1  

Ellingsrudåsen*  B3  

Ellingsrud   U4 

Furuset* B2  

Gran  B2 U4 

Haugen * B2 U2 

Total kapasitet 2012 B10 U10 
*Midlertidig kapsitet i paviljonger er medtatt 
 

Vedtatte endringer   

Nye Gran skole bygges som 

U6 (2015), nåværende 

B2U4 rives  

- B2 + U2 

Omgjøring Haugen fra BU2 

til B4 (2015) 

+ B2 - U2 

Totale vedtatte endringer   
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B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Omgjøring og utvidelse av Haugen skole gir en kapasitetsøkning på to paralleller på 

barnetrinnet og reduksjon av to paralleller på ungdomstrinnet. Omgjøringen av 

skolen forventes ferdigstilt i 2015, ett år før vedtatt. 

 Ny Gran 8-10-skole. OPS-kontrakt inngått 2012. Planlagt ferdig, som vedtatt, 2015.  

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Plan-og bygningsetaten har i samarbeid med bydel m.fl. utarbeidet en områdeplan som 

legger opp til en fortetting på inntil 2000 boliger. Det antas at det kan bli behov for 

ytterlige kapasitetsutvidelse etter planperioden.   

 

Det er innenfor planperioden behov for en ny barneskole i Furusetområdet. I forrige 

skolebehovsplan ble det ikke foreslått konkret ny skoleutbygging fordi dette skulle kunne 

tilpasses til områdereguleringen. Det foreslås nå å løse skolebehovet med nybygg etter 

standardprogrammet på tomt til nåværende Gran skole. Denne bygningsmassen er 

vurdert som ikke regningssvarende å rehabilitere. 

 

Behovet for ytterligere strategisk tomtekjøp må vurderes opp mot utvidelsesmuligheter 

ved eksisterende skoler. I OPS-konkurransen for nye Gran 8-10 skole 

 er det tilrettelagt for mulig utvidelse til 1-10 iht standardprogrammet. Utdanningsetaten 

vil vurdere behovet for ytterligere kapasitetsutvidelser ved en senere rullering av 

skolebehovsplanen.   

D) FORESLÅTTE TILTAK 
 Det foreslås å bygge ny skole med fire paralleller på barnetrinnet ved Verdensparken, 

på Furuset (tomt til gamle Gran skole). 

 Det igangsettes et analysearbeid for å kartlegge behovet for strategisk tomteerverv i 

forlengelsen av kommuneplanen. 

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

      Vedtatt kapasitet 85 %          Foreslått kapasitet 85 %           Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

  

Kapasiteten blir høyere enn behovet på barnetrinnet i området fra midtveis i perioden og 

ut. 

  

På ungdomstrinnet er det også overkapasitet. Dette har sammenheng med at 

framskrivningen er basert på et kunstig lavt elevtall ved Gran skole, der mange elever 

har søkt skolebytte til andre områder. Dersom trenden med bortsøkning snur med ny 

ungdomsskole på Gran, vil denne overkapasiteten reduseres eller bortfalle på 

ungdomstrinnet. 

 

Tidslinje for området:  
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2015 

•Nye Gran skole ferdigstilles og tar i mot ungdomstrinn fra Haugen skole og Furuset 
skole 

2015 
•Haugen skole forventes ferdigstilt 

2017 
•Verdensparken ferdigstilles  
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OMRÅDE 13 LINDEBERG - HAUGERUD – TVEITA 

 
Området ligger i Groruddalen øst for E6, langs markagrensen og strekker seg Furuset sørover til og 
med Tveita og Hellerud. Skolene ligger i Bydel Alna.  

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Haugerud   U6 

Jeriko  B1  

Lindeberg  B2 U3 

Lutvann  B2  

Skjønnhaug B2  

Trosterud B2,5  

Tveita  B2  

Total kapasitet 2011 B11,5 U9 

B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Ingen tiltak. 



 

 

Skolebehovsplan 2014-2024 til høring 7.3.2013 62 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Det er forbigående overkapasitet i området, og det er ikke behov for tiltak. I påvente av 

et større analysearbeid i forlengelsen av kommuneplanarbeidet, er utvidelsespotensialer i 

område 13 og tilgrensende område 2 kartlagt. Behovet for ytterligere strategisk 

tomtekjøp må vurderes opp mot utvidelsesmuligheter ved eksisterende skoler. 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har startet et større arbeid med sikte på en 

områdeutvikling av Haugerudsenter-området. I dette arbeidet vurderes også skoler og 

flerbrukshall.  

D) FORESLÅTTE TILTAK 
Det foreslås ingen tiltak i området. 

Det igangsettes et analysearbeid for å kartlegge behovet for strategisk tomteerverv i 

forlengelsen av kommuneplanen. 

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 

 
 

      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 

 

 
 

      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

Som grafene viser er det ikke behov for tiltak i området i planperioden. 
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OMRÅDE 14 ØSTENSJØ - OPPSAL – TRASOP 

 
Området strekker seg sørover fra Hellerud og markagrensen i øst til Østensjøvannet og Bøler. 
Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende 

inntaksområder. Skolene ligger i all hovedsak innenfor Bydel Østensjø.  

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Godlia  B2  

Oppsal  B2 U2 

Skøyenåsen   U5 

Trasop B2,5  

Østensjø B2  

Total kapasitet 2012 B8,5 U7 

 

Vedtatte endringer   

Trasop utvides (2013) + B1,5  

Godlia utvides (2014) + B1  

Totale vedtatte endringer + B2,5  
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B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Utvidelse av Trasop skole gir en kapasitetsøkning på en og en halv parallell. Planlagt 

ferdig i 2013, ett år før vedtatt. 

 Utvidelse av Godlia skole gir en kapasitetsøkning på en parallell. Utvidelsen er 

planlagt ferdig i 2014, ett år før vedtatt. 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Veksten synes håndtert gjennom vedtatte tiltak.  

 

D) FORESLÅTTE TILTAK 
Det forslås ingen nye tiltak.  

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 

 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 

 

 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

Behovet er tilnærmet i samsvar med eksisterende og vedtatt kapasitet på barnetrinnet. 

På ungdomstrinnet er det isolert sett underkapasitet. Området må ses i sammenheng 

med overkapasitet på ungdomstrinnet i område 15. 
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Tidslinje for området:  

 

 
 

2013 
•Utvidelse av Trasop skole ferdigstilles 

2014 
•Utvidelse av Godlia skole ferdigstilles 
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OMRÅDE 15 MANGLERUD – ABILDSØ 

 
Området strekker seg sørover fra Høyenhall, mellom E6 og Østensjøvannet. Skolene ligger i Bydel 
Østensjø.  

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Abildsø B2 U3 

Høyenhall  B2 U3 

Manglerud B2  

Total kapasitet 2012 B6 U6 

 
Vedtatte endringer   

Manglerud vgs bygges om til 

barne- og ungdomsskole 

(byggetrinn 1) (2015) 

+ B2 + U1 

Manglerud* (byggetrinn 

2)(2016) 

 + U6 

Totale vedtatte endringer + B2 + U7 
*Manglerud er nå planlagt utvidet til U7 fremfor U6. 
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C) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 

 Høyenhall skole beholdes som en barne- og ungdomsskole. Skolestrukturen i området 

vurderes i arbeidet med skolebehovsplan 2014-2024. 

 

Status 

 Omgjøring av Manglerud videregående skole til kombinert barne- og ungdomsskole 

gir en økning på to paralleller på barnetrinnet og syv paralleller på ungdomstrinnet 

gjennomført 2014. Første byggetrinn er planlagt ferdig til skolestart 2015 og 

byggetrinn to til skolestart 2016. Manglerud har allerede økt inntaket på første trinn.  

 Høyenhall videreføres som en barne- og ungdomsskole.  

 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Prognosen viser at det kan bli en underkapasitet på barnetrinnet på slutten av 

planperioden. Høyenhall skole som kombinert barne- og ungdomsskole, gir overkapasitet 

på ungdomstrinnet.  

D) FORESLÅTTE TILTAK 
Det foreslås ingen nye tiltak nå, men Utdanningsetaten vil senere vurdere utvidelse av 

Høyenhall skole for å dekke behov for flere plasser på barnetrinnet.  

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 

 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

Som grafene viser er det på barnetrinnet behov for en parallell. På ungdomstrinnet er det 

en overkapasitet på tre paralleller som kan avlaste område 14 og område 17. 

 

Tidslinje for området:  

 

 
 

2015 
•Manglerud skole 1-10: Første byggetrinn ferdigstilles 

2016 
•Manglerud skole 1-10: Andre byggetrinn ferdigstilles 
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OMRÅDE 16 BØLER – SKULLERUD 

 
Området strekker seg fra Bøler og til marka i syd. Skolene ligger i Bydel Østensjø.  

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bøler  B3 U3 

Nøklevann B2,5  

Rustad  B3  

Skullerud   U5 

Total kapasitet 2012 B8,5 U8 

B) STATUS VEDTATTE PROSJEKTER: 
Ingen tiltak. 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Prognosene for området viser en liten fremtidig økning i elevtall og det er usikkerhet 

rundt framtidig kapasitetsbehov.  
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D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
Veksten i området er beskjeden, men har økt noe med de nye elevtallsprognosene. Både 

Bøler og Nøklevann skoler håndterer en høyere oppfyllingsgrad enn 85 prosent. 

Utdanningsetaten foreslår ikke kapasitetsøkende tiltak i området nå.  

E) FORESLÅTTE TILTAK 
Ingen nye tiltak. 

F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 

 
 

     Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 

 

 
 

      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

Grafen for barnetrinnet viser at det er høy kapasitetsutnyttelse og kun liten vekst i 

elevtall vil gi et underdekket behov. På ungdomstrinnet er det, som grafen viser, ledig 

kapasitet fram til 2023. 

 

Utdanningsetaten vil følge område nøye og vurdere kapasitetsutvidende behov når nye 

prognoser foreligger i mai og nye førskoletall foreligger i august.  
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OMRÅDE 17 EKEBERG - NEDRE BEKKELAGET 

 
Området strekker seg fra foten fra Ekebergåsen til Holter, og avgrenses mot Østensjø med E6 i øst. 
Skolene ligger innenfor Bydel Nordstrand.  

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bekkelaget  B3  

Brannfjell  U6 

Ekeberg * B3  

Nedre Bekkelaget  B2  

Total kapasitet 2012 B8 U6 
 

 

Vedtatte endringer   

Ekeberg (2015) + B1  

Totale vedtatte endringer + B1  

 

 

B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER  
 Ekeberg skole vil bli utbygget med en parallell. Vedtatt ferdigstilt i 2015, men skolen 

vil stå ferdig utbygget til skolestart 2014. Det er også vedtatt å bygge ny 

flerbrukshall ved skolen. Hallen var planlagt ferdig til skolestart 2014, men er 

forsinket til 2015. 

 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Området er tett bebygd og det er vanskelig å finne egnede arealer for kapasitetsøkende 

tiltak. Eksisterende skoler har høy oppfyllingsgrad. Ny skole i Bjørvika (område 1) vil 
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avlaste Ekeberg og Brannfjell skoler. Fram til den står ferdig kan et eventuelt behov 

møtes ved bruk av kapasitet på ungdomstrinnet i område 15 og ved at midlertidig 

paviljong ved Ekeberg skole fortsatt benyttes.  

D) FORESLÅTTE TILTAK 
Det foreslås ingen nye tiltak. Området følges nøye. 

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 

 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 

 

 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

Behovet i område ligger over dagens kapasitet. Det er behov for en ny parallell på 

barnetrinnet, og to paralleller på ungdomstrinnet dersom man vurderer området isolert. 

Fra 2019 vil skolen i Bjørvika kunne avlaste området. Frem til dette kan område 15 

avlaste kapasitetsbehovet på ungdomstrinnet. Utdanningsetaten vil følge området nøye. 

 

Tidslinje for området: 
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2014 
•Ekeberg skole ferdigstilles 



 

 

Skolebehovsplan 2014-2024 til høring 7.3.2013 73 

OMRÅDE 18 LAMBERTSETER – KASTELLET 

 
Området strekker seg fra Holtet, og omfatter Nordseter og Lambertseter med avgrensning mot 
Abildsø og E6 i øst. Skolene ligger innenfor Bydel Nordstrand.  

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Lambertseter * B3 U2 

Karlsrud B2 U2 

Kastellet B2 U2 

Total kapasitet 2012 B6 U6 
*Inkludert midlertidige paviljonger  

 

B) STATUS VEDTATTE OG VEDTATTE PROSJEKTER: 
Ingen pågående prosjekter i området. 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER  
Oppfyllingsgraden er høy og det er vanskelig å finne egnede arealer for kapasitetsøkende 

tiltak. Et høyt antall skolestartere gir utfordringer med å etablere tilstrekkelig antall 

plasser på de laveste skoletrinnene. Byantikvaren har vektlagt vern av Lambertseter 

skole som Norges første drabantbyskole. Kapasiteten i den verneverdige bebyggelsen 
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forutsettes opprettholdt gjennom nødvendig rehabilitering. På lengre sikt vurderes det 

eventuelt å øke kapasiteten gjennom å legge til ny bygningsmasse. 

D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
Ferdigstillelse av Munkerud og Nordseter skoler i område 19 vil gi tilstrekkelig kapasitet i 

forhold til behovet. 

 

E) FORESLÅTTE TILTAK 
 

Det foreslås ingen konkrete tiltak. 

F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 

 
 

      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 

 

 
 

      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

Behovet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet på både barne- og 

ungdomstrinnet. I slutten av planperioden er det behov for tre nye paralleller på 

barnetrinnet og en ny parallell på ungdomstrinnet dersom området ses isolert. 

Kapasitetssituasjonen balanseres mot område 19 der det vil bli tilsvarende overkapasitet. 
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OMRÅDE 19 NORDSTRAND – MUNKERUD 

 
Området omfatter Nordstrand og Munkerud. Skolene ligger innenfor Bydel Nordstrand. Området 

er utvidet og endret i forhold til Skolebehovsplan 2012-2022. 

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Ljan B2  

Munkerud  B3  

Nordseter  U6 

Nordstrand B3  

Total kapasitet 2012 B8 U6 

 

Vedtatte endringer   

Munkerud utvides (2016) + B1  

Nordseter utvides (2016) + B3  

Nordstrand vgs omgjøres til 

U4 (2016) 

 + U4 

Totale vedtatte endringer + B4 + U4 
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B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 Nordseter skole utvides med barnetrinn med tre paralleller. Vedtatt bygget i to trinn 

med ferdigstillelse i 2014 og 2016. Prosjektet gjennomføres som ett byggetrinn 

ferdigstilt i 2014. Gymsalene bygges slik at de også kan benyttes til tennis. 

Kapasitetsutvidelsen er planlagt benyttet som erstatningslokaler for deler av 

Munkerud skole i perioden 2014 til 2016 og tas i bruk som permanent kapasitet i 

2016. 

 Nordstrand videregående skole gjøres om til ungdomsskole med fire paralleller og 

ferdigstilles i 2014, som vedtatt. Skolen er planlagt benyttet som erstatningslokale 

for deler av Munkerud skole fra 2014 til 2016 og tas i bruk som permanent kapasitet i 

2016. 

 Nytt skoleanlegg for Munkerud skole gir en utvidelse på én parallell. Ferdigstilles som 

vedtatt i 2016. I byggeperioden benyttes Nordstrand og Nordseter skoler som 

erstatningslokaler. 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Eksisterende skoler har høy oppfyllingsgrad. Utfordringene på barnetrinnet er håndtert 

ved utbygging av Munkerud og Nordseter. Det vurderes å starte inntak av førsteklasse 

ved Nordseter i 2014 eller 2015.  

 

Det er utvidelsesmuligheter ved den planlagte nye ungdomsskolen ved tidligere 

Nordstrand videregående skole. Kapasitetsbehovet ser ut til å komme i slutten av 

planperioden, men forprosjektering bør igangsettes og inkludere erstatning av dagens 

paviljonger, som har kort gjenstående levetid. Dette for å kunne gjennomføre rask 

kapasitetsøkning når behovet oppstår. 

D) FORESLÅTTE TILTAK 
Ingen foreslåtte tiltak. 

E) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallprognose 
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      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprgnose 

 

Kapasiteten etter vedtatte tiltak vil bli høyere enn behovet på både barne- og 

ungdomstrinnet. Kapasitetssituasjonen må vurderes opp mot naboområde 18 der det vil 

bli tilsvarende underkapasitet. 

 

Tidslinje for området: 
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2014 

•Nybygg ved Nordseter skole  ferdigstilles. Benyttes som erstatningslokaler for 
Munkerud skole 

2016 
•Omdisponering av Nordstrand vgs til ungdomsskole ferdigstilles 

2016 
•Nybygg ved Nordseter skole tas i bruk av egne elever 

2016 
•Munkerud skole ferdigstilles 
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OMRÅDE 20 SØNDRE NORDSTRAND 

 
Området er hele bydel Søndre Nordstrand. Området er endret i forhold til Skolebehovsplan 2012-

2022. 

A) GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole 
Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  

Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bjørndal B3  

Bjørnholt  U6 

Hallagerbakken B3  

Hauketo  U5 

Holmlia  U6 

Klemetsrud B2  

Lofsrud  U6 

Lusetjern B2  

Mortensrud B3  

Prinsdal B3  

Rosenholm B3  

Seterbråten B2  

Stenbråten B3  

Toppåsen B2,5  

Total kapasitet 2012 B26,5 U23 

B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Ingen konkrete forslag er vedtatt.  
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C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 
Område 20 har som helhet god kapasitet, men lokalt i området er det underkapasitet. 

Geografiske barrierer gjør det vanskelig å regulere inntaksområdene slik at kapasiteten i 

området som helhet kan brukes på en optimal måte.  

 

Veksten i området tilskrives i stor grad en mulig kommende utbygging av Gjersrud-

Stensrudområdet. I vest, rundt Holmlia, vil det trolig fortsatt være ledig kapasitet i 

slutten av planperioden. Her er det ikke forventet boligbygging av betydning.  

D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
De geografiske begrensningene i området gjør at det kan bli aktuelt med strategisk 

tomtekjøp for å dekke den lokale underkapasiteten og elevtallsveksten etter 

planperioden. 

E) FORESLÅTTE TILTAK 
Det foreslås ingen konkrete tiltak. Utdanningsetaten vil følge utviklingen nøye. 

F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
 

 
      Vedtatt kapasitet 85 %          Elevtallsprognose 

 

 
      Vedtatt kapasitet 90 %          Elevtallsprognose 

 

Område 20 er stabilt, og har ifølge prognosene ikke behov for ytterligere kapasitet 

overordnet sett. 
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VIDEREGÅENDE SKOLER 

 
 

 

A) VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

 

Videregående skoler i Oslo fra høsten 2013: 

Berg  Hartvig Nissen  Nordvoll  

Bjerke  Hellerud  Nydalen  

Bjørnholt  Holtet  Oslo Handelsgymnasium   

Eikelund  Kirkeveien  Oslo Katedralskole  

Elvebakken  Kongshavn  Persbråten  

Etterstad  Kongsskogen  Sofienberg  

Fagerborg  Kuben   Stovner  

Foss  Lambertseter  Ullern  

Fyrstikkalléen (F21)  Manglerud  Ulsrud  

 

I videregående opplæring er det ni yrkesfaglige og tre studieforberedende 

utdanningsprogrammer. Yrkesfaglige utdanningsprogrammer gir yrkeskompetanse, og 

hovedmodellen er to år i videregående skole og to år med opplæring i bedrift 

(lærekontrakt). De studieforberedende utdanningsprogrammene legger mer vekt på 

teoretisk kunnskap og forbereder til videre studier. 
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Det er også mulig å oppnå studiekompetanse for elever som har startet i et yrkesfaglig 

utdanningsprogram ved å ta et påbyggingsår (Vg3), enten etter to år i videregående 

skole eller etter oppnådd fagbrev/yrkeskompetanse. 

 

Et nytt tilbud i Oslo fra 2013 er tekniske og allmenne fag (TAF) innen bygg og helsefag. 

TAF-bygg og TAF-helse er fireårig utdanninger der opplæringen skjer i nært samarbeid 

med en bedrift og som gir både fagbrev og studiekompetanse med fordypning i realfag. 

 

Dimensjonering av tilbudene 

Skoleanleggenes kapasitet planlegges gjennom skolebehovsplanen. Skolebehovsplanen 

gir retning og rammer for aktivitetsplanen (skoletilbudet) for det enkelte skoleår. 

Utdanningsetaten legger i aktivitetsplanen vekt på å: 

 Ivareta samfunnets behov for arbeidskraft og utvikle samarbeid med eksterne 

aktører. 

 Utvikle en skole- og tilbudsstruktur som tilrettelegger for læring, slik at flest mulig 

elever/lærlinger fullfører og består og realiserer sine muligheter. 

 Ivareta søkernes ønsker og rettigheter. 

 

Et hovedmål for Osloskolen er at flere elever skal fullføre og bestå videregående 

opplæring. Utdanningsetatens erfaring er at det er en tydelig sammenheng mellom dette 

og at elever får oppfylt sitt primærønske om utdanningsprogram og skole.  

 

Strategier ved utforming av nye skoler 

For å utvikle et godt utdanningstilbud er følgende strategier gjeldende: 

 

1) Sterke fagmiljøer framfor å spre små tilbud på flere skoler  

For å framme at flest mulig elever/lærlinger fullfører og består, trengs solide og 

kompetente fagmiljø. Skoler med en tydelig fagprofil vil ofte være attraktive for elevene. 

 

2) Utdanningstilbud i samarbeid med relevant arbeids-/næringsliv og høyere utdanning 

Utdanningsetaten vil utvikle nye samarbeidsformer med nærings- og arbeidslivet og 

høyere utdanning for å sikre at: 

 Flere kommer ut i lære/får lærekontrakt. 

 Yrkesfagene blir mer attraktive og relevante for nye grupper. 

 Den enkelte elev skal kunne realisere sine muligheter på en bedre måte. 

 Skolefaglig samarbeid styrker og utfyller undervisningen. 

 Studieforberedende utdanningsprogram knyttes nærmere opp mot både videre 

studier og arbeidslivets/næringslivets behov. 

 Behovene i nærings- og arbeidslivet møtes i årene som kommer. 

 

Lokalisering 

Utdanningsetaten ønsker en skolestruktur for videregående opplæring med skoler både 

med sentral beliggenhet og god dekning i ytre by. Oslo bør også ha et bredt spekter av 

videregående skoler som gjør det praktisk mulig for elevene å gå på en skole med ønsket 

profil og faglig fokus.  

 

Oslo har fritt skolevalg. Søkermønsteret tilsier en overvekt av sentrumsnære skoler. I 

fordeling av utdanningsprogrammene må ønsket om bredest mulig tilbud i alle i alle deler 

av byen derfor avveies mot elevenes søkning og behovet for å sikre faglig tyngde 

innenfor alle utdanningsprogrammer.  

 

Nær offentlig kommunikasjon  

For at skolene skal være lett tilgjengelige bør de så langt som mulig etableres i nærheten 

av offentlige kommunikasjonsknutepunkt. For tilbud som det ikke er søkergrunnlag for å 

etablere flere steder, kan sentrumsnærhet/lokalisering nær offentlig kommunikasjon 

være særlig viktig. 
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B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER:  
Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 

 Byrådet bes snarlig legge fram en plan for hvordan Berg og Fagerborg videregående 

skoler skal videreføres på kort og lengre sikt fra det tidspunkt bygningene tas i bruk 

til henholdsvis barne- og ungdomsskole.  

 Byrådet bes legge fram en plan for utvikling av Hersleb som videregående skole. 

 Byrådet bes foreta en gjennomgang av fordelingen av maritime fag, industriell 

produksjon og elektrofag mv som i dag tilbys ved/er foreslått lagt til henholdsvis 

Etterstad videregående skole, Holtet videregående skole og den nye videregående 

skolen i Sentrum vest.  

 

Status 

En rekke vedtatte skoleprosjekter er planlagt ferdigstilt i perioden 2014–2019. Når det 

gjelder begrunnelsene for sammensetting, lokalisering og profil på skolene, viser vi til 

føringene for arbeidet med nye skoler gjengitt ovenfor. 

 

Hellerud videregående skole 

Skolen ble i forrige skolebehovsplan vedtatt utvidet med 90 plasser med ferdigstillelse 

2013.   

 

Status: De bygningsmessige tiltakene er gjennomført for 60 elevplasser, de gjenstående 

30 elevplassene vil bli etablert i løpet av skoleåret 2013/2014. 

 

Kunst- og håndverksskolen  

Ny videregående skole etableres i tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole. 

Skolen får design- og håndverksfag fra Holtet og Elvebakken (gullsmed), 

studiespesialisering med formgivingsfag og musikk fra Manglerud, dans fra Fagerborg 

samt nyetablering av ordinær studiespesialisering. Det opprettes også et senter for små 

håndverksfag. 

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2014. 

Status: Byggeprosessen er i gang. Planlagt ferdigstillelse: Skolestart 2014. 
 
Hersleb skole – biologi- og geologisatsing i samarbeid med Universitetet i Oslo 

Skoleanlegget Hersleb etableres som ny videregående skole i tett samarbeid med 

Universitetet i Oslo med utdanningsprogrammene studiespesialisering og helse- og 

oppvekstfag.  

 

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2015. 
Status: Rehabilitering og istandsetting av skoleanlegget er igangsatt. Arbeidet med 

skolefaglig samarbeidsavtale ferdigstilles i løpet av våren 2013. Planlagt ferdigstillelse: 

Skolestart 2014 

Holtet videregående skole 

Skolen får endret tilbud ved at elektrofag overføres fra Etterstad i tillegg til eksisterende 

helse- og sosialfag. Desig og håndverk overføres til Kunst- og håndverkskolen 

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2014. 

Status: Forprosjektering pågår. Planlagt ferdigstillelse: Skolestart 2014  

Samarbeid med Natur videregående skole 

Utdanningsetaten har anbefalt at Oslo kommune kjøper skoleplasser for alle med 

ungdomsrett fra Oslo som går i utdanningsprogram for naturbruk ved Natur 

videregående skole. Skolen er positiv til å utvide kapasiteten ut fra søkning til 

utdanningsprogrammet. Skolen er godkjent for utvidet elevtall, men har foreløpig ikke 

fått godkjenning for å tilby nye programområder innen naturbruk. 

 

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2019. 

Status: Til vurdering av byrådet. Planlagt ferdigstillelse: Avtale forventes inngått i 2013, 

og gjeldende fra skolestart 2014 
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Etterstad videregående skole 

Skolen skal tilby restaurant- og matfag, service og samferdsel samt studiespesialiering. 

Skolen vil i alle sine utdanningsprogram ha en profil mot reiseliv. Skolens hovedbygg 

rehabiliteres og tilpasses de nye utdanningsprogrammene. Bygget for restaurant- og 

matfag har høy standard. Det lønner seg ikke å rehabilitere nåværende verkstedbygg. 

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2015. 

Status: Forprosjektering pågår. Planlagt ferdigstillelse: Skolestart 2015 

Ullern videregående skole  

Nye lokaler for Ullern videregående skole bygges ut i regi av Oslo Cancer Cluster 

Innovation Park. I tillegg til skolens nåværende utdanningsprogram studiespesialisering 

og medier og kommunikasjon, skal skolen ha elektrofag, teknikk og industriell 

produksjon (laboratoriefag) og helse- og oppvekstfag. 

 

Status: Ullern videregående skole er i midlertidige erstatningslokaler i tidligere Oslo 

Ingeniørhøyskole, Cort Adelers gate 30. Skolefaglig samarbeid med Oslo Cancer Cluster 

er allerede startet opp. Prosjektering av nytt bygg pågår. 

Planlagt ferdigstillelse: 2015  

 

Ny videregående skole på Valle  

Skolen skal ha utdanningsprogram for studiespesialisering med toppidrett og idrettsfag 

og tilbud for elever som ønsker alternativt skoletilbud. Opplæringen skal skje i et 

omfattende skolefaglig samarbeid med eskterne aktører. 

 

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2014 – 2016. 

Status: Husleieavtale er fremforhandlet, konkurranse om skolefaglig samarbeid er utlyst. 

Planlagt ferdigstillelse: 2015, avhengig av reguleringsplan for området og framdriften for 

VIFs stadionanlegg. 

 

Ny videregående skole i sentrum vest 

Skolen skal tilby utdanningsprogrammene studiespesialisering, teknikk og industriell 

produksjon, medier og kommunikasjon samt service og samferdsel.  

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2015. 

Status: Konkurranse er utlyst. Forventet ferdigstillelse: 2016-18. 

Ny akademisk 8-13-skole i samarbeid med Universitetet i Oslo 

Studiespesialisering fra Fagerborg og Berg, med International Baccalaureate (IB), 

etableres som én skole og starter samarbeid med Universitetet i Oslo, først i lokaler ved 

tidligere Sogn videregående skole fra 2014. Skolen skal ha 540 elevplasser på 

videregående og 270 elevplasser på byomfattende ungdomsskole. Det vurderes å utvide 

IB med et ungdomsskoletilbud. Samarbeid med den tyske skole vurderes.  

 

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2019. 

Status: Klargjøring av midlertidige lokaler starter høsten 2013.  

Planlagt midlertidig lokalisering ved tidligere Sogn videregående skole i 2014. 

Permanent lokalisering drøftes med Universitetet i Oslo. Planlagt ferdigstillelse 2019.  

 

Endringer fra forrige skolebehovsplan 

Flytting av tilbud for minoritetsspråklige til tilleggsarealer i Nydalen som vedtatt i forrige 

skolebehovsplan er ikke realisert, dette behovet dekkes inntil videre ved videre bruk av 

lokalene til tidligere Sogn videregående skole. 

C) KAPASITET OG BEHOV I PERIODEN  2014–2024 
Beregning av behov for antall elevplasser 

Utgangspunktet for å beregne behovene for elevplasser framover er prognosene for 

veksten i antall 16–18 åringer utarbeidet av Utviklings- og kompetanseetaten. Tallene er 

bearbeidet for blant annet å ta hensyn til: 
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 Antall Osloelever som går på videregående i andre fylker og i private skoler 

 Antall elever fra andre fylker som går på videregående skole i Oslo 

 Antall lærlinger i bedrift 

 Dimensjoner for elever over 18 år i videregående skoler 

 Antall som tar opplæring i utlandet, som er i oppfølgingstjenestens målgruppe eller av 
andre grunner ikke er i opplæring i våre skoleanlegg 

For å beregne, dette bygger Utdanningsetaten både på erfaringstall og antatt vekst i de 

ulike faktorene som nevnt ovenfor og som påvirker behovet for antall plasser. 

 

Behovet for antall elevplasser er basert på den offisielle elevtelling pr 1. oktober. Det er 

flere grunner til at man ikke kan gå ut fra 100 prosent utnyttelse av tilgjengelige 

elevplasser i videregående: 

 Det faller fra en del elever fram til 1.oktober, men alle med rett må få et tilbud pr 

andreinntaket i juli/august 

 Vridning i søkermønstret og små fag med lite søkning, som man likevel vil bevare, 

gjør at det ikke blir full match mellom kapasitet og inntak i alle tilbudene 

Basert på erfaringstall er det lagt til grunn en oppfyllingsgrad på 94,5 prosent (pr 1. 

oktober). Under vises framskrivninger for elevtallsveksten (grønn linje) og dagens 

kapasitet (søylene), inkludert vedtatte prosjekter nevnt ovenfor. 

 
Figuren viser en relativt jevn vekst i totalt elevtall, størst vekst i slutten av perioden.  

 

Søylene representerer en naturlig opptrapping av kapasiteten, og ikke en teoretisk 

maksimalkapasitet fra dag én i nye skolebygg. I de nærmeste to årene vil det være noe 

underkapasitet som så blir tatt igjen i 2015. Dermed vil det være overkapasitet fram til 

2019. Terskeleffekter ved etablering av nye skoler gir midlertidig lavere oppfyllingsgrad. 

Fra 2020 viser prognosene en underkapasitet som øker mot slutten av planperioden, og 

det vil være behov for ca. 1200 nye elevplasser i den videregående i 2024. 

 

Dersom vi ser på vekst i antall ungdommer i Oslo fordelt på fire regioner (Sentrum, Vest, 

Nord-Øst og Sør-Øst) viser prognosene at veksten blir ganske skjevt fordelt mellom disse 

regionene. Det er Sentrum som får den klart største veksten av ungdommer i alderen 

16–18 år med 78 prosent, Nord-Øst har 25 prosent, Sør 13 prosent og Vest 5 prosent 

vekst.  

 

Som det framgår ovenfor legger Utdanningsetaten vekt på mange forhold ved 

dimensjonering av opplæringstilbudet og sammensetningen av nye skoler. Elevenes 

primærsøkning, fortrinnsvis til Vg1, vil imidlertid være svært viktig fordi eleven har rett 

til ett av de tre utdanningsprogrammene de setter opp på søknaden. Det er også en 

målsetting at flest mulig skal få sitt primært ønskede utdanningsprogram. I figuren 

nedenfor går det fram hvordan primærsøkningen til Vg1 skoleåret 2012-13 fordelte seg 

på de ulike utdanningsprogrammene. 

 

Fordeling av primærsøkning pr utdanningsprogram til ordinære Vg1.  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

Behov og kapasitet videregående skoler - etter tiltak

Vedtatt kapasitet Foreslått kapasitet Behov elevplasser iht komponentmodellen  (94,5 % oppfylling)
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Gjelder søkere med ungdomsrett til kommunale vg. skoler i Oslo per ultimo mars 2012. 

 

Vg1 bygg- og anleggsteknikk
2,2 %

Vg1 
elektrofag

6,2 %

Vg1 teknikk og 
industriell produksjon

2,1 %

Vg1 design og håndverk
1,8 %

Vg1 helse- og sosialfag
7 %

Vg1 restaurant- og matfag
1,1 %

Vg1 service og samferdsel
2,8 %

Vg1 medier og 
kommunikasjon

8,8 %

Vg1 idrettsfag 
4,6 %

Vg1 musikk, dans og drama
4,6 %

Vg1 studiespesialisering 
57,4 %

Vg1 studiespesialisering med 
formgivingsfag

1,2 %

 

D)BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
Behovsanalysen viser at det er planlagt tilstrekkelig kapasitet nesten helt ut 

planperioden. Først mot 2019–2020 er det ut fra primærsøkning og allerede planlagt 

kapasitet, behov for flere plasser.  

 

Lokalisering av nye elevplasser  

Gjennom de vedtatte tiltak blir forskjellen mellom antall ungdommer i de ulike delene av 

Oslo utjevnet. I dag har Sentrum klart størst andel plasser sett i forhold til antall 

ungdommer i regionen, men dette blir kraftig redusert samtidig som Nord-Øst 

(Groruddalen) får en kraftig økning i antall plasser i forhold til antall ungdommer ved 

etableringen av Kuben.  

 

Utdanningsetaten mener at det er viktig at ungdom fra de ulike regionene har et reelt 

valg mellom et tilbud i nærheten av sitt bosted og et sentrumstilbud. Dagens 

søkermønster viser at ungdom, med få unntak, vil få tilbud i sin nærregion dersom de 

ønsker dette. Unntaket er region Sentrum der de svakeste søkerne må ut av regionen i 

de fleste utdanningsprogrammene for å få plass.  

 

Slik fordelingen av elevplasser mellom regionene er framskrevet i 2023, vil det med 

dagens søkermønster og vedtatte kapasitet bli stor mangel på plasser i Sentrum. Dette 

medfører at mange flere fra Sentrum må reise ut av sentrum og at mange blir søkt 

videre til skoler de primært ikke ønsker. Presset på sentrumsskolene kan øke ytterligere 

dersom Oslo får en inntaksordning der skolevalg får enda større betydning, jf. 

prinsippvedtak i bystyret om dette.  

 

En grov beregning viser at ca. 20 prosent av de sysselsatte i byen er i næringer knyttet 

til service og samferdsel, mens bare 3 prosent av primærsøkningen går til 

utdanningsprogrammet service og samferdsel. Næringen dekker selvsagt mange ulike 

utdanningsnivå. Utdanningsetaten ser et potensiale for en skole med 

utdanningsprogrammene service og samferdsel og studiespesialisering med vekt på 

merkantile fag som bedriftsøkonomi og organisasjonskunnskap og ledelse. Dette gir 
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grunnlag for et skolefaglig samarbeid med næringsliv og høyskoler innen varehandel og 

tjenesteytende sektor, gjerne også med en internasjonal profil og gründerprofil. 

E) FORESLÅTTE TILTAK 
Utdanningsetaten foreslår følgende tiltak for planperioden: 

 Kunst- og håndverksskolen utvides med lokalene til Kunstindustrimuseet (KIM). 

Utvidelsen, som vil komplettere skolen, kan gi 460 nye elevplasser. Utvidelsene kan 

medføre flytting fra andre skoler, og mindre endringer og utnytting av plassen på 

disse skolene ved eventuell flytting må derfor ses på nærmere. 

Fagsammensetningene vurderes nærmere i neste rullering av skolebehovsplanen. 

Antatt ferdigstillelse 2019-2020. 

Utdanningsetaten foreslår videre utredning av følgende: 

 Behov og muligheter for utvidelse av Fyrstikkalléen skole og Foss videregående skole, 

slik at konkret prosjekt eventuelt kan behandles politisk i budsjettsammenheng.  

 Behov og muligheter for etablering av ny skole med satsing på merkantile fag og 

servicefag 

 Søk etter egnede leieobjekter i nærhet til relevante samarbeidspartnere innen 

næringsliv og høyskoler som kan gi tett samarbeid med disse. Fagsammensetning, 
størrelse og lokalisering vurderes nærmere i neste rullering av skolebehovsplanen.  

F) VIDERE FRAMDRIFT 
Vedtatt skolebehovsplan inneholder store prosjekter for fornyelse av videregående 

opplæring, hvor det forventes at disse vil påvirke elevenes søkermønstre. En 

hovedsatsing er å styrke koblingen mellom arbeidsliv og undervisning. Utdanningsetaten 

arbeider også aktivt for å øke næringslivets andel av Osloungdom blant lærlingene som 

får lærekontrakt i Oslo. Konsekvensene av disse tiltakene vil analyseres nærmere om 1-2 

år, og legges til grunn for en revurdering av tilbudsstrukturen ved neste rullering av 

skolebehovsplanen. Som følge av dette, anbefaler ikke Utdanningsetaten nå å beslutte 

konkret gjennomføring av større nye prosjekter ut over innlemmelse av 

Kunstindustrimuseet i Kunst- og håndverksskolen. Usikkerhet knyttet til en eventuell 

statlig politikkendring vedrørende privatskoler, tilsier at beslutning om ytterligere 

kapasitetsutbygging ikke forskutteres. 

G) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
Kapasitetsutvidelsene vil skje i trappetrinn. 
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Tidslinje for videregående opplæring: 

 

 

  

2013 

•Bjerke vidergående skole ferdigstilles 

•Kuben videregående skole og tilleggsareal ferdigstilles 

•Kongshavn videregående skole ferdigstilles 

2014 

•Hersleb videregående skole ferdigstilles 

•Kunst- og håndverksskolen (trinn 1) ferdigstilles 

•Holtet videregående skole ferdigstilles 

2015 

•Ullern videgående skole ferdigstilles 

•Valle videregående skole ferdigstilles 

•Nye Etterstad videregående skole ferdigstilles 

2016-
2018 

•Ny videregående skole i sentrum vest ferdigstilles 

2019 

•Byomfattende 8-13-skole i samarbeid med Universitetet i Oslo ferdigstilles i permanente 
lokaler 

2019-20 
• Kunstindustrimuseet (Utvidet Kunst- og håndverksskolen trinn 2) ferdigstilles 
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BYOMFATTENDE SPESIALTILBUD 
 

Osloskolen har flere byomfattende spesialtilbud for elevgrupper med stort behov for 

tilrettelegging og en spesiell fagkompetanse som nærskolene ikke har samme mulighet 

til å tilby. 

 

Grunnskolen 

Elever i grunnskolen har rett til plass ved nærskolen. Elever med omfattende behov for 

spesialundervisning kan søke om skolebytte fra sin nærskole til byomfattende 

spesialgrupper eller spesialskoler. Nyankomne elever med svake eller ingen kunnskaper i 

norsk gis tilbud om opplæring i mottaksgrupper og alfabetiseringsgrupper. 

 

Videregående opplæring 

Elever i videregående opplæring har rett til et av tre søkte utdanningsprogram. Elever 

med omfattende behov for spesialundervisning tilbys tilrettelagt opplæring i egne 

grupper innenfor de fleste utdanningsprogrammene. I tillegg finnes flere ulike 

spesialtilbud til minoritetsspråklige elever i videregående skole. 

 

I ”Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune” (desember 2010) legges 

ovennevnte føringer til grunn for utforming av skolebygg når det heter: 

 

”Skolebygg må utformes slik at det gis rom for alle elever, uansett funksjonshemning, og 

arealene må kunne gi tilstrekkelig skjerming for elevgrupper med særlige behov.” 
 

De byomfattende spesialtilbudene kan deles inn i følgende underkategorier: 

 

I. Spesialundervisning 

a. Spesialskoler  

b. Spesialgrupper 

II. Mottaks- og alfabetiseringsgrupper 

I. SPESIALUNDERVISNING 

A) DAGENS SITUASJON 
Byomfattende spesialgrupper og -skoler tilrettelagt for elever med ulike 

funksjonshemninger og lærevansker er opprettet ved 38 grunnskoler, 14 videregående 

skoler og 11 spesialskoler og omfatter 1426 elevplasser i skoleåret 2012/2013. Elever 

med sammenlignbare behov grupperes sammen for å tilby god fagligundervisning til alle 

elever. Utdanningsetaten opererer med følgende vanskekategorier: 

Multifunksjonshemming, autisme, psykisk utviklingshemming, hørselshemming, 

språkvansker, psykiske vansker, atferdsvansker og generelle lærevansker. 

B)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
 De videregående spesialskolene videreføres. Skolene Oppsal-Vetland utvides med et 

1-13-tilbud for døv-blinde. Det etableres nytt tilbygg og foretas enkelte innvendige 

arbeider. Bygget ferdigstilles 2017. 

 Det planlegges spesialavdelinger ved følgende grunnskoler:  

o Vollebekk barne- og ungdomsskole får 24 elever hvorav 8 MH elever, 8 PUH-

elever og 8 autister 

o Ny barneskole Gamle Løren: 12 autister, 8 PUH-elever 

o Ny barne og ungdomsskole Teglverkstomten: 12 MH-elever, 8 PUH-elever  

o Ny ungdomsskole i området Ullern/sentrum vest (samarbeid med ny vgs i 

sentrum vest): 24 elever: 8 MH elever, 16 PUH/autister 

o Ny barne- og ungdomsskole Veitvet 8 PUH/autister 
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o Spesialavdeling tidligere planlagt til FO-bygget legges til Bjørnveien: 10 

autister og 8 MH-elever 

o Prosjektering av ny barneskole i Nydalen har vist at det ikke kan innpasses 

spesialavdeling 

 

 Det planlegges spesialtilbud ved følgende videregående skoler: 

 Spesialtilbud er inkludert i utbyggingsprosjektet for følgende videregående skoler: 

Holtet, Etterstad, Ullern 

 Følgende eksisterende skoler får tilpasninger for å motta spesialtilbud: 

Persbråten, Fyrstikkalléen 

 Det utredes videre mulig tilbud ved Stovner videregående skole 

 Fysisk tilrettelegging av nærskoler for elever med særskilte behov 

(tilgjengelighetstiltak) gjennomføres etter søknad til kommunens tilskuddsordning 

forvaltet av Omsorgsbygg, som i dag 

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER:  
Prognostisering av behov for økning i spesialavdelingsplasser baseres i utgangspunktet 

på generell elevtallsutvikling, både for grunnskolen og videregående skole. Det er i dag 

forholdsvis mange tilbud lokalisert i sørøst, men færre plasser i sentrum og vest. 

Lokalisering i vest og sentrum bør derfor økes. Det er større behov for plasser på 

ungdomsskolenivå enn i barneskolen. 

 

Den generelle elevtallsøkningen, kombinert med en økning av elever med bestemte 

diagnoser, gjør at det vil være et stadig større behov for elevplasser innenfor 

vanskekategoriene autisme, multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming. 

Tabellene nedenfor viser behovet for plasser innenfor disse vanskene, dersom man skal 

legge prognosene for den generelle elevtallsutviklingen til grunn. 

D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER 
Det er vanskelig å vurdere hvordan behovet for elevplasser vil utvikle seg, spesielt 

innenfor vanskekategoriene autisme, multifunksjonshemming og psykisk 

utviklingshemming: 

 Omfanget av elever med slike diagnoser følger ikke nødvendigvis den generelle 

elevtallsutviklingen. Utviklingen innenfor medisinsk behandling og diagnosekriterier er 

faktorer som påvirker behovet. Det kan være store naturlige svingninger i antall 

tilfeller fra år til år. 

 Erfaringstall viser at familier med barn i denne kategorien i større grad flytter til Oslo 

enn ut av Oslo.  

 Nærskolenes rammebetingelser endres, noe som vil påvirke behov for slike plasser. 

Særskilt elevpris gir skolene større mulighet til å tilrettelegge for elever med store 

behov.  

 Det vil de nærmeste årene være større tilstrømning enn avgang til vgs. 

 

For å sikre sterke fagmiljø med god fleksibilitet bør enhetene ha 12-24 elevplasser.  

For spesialgrupper i grunnskole tilstrebes lokalisering ved 1-10-skoler, evt. 

ungdomsskoler med kort avstand/tilknytning til videregående skoler. Enhetene bør kunne 

ha tilbud for flere vansker, for å sikre mulig fleksibilitet i dimensjoneringen. Det er 

ønskelig at alle regioner har tilbud til de ulike gruppene.  

 

Blindernveien skole har lite egnede lokaler med mange små rom. Flere av rommene er 

ikke egnet til dagens bruk. Dette legger store begrensninger i forbindelse med inntak av 

elever til skolen. Skolen er med sine 27 elever på 1. til 4. trinn en liten skole, noe som 

gir betydelige utfordringer når det gjelder muligheter til effektiv drift. 

E) FORESLÅTTE TILTAK 
 Quo Vadis?-bygget ved Vahl skole omdisponeres til byomfattende spesialundervisning 

fra 2013, krever enkelte bygningsmessige tilpasninger. 
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 Rosenholm B utvides med tilbygg til byomfattende spesialundervisning. Ferdigstilles 

2017.  

 Blindernveien flyttes til Kringsjå skole, løst som et nybygg. Nybygget inneholder også 

en byomfattende spesialgruppe, til erstatning for en midlertidig paviljong med 12 

autister. Ferdigstilles 2017. 

 Ny barneskole Bjørnveien med byomfattende spesialgrupper for ti autister og åtte 

multifunksjonshemmede. Ferdigstilles 2018. 

 Det bygges nye lokaler for spesialgruppen ved Voksen B. Ferdigstilles 2018. 

 

F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

 
 

Grafene viser at tilbudet for vanskekategoriene multifunksjonshemming, autisme, og 

psykisk utviklingshemming dekker prognostisert behov fram til 2023 på en god måte. 

Planlagte prosjekter gir udekket behov i forhold til prognostisert behov fra 2016 til 2023 

for vanskekategorien generelle lære- og atferdsvansker. 

 

Tidslinje for byomfattende spesialundervisning:  
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2013 
•Quo Vadis?-bygget ved Vahl skole omdisponeres til byomfattende spesialundervisning 

2015 
•Teglverkstomten med spesialavdeling 

2017 
•Utvidelse av Rosenholm barneskole med tilbygg til byomfattende spesialundervisning 
ferdigstilles 

2017 
•Blinderveien skole flytter til Kringsjå skole 

2017 
•Utvidelse av Vetland skole ferdigstilles 

2018 
•Nye lokaler ved Voksen skole ferdigstilles 

2018 
•Spesialgrupper flytter inn i ny skole i Bjørnveien 
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II. MOTTAK OG ALFABETISERING 

A) DAGENS SITUASJON 
Mottaksgrupper og alfabetiseringsgrupper på grunnskoler: 

Mottaksgrupper og alfabetiseringsgrupper er det første opplæringstilbudet for 

nyankomne elever med svake eller ingen kunnskaper i norsk. Mottaksgruppene er for 

elever som har gått på skole i utlandet, mens alfabetiseringsgruppene er for elever som 

ikke tidligere har gått på skole. Det er ikke behov for alfabetiserings- og mottaksgrupper 

ved alle skolene i Oslo. Disse er derfor lokalisert i egne grupper ved noen grunnskoler.  

 

Minoritetsspråklige elever på videregående skoler: 

Oslo kommune har flere ulike tilbud til minoritetsspråklige elever:  

Elever i alderen 16-19 år, med kort botid og mangelfulle ferdigheter i norsk. Det finnes 

tilbud både til elever med god skolebakgrunn fra utlandet, og elever med mangelfull 

skolebakgrunn fra utlandet. 

 Grunnleggende norskopplæring (for elever med mangelfulle ferdigheter i norsk, 

uansett utdanningsbakgrunn) 

 Grunnskoleopplæring (for elever med mangelfull skolebakgrunn) 

 Forberedende Vg1 (norskopplæring for viderekomne med god skolebakgrunn) 

 Treårig løp i studiespesialisering (for elever med god skolebakgrunn, men behov for 

styrking i norsk og/eller engelsk) 

 Ettårig komprimert løp for elever med fullført videregående opplæring fra utlandet, 

men som ikke har godkjent studiekompetanse) 

B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 
Tilbud til minoritetsspråklige i grunnskolen lokaliseres innenfor ledige arealer/tilleggsrom 

ved grunnskolene. Det forutsettes at tilfredsstillende kollektivtilgjengelighet kan ivaretas. 

Lokalisering av grunnskoleopplæring for 16-19-åringer planlegges knyttet til 

videregående skoler.  

C) BAKGRUNN OG UTFORDRINGER:  
Prognostisering av langsiktig behov baseres i utgangspunktet på generell elevtallsvekst, 

men det kan være store variasjoner fra år til år. Et anslag basert på framskrivingstall og 

med dagens situasjon lagt til grunn, viser at det forventes behov for å bygge ut 

kapasiteten i perioden, særlig i sentrum.  

D) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER 
Mottaks- og alfabetiseringsgrupper på grunnskolen: 

 For elever på barnetrinnet er det en stor fordel at reiseavstanden er kort. Det 

innebærer at mottaksgrupper på barnetrinnet spres over hele byen. Hver skolegruppe 

bør ha minst én skole med mottakstilbud på barnetrinnet. Samtidig bør det være en 

konsentrasjon av mottaksgrupper der behovet er størst. Dette innebærer at i noen 

områder må mottaksgruppene legges til skoler med relativt høy andel elever fra 

språklige minoriteter. 

 Det bør være minst to barnetrinnsgrupper eller to ungdomstrinnsgrupper per skole. 

Dette vil sikre sterke fagmiljø og øke mulighetene for differensiert undervisning. I 

tillegg til å ha elever med ulike morsmål og muliggjøre integrering med jevnaldrende. 

 Kommunikativt godt lokalisert  

 

Minoritetsspråklige grupper på videregående skoler: 

 Tilbudet bør være kommunikativt lett tilgjengelig, uansett hvor elevene bor i byen. 

 Sterke fagmiljø, med mer enn en gruppe, men dette veies opp mot ikke for store 

grupper for å åpne opp for integrering.  

 Mulighet for integrering med jevnaldrende elever i ordinær videregående utdanning. 
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 Sterke fagmiljø ved Grunnleggende norskopplæring (16-19 år) gir mulighet for 

differensiert undervisning og individuelle forseringsløp. Dette sikrer effektivitet i 

norskopplæringen. 

 Differensieringsmulighetene blir større med flere grupper ved en skole. Elevenes 

utgangspunkt og språkkunnskaper er på svært ulike nivå, og det er derfor behov for 

svært nivådelt undervisning. 

E) FORESLÅTTE TILTAK 
Det bygges ut ny kapasitet etter hvert som behovet oppstår.  

I region Sentrum planlegges det etablert:  

 2 mottaksgrupper på barnetrinnet i perioden 2016-24 

 2x2 mottaksgrupper på ungdomstrinnet ca 2015-24  

Nye arealer bygges slik at de alternativt kan benyttes til gruppen generelle lærevansker. 

 

F) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 
 

 

 
 

Som grafen for barnetrinnet viser vil det også etter foreslåtte tiltak være et udekket 

behov for elevplasser, dersom utviklingen i antall mottakselever følger den generelle 

elevtallsveksten. Utdanningsetaten vil følge utviklingen på barnetrinnet nøye. 

 

Grafen for ungdomstrinnet viser at de foreslåtte tiltakene vil dekke behovet fram til 

2020, men at det vil være et udekket behov fra 2021 og ut perioden. Utdanningsetaten 

vil følge utviklingen også på ungdomstrinnet nøye.  
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FAGSKOLEN 

A) UTDANNINGSTILBUD: 
Fagskolen er en NOKUT-godkjent tertiærutdanning og tilbyr korte, yrkesrettede 

utdanninger som et alternativ til universitets- og høyskoleutdanning. Søkere må ha 

fullført videregående skole fra yrkesfaglige utdanningsprogram, fagbrev eller tilsvarende 

realkompetanse for å få inntak. Fagskoleutdanningen har, når den tas som 

fulltidsutdanning, et omfang på minimum et halvt studieår og maksimum to studieår og 

kompetansen kan brukes direkte i arbeidslivet. 

 

Fagskolen i Oslo har studenter fra tilnærmet alle fylker i Norge, men hovedtyngden av 

studentene er fra Oslo og Akershus fylke. Fagskolen i Oslo tilbyr skoleåret 2012-13 

utdanning innenfor fem tekniske fag både på heltid og deltid og innen to helse- og 

sosialfag på deltid. 

 

Fagskolen i Oslo samarbeider med andre utdanningsinstitusjoner, privat næringsliv og 

offentlige aktører for å sikre ivaretakelse av arbeidslivets behov for kompetanse og 

videreutvikling av skolens tilbud.  

B) STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER:  
 Fagskolen vil fra skolestart 2013 være lokalisert på Kuben Yrkesarena.  

C) KAPASITET OG BEHOV:  
Fagskolen i Oslo hadde høsten 2012 519 studenter. 225 av disse var heltidsstudenter og 

294 deltidsstudenter. Omregnet til heltidsstudenter gir dette et studenttall på 372.  

 

Studentene fordeler seg slik på fagretninger og fordypning skoleåret 2012/2013 

(studenttall pr 1.10.2012): 

Fagretning Fordypning  

Antall 

studenter 

Omregnet 

heltidsstud. 

Tekniske fag 

Bygg og anlegg 

Bygg 98 98 

BIM* konstruksjon 16 16 

Klima, energi og miljø  128 64 

Sum bygg og anlegg 242 178 

Elektro 

Elkraft  183 138 

BIM* installasjon 18 18 

Sum elektro 201 156 

Sum tekniske fag 443 334 

Helse- og sosialfag 

 

Helseadministrasjon 45 22 

 

Psykisk helsearbeid 31 16 

Sum Helse- og sosialfag 76 38 

Sum totalt fagskolen i Oslo 519 372 

* BIM= BygningsInformasjonsModellering 
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Skolen har god søkning og full kapasitetsutnyttelse i de fleste tekniske fag. Når det 

gjelder helse- og sosialfag er det rom for økning i kapasiteten. Mulig samarbeid med 

Akershus fylkeskommune kan øke muligheten for utnyttelse av lokaler utenom skolen og 

ev. bidra til mer effektiv utnyttelse av eksisterende kapasitet. 

D) UTFORDRINGER 
 Til grunn for samlokaliseringen på Kuben yrkesarena ligger det en forventning om at 

dette vil gi synergier og kvalitetsforbedringer gjennom et tett samarbeid med 

nærings- og arbeidsliv, lærlingesenter, videregående skole og teknologisenteret.  

 Etter vedtak i fylkestinget i Akershus og bystyret i Oslo er det innledet forhandlinger 

med Akershus fylkeskommune om en felles fagskole for Oslo og Akershus. Hensikten 

er å få til en styrket enhet med en bred satsing ovenfor nærings- og arbeidslivet. 

E) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
 Ingen tiltak. 

F) FORESLÅTTE TILTAK 
 Ingen tiltak. 

 

 

Tidslinje for området: 

  

 
 

G) KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK: 
Ingen endring. 

  

2013 
•Fagskolen flytter inn i Kuben yrkesarena 
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VOKSENOPPLÆRINGEN 

A)UTDANNINGSTILBUD: 

Voksenopplæringen i Oslo har tilbud til voksne med plikt, rettigheter og behov for 

opplæring i norsk og samfunnsfag, samt grunnskole- og videregående opplæring.  

Personer med oppholdstillatelse i Norge fra den 1. september 2005 eller senere kan ha 

rett og plikt/plikt i henhold til introduksjonsloven til å ta 550 timer norsk og 50 timer 

samfunnskunnskap innen 3 år. Rett og plikt til norskopplæring omfatter personer med 

oppholdstillatelse på grunnlag av asyl, overføringsflyktninger, sterke menneskelige 

hensyn, selvstendig grunnlag, kollektiv beskyttelse og familiegjenforente med personer 

som har oppholdstillatelse eller er nordiske borgere. Arbeidsinnvandrere utenfor 

EØS/EFTA-området har plikt, men ikke rett til å gjennomføre opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap. 

 

Godt over 80 prosent av de som er omfattet av rett og plikt til norskopplæring oppfyller 

plikten innen tre år. Oslo VO Servicesenter gir intensivopplæring i 50 timer 

samfunnskunnskap innen ferier. Osloelever prioriteres til tilbudet, men tilbudet gis også 

til gjesteelever fra andre kommuner. Norskopplæringen gis i regi av 

voksenopplæringssentrene. Dersom elever har behov for opplæring utover de 550 

norsktimene, kan voksenopplæringssentrene gi norsktilbud frem til søker består 

norskprøve 3 muntlig og skriftlig, har tatt 3000 timer, eller når det er mer enn 5 år fra 

søker fikk første oppholdstillatelse. Opplæring i samfunnskunnskap gis kun til deltagere 

med rett og plikt/plikt, men norskopplæring gis også til elever uten rett. 

 

Personer med midlertidig oppholdstillatelse uten grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse har verken rett eller plikt til norskopplæring og må finansiere 

opplæringen selv. Ved Sogn vgs gis det likevel gratis norskopplæring til alle i 

aldersgruppen 16-19 år med kort botid i Norge, uavhengig av rettighet. 

Voksne med behov for grunnskoleopplæring har rett til denne opplæring gratis. Dette 

omfatter både norskspråklige og minoritetsspråklige. Voksne som ikke kan få 

tilfredsstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet har krav på 
spesialundervisning. 

Voksne som har fullført grunnskole eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående 

opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Dette omfatter søkere som 

fyller 25 i søknadsåret eller eldre. Opplæringen er gratis og er et fylkeskommunalt 
ansvar. 

Antall deltagere: Pr. 1. oktober 2012 var det 7696 aktive deltagere i voksenopplæringen 
innen de ulike opplæringstilbudene. 

B)VEDTAK I FORRIGE SKOLEBEHOVSPLAN:  
 Ingen vedtak. 

C)STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER:  
 Oslo VO Smedstua vil i løpet av 2013 være fullt samlokalisert på Svovelstikka/ 

Helsfyr. 

 Lokaler for Quo Vadis? ferdigstilles til skolestart 2013. 
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D) KAPASITET OG BEHOV:  
 

Tabellen viser aktive elever per 1. oktober 2012  
 

Opplæringstype 

Aktive elever 

pr 1.10.2012 

Opplæring i norsk og samf.fag iht. 

introduksjonsloven 
  

Rett og plikt/ rett/ plikt 3126 

Ikke-rett/ betalingselever 1309 

16-19 år ved Sogn vgs 161 

Grunnskoleopplæring etter § 4A-1 1120 

Eksamensrettet grunnskoleopplæring 16-19 år 216 

Spesialundervisning etter § 4A-2  626 

Videregåendeopplæring etter § 4A-3    

Studieforberedende Sinsen 686 

Yrkesfag Sinsen 441 

Helsefag Smedstua 11 

Totalt antall aktive elever i VO pr 1.10.12 7696 

 

I løpet av skoleåret har et høyere antall deltagere hatt et tilbud innen 

voksenopplæringen, da VO-kursene i norskopplæring og grunnskoleopplæring er av ulik 

varighet og arrangeres fortløpende.  

 
Voksenopplæringssentre i Oslo som tilbyr de ulike opplæringstilbudene 

 Grønland (fengselsundervisning) 

 Nydalen (spesialundervisning) 

 Skullerud (spesialundervisning, norskopplæring, grunnskoleopplæring) 

 Rosenhof (norskopplæring, grunnskoleopplæring) 

 Smedstua (norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring) 

 Sinsen (videregående opplæring) 

 Andre (Holtet vgs, Sofienberg vgs, Sogn vgs og Kristent interkulturelt arbeid) 

 

Tilbudet i voksenopplæringen skal ivareta søkernes rettigheter og deres livssituasjon, 

derfor gis det opplæring på heltid og deltid, samt nettundervisning. Opplæringen forgår 

også i økter på dagtid, ettermiddag og kveldstid, noe som gjør at ikke alle deltagerne har 

undervisning parallelt. Kapasiteten i voksenopplæringen kan derfor utnyttes effektivt 

med både dag og kveldsundervisning, samt hel- og deltidsdeltagere. Enkelte av skolene 

har også kapasitet til å utføre flere økter i løpet av dagen samt tilby flere nettkurs. Antall 

deltakere kan derfor økes uten behov for ytterligere arealer. 

 

Ved innføring av ny ressursfordelingsmodell med tilhørende aktivitetsplan høsten 2013 

etableres gitte klassestørrelser i norsk og grunnskoleopplæringen. Dette vil føre til økt 

kapasitet og mer effektiv ressursutnyttelse ved skolene. 

E) UTFORDRINGER 
 

 Som følge av de nye lokalene i Osterhaus' gate 22 og Trondheimsveien 2 (Quo 

Vadis?) vil man få en kapasitetsøkning for deltakere med norsk- og grunnskolevedtak 

innen voksenopplæringen. For å utnytte den økte kapasiteten må rekrutteringen og 

søkningen til grunnskoleopplæringen øke.  

 

 Oslo VO Sinsen tilbyr videregående opplæring. Plassene i enkelte yrkesfag kjøpes av 

andre tilbydere, blant annet videregående skoler. Det er noe usikkerhet knyttet til 
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kjøp av plasser innenfor Vg1 Bygg og anleggsfaget og Vg2 Byggteknikk fordi de 

videregående skolene trenger kapasiteten til egne elever. 

F) BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  
 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har etablert en ny tilskuddsordning for å 

styrke kommunenes arbeid med opplæring i norsk og samfunnskunnskap og 

introduksjonsprogram. Midlene skal brukes til utvikling og implementering av prosjekter 

og tiltak som kan styrke overgangen til arbeid og utdanning. I statsbudsjettet for 2013 er 

det avsatt 32 mill. kroner til dette. Bydelene søker om midler til tiltak innen opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap. Det er utviklet lokale norskopplæringstilbud i regi av 

bydelene i Oslo. UDE er kjent med at flere av bydelene har ansatt egne norsklærere. Det 

er også etablert samarbeid mellom bydel og enkelte VO-sentere om denne opplæringen.  

 

Samlet sett vil økt kapasitet innen Oslo voksenopplæring og utvikling av tilbud i regi av 

bydelen gi stor kapasitetsvekst innenfor norsk- og grunnskoleopplæring for voksne. 

Dersom ikke rekrutteringen til disse tilbudene øker, vil det bli en overkapasitet innenfor 

grunnleggende norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne innvandrere innenfor 

Oslo VO.  

 

I Sak 21 Byrådets årsberetning for 2011 bemerkes "samarbeidstiltaket med NAV og 

bydelene som er etablert for å gi innvandrere en mulighet til å kombinere norskopplæring 

med opplæring i helsearbeiderfaget og i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Komiteen ser 

det som verdifullt at det prøves ut slike opplegg og ber byrådet vurdere om dette er 

ordninger som også kan brukes innenfor annen fagopplæring".   

 

Utdanningsetaten vil utnytte kapasiteten i de nye lokalene til også å tilby tilrettelagte 

kombinasjonsløp rettet mot arbeidslivet, med grunnleggende norskopplæring i 

kombinasjon med videregående fagopplæring. 

G) FORESLÅTTE TILTAK 
 

 Rekruttering av voksne i grunnskoleopplæring styrkes. 

 

 UDE kjøper om lag 130 elevplasser til elever med vedtak om grunnskoleopplæring 

eller norskopplæring fra Kristent interkulturelt arbeid (KIA). Kontrakten videreføres 

ikke etter utløp i juli 2013. 

 

Tidslinje for området: 

  

 

H) KAPASITET OG BEHOV ETTER FORESLÅTTE TILTAK: 
Ingen endring 

 

 

2013 
•Arealer i Trondheimsveien 2 og Osterhaus' gate 22 ferdigstilles til skolestart 2013  





ANLEGGGSSITUASJONEN FOR 
FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE

Behov og kapasitet ved sesongslutt20
12

c

OSLO FOTBALLKRETS

OS
LO



Innhold

side   1

side   1

side   2

side   3

side   6

side   9

side 12

side 15

side 16

side 20

side 23

side 26

side 29

side 30

side 31

Sammendrag………………………………………………….

Fotballbaner i Oslo kommune………………………

Tilgjengelige baner pr klubb…………………………

Fellesbaner……………………………………………………

Kapasitet (timebehov)………………………………….

Over-/ underkapasitet pr klubb…………………….

Over-/ underkapasitet pr bydel…………………….

Kapasitetsbehov for klubber uten anlegg…….

Sammenligning over tid……………………………….

Lag pr klubb, 11er…………………………………………..

Bakgrunn………………………………………………………..

Grunnlag for beregningene…………………………..

Fotballklubbene i Oslo kommune………………..

Lag pr klubb, 5er…………………………………………….

Lag pr klubb, 7er…………………………………………….



Bakgrunn

Spillesesongen regnes fra 1. mai til 1. oktober med spillefri i skoleferien 15 uker reell spillesesong

Brukstiden på banene: hverdager kl.   17.00 - 22.00 5 timer

lørdager kl. 10.00 - 18.00 8 timer

søndager kl. 12.00 - 20.00 8 timer

Naturgress 100 timer (av hensyn til slitasje og banekvalitet, begr av Idr.etaten)

Grus 615 timer 

Kunstgress 615 timer 

*Caltexløkka 375 brukstiden for organisert aktivitet er redusert pga finansiering via statlige indre-øst-midler

Grunnlaget for beregningene av behov er:

Lagenes seriekamper, cup- og turneringskamper samt treningsbehov

11-erlag: 9 16 timer

9 16 timer

4 60 timer

92 timer

7-erlag: 9 10 timer

9 9

3 45

64 timer

5-erlag: 6 4 timer

6 4 timer

2 30 timer

38 timerKapasitetsbehov i sesongen (1.5 - 1.10)

og den konkrete over- eller underkapasitet på anlegg ved utgangen av sesongen 2012.

treningstimer / uke

Kapasitetsbehov i sesongen (1.5 - 1.10)

seriekamper hjemme

cup-/turneringskamper hjemme

treningstimer / uke

cup/turneringskamper hjemme

treningstimer / uke

Kapasitetsbehov i sesongen (1.5 - 1.10)

seriekamper hjemme

cup-/turneringskamper hjemme

seriekamper hjemme

Med disse brukstidene per dag, vil den totale brukstiden for de ulike banedekkene være:

Av dette utledes den enkelte klubbs behov for banekapasitet i forhold til reell aktivitet,

Grunnlaget for beregningene av kapasitet er:

Den organiserte virksomheten foregår stort sett etter skole- og arbeidstid.

Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen innen

Oslo kommune - både samlet og for den enkelte fotballklubb.

Rapporten viser innledningsvis den enkelte klubbs aktivitetet (antall lag) samt klubbens tilgang

til banekapasitet i nærmiljøet. Tilgangen til banekapasitet er basert på opplysninger i OFKs databaser,

kommunikasjon med klubber og kommunen samt erfaringer fra administrasjonen i OFK.
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KLUBBER I OSLO KOMMUNE

Abildsø Koll Sterling

Akerselva Korsvoll Stort

Alna FK Kurdistan Svett

Andes Kurer Sørkedalen

BI Athletics Lambertseter Teisen

Bislett Lille Tøyen Toten-Kam

Bjørndal Lindeberg Try

Bjørvika Linderud/Linderud-Grei ** Tveita

Brosundet Ljan Ullern

Bryggebermen Lokomotiv Oslo Veitvet

Bygdø Monolitten Luka Vembli

Bækkelaget Lyn Fotball Vestli

Bøkeby Majorstuen Vestre Aker

Bøler Mercantile Vinderen

Christiania MS Voldsløkka

Croatia Nedre Bekkelaget Vålerenga

Dania Nordstrand Wam-Kam

Dinamo Damenfallet Norges Idrettshøgsk. Ørn Kristiania

Dynamo Godlia Odin Østerdølene

Dynamo Mjøsa Oldenborg Østlandskam.

Ellingsrud Oppsal Fotball Årvoll

Fagerborg OSI NY KLUBB A

Flatenkameratene Oslo City NY KLUBB B

Fortuna Oslo Oslo Døves

Frelselsarmeen Oslojuvelene

Fremad Famagusta Oslo-Ørn

Frigg Oslo Panzer

Frognerparken Palmekysten

Furuset Fotball Pilestredet

Galgeberg Ponduskam.

Grei Press

Grorud Ready

Grüner Rilindja

Gøy-Nor Ringen

Hammersborg Rock`n Roll

Hasleb Rommen

Hasle-Løren Romsås

Haugerud Rufus

Hauketo Rustad

Heming Røa/Røa Fotball**

Holmlia Røkla

Huk Sagene

Høybråten/Stovner Sandaker 

Indre Østham Setra

Jusstudentene Simensbråten

Karihaugen Skeid/ Skeid Fotball **

Keyserløkka Sommerfrydløkken

KFUM-Kam Speed

Kjelsås Sparta Kaldbakken

Klemetsrud St. Olavskameratene

**Klubbene  deler     
anlegg 
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Oslo kommune - Lag per klubb 5-er

6 år* 7 år* 8 år 9 år 10 år TOT 

Abildsø 4 4 4 3 2 17

Akerselva 0

Alna FK 0

Andes 0

BI Athletics 0

Bislett 1 1 1 1 4

Bjørndal 3 3 3 3 3 15

Bjørvika 0

Brosundet 0

Bryggebermen 0

Bygdø Monolitten 5 5 5 8 6 29

Bækkelaget 2 2 2 7 2 15

Bøkeby 0

Bøler 7 7 7 5 4 30

Christiania 0

Croatia 0

Dania 0

Dinamo Damenfallet 0

Dynamo Godlia 0

Dynamo Mjøsa 0

Ellingsrud 2 2 2 4 2 12

Fagerborg 0

Flatenkameratene 0

Fortuna Oslo 1 1

Frelselsarmeen 1 1 1 1 1 5

Fremad Famagusta 0

Frigg Oslo 5 5 5 7 14 36

Frognerparken 0

Furuset Fotball 2 2 2 2 2 10

Galgeberg 0

Grei 5 5 5 6 5 26

Grorud 1 1 1 1 2 6

Grüner 2 2 2 6 4 16

Gøy-Nor 0

Hammersborg 0

Hasleb 0

Hasle-Løren 5 5 5 2 3 20

Haugerud 2 2 2 1 3 10

Hauketo 2 2 2 2 2 10

Heming 14 14 14 10 8 60

Holmlia 5 5 5 7 7 29

Huk 3 3 3 7 3 19

Høybråten/Stovner 7 7 7 3 5 29

Indre Østham 0

Jusstudentene 0

Karihaugen 0

Keyserløkka 0

5er
KLUBB

*Grunnlaget for 
beregningene av lag i 
klassene 6 og 7 år: 
Disse klasser spiller 
ikke seriespill i OFK. 
Klubbene arrangerer 
egne microserier for 
6- og 7-åringer. 
Erfaringsmessig er 
antallet lag omtrent 
det samme i disse 
klasser som i 8-
årsklassen. Klubber 
som har lag i 8-
årsklassen har fått 
antatt motsvarende 
antall lag i 6- og 7-
årsklassene. 
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Oslo kommune - Lag per klubb 5-er

6 år* 7 år* 8 år 9 år 10 år TOT 

KFUM-Kam 8 8 8 11 8 43

Kjelsås 6 6 6 8 7 33

Klemetsrud 3 3 3 4 3 16

Koll 4 4 4 5 3 20

Korsvoll 5 5 5 9 7 31

Kurdistan 0

Kurer 0

Lambertseter 2 2 2 7 4 17

Lille Tøyen 4 4 4 4 3 19

Lindeberg 2 2 2 2 1 9

Linderud/Linderud-Grei ** 1 1

Ljan 1 1

Lokomotiv Oslo 0

Luka 0

Lyn Fotball 16 16 16 13 13 74

Majorstuen 0

Mercantile 0

MS 4 4 4 2 3 17

Nedre Bekkelaget 0

Nordstrand 7 7 7 9 9 39

Norges Idrettshøgsk. 0

Odin 0

Oldenborg 0

Oppsal Fotball 7 7 7 13 7 41

OSI 0

Oslo City 0

Oslo Døves 0

Oslojuvelene 0

Oslo-Ørn 0

Panzer 0

Palmekysten 0

Pilestredet 0

Ponduskam. 0

Press 0

Ready 6 6 6 10 10 38

Rilindja 0

Ringen 0

Rock`n Roll 0

Rommen 1 1 2

Romsås 1 1 1 1 1 5

Rufus 0

Rustad 2 2 2 3 3 12

Røa/Røa Fotball** 10 10 10 9 6 45

Røkla 0

Sagene 3 3 3 3 4 16

Sandaker 0

Setra 0

5er
KLUBB
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Oslo kommune - Lag per klubb 5-er

6 år* 7 år* 8 år 9 år 10 år TOT 

Simensbråten 0

Skeid/ Skeid Fotball ** 12 12 12 12 15 63

Sommerfrydløkken 0

Speed 0

Sparta Kaldbakken 0

St. Olavskameratene 0

Sterling 1 1 1 2 1 6

Stort 0

Svett 0

Sørkedalen 1 1 2

Teisen 2 2

Toten-Kam 0

Try 3 3 3 3 4 16

Tveita 1 1 2

Ullern 6 6 6 8 11 37

Veitvet 2 2 2 2 2 10

Vembli 0

Vestli 2 2 4

Vestre Aker 4 4 4 4 5 21

Vinderen 0

Voldsløkka 0

Vålerenga 8 8 8 5 6 35

Wam-Kam 0

Ørn Kristiania 0

Østerdølene 0

Østlandskam. 0

Årvoll 6 6 6 6 5 29

NY KLUBB A 0

NY KLUBB B 0

Totalt 210 210 213 247 225 1105

5er
KLUBB

5



Oslo kommune - Lag per klubb - 7er

11 år 12 år 14/13 år 16/15 år 17 år 19 år  Menn Kvinner

Abildsø 2 2 1 5 0 5

Akerselva 0 0 0

Alna FK 0 1 1 1

Andes 0 1 1 1

BI Athletics 0 1 1 1

Bislett 2 2 0 2

Bjørndal 3 2 5 1 1 6

Bjørvika 0 0 0

Brosundet 0 0 0

Bryggebermen 0 1 1 1

Bygdø Monolitten 5 3 1 1 10 3 3 13

Bækkelaget 5 4 1 2 12 2 1 3 15

Bøkeby 0 0 0

Bøler 4 5 1 10 1 1 11

Christiania 0 0 0

Croatia 0 1 1 1

Dania 0 0 0

Dinamo Damenfallet 0 0 0

Dynamo Godlia 0 1 1 1

Dynamo Mjøsa 0 0 0

Ellingsrud 1 1 1 1 2 3

Fagerborg 0 1 1 1

Flatenkameratene 0 1 1 1

Fortuna Oslo 0 0 0

Frelselsarmeen 1 1 0 1

Fremad Famagusta 0 0 0

Frigg Oslo 4 5 9 1 1 2 11

Frognerparken 0 0 0

Furuset Fotball 3 3 2 2 5

Galgeberg 0 1 1 1

Grei 6 2 1 9 2 2 11

Grorud 2 1 3 1 1 2 5

Grüner 2 4 1 7 2 1 3 10

Gøy-Nor 0 0 0

Hammersborg 0 0 0

Hasleb 0 1 1 1

Hasle-Løren 4 2 1 7 1 1 8

Haugerud 1 1 1 3 1 1 4

Hauketo 1 2 3 1 2 3 6

Heming 10 5 15 0 15

Holmlia 5 3 8 2 2 10

Huk 3 2 5 1 1 2 7

Høybråten/Stovner 5 4 1 10 1 1 11

Indre Østham 0 0 0

Jusstudentene 0 0 0

Karihaugen 0 0 0

Keyserløkka 0 1 1 1

KLUBB
TOT 

7er
Tot B/U

7er Barn og Ungdom
Tot SR

7er Senior

6



Oslo kommune - Lag per klubb - 7er

11 år 12 år 14/13 år 16/15 år 17 år 19 år  Menn Kvinner

KFUM-Kam 10 10 2 22 1 1 23

Kjelsås 5 5 10 2 2 12

Klemetsrud 2 2 2 6 2 2 8

Koll 2 3 1 6 1 1 7

Korsvoll 6 5 1 1 13 2 2 15

Kurdistan 0 0 0

Kurer 0 0 0

Lambertseter 2 6 1 9 2 2 11

Lille Tøyen 3 4 1 1 9 1 1 10

Lindeberg 1 1 1 1 4 1 1 5

Linderud/Linderud-Grei ** 1 1 2 2 3

Ljan 0 0 0

Lokomotiv Oslo 0 1 1 1

Luka 0 0 0

Lyn Fotball 12 7 1 20 2 2 22

Majorstuen 0 0 0

Mercantile 0 0 0

MS 2 2 3 1 4 6

Nedre Bekkelaget 1 1 0 1

Nordstrand 6 11 1 1 19 3 3 22

Norges Idrettshøgsk. 0 0 0

Odin 0 1 1 1

Oldenborg 0 0 0

Oppsal Fotball 7 8 1 1 17 2 1 3 20

OSI 0 1 1 2 2

Oslo City 0 1 1 1

Oslo Døves 0 1 1 1

Oslojuvelene 0 0 0

Oslo-Ørn 0 2 2 2

Panzer 0 0 0

Palmekysten 0 1 1 1

Pilestredet 0 1 1 1

Ponduskam. 0 1 1 1

Press 0 0 0

Ready 6 11 1 18 2 2 20

Rilindja 0 0 0

Ringen 0 0 0

Rock`n Roll 0 1 1 1

Rommen 1 1 0 1

Romsås 1 1 2 1 2 3 5

Rufus 0 0 0

Rustad 2 3 1 6 1 1 2 8

Røa/Røa Fotball** 7 9 16 2 1 3 19

Røkla 0 0 0

Sagene 2 3 5 1 1 6

Sandaker 0 0 0

Setra 0 0 0

KLUBB
7er Barn og Ungdom

Tot B/U
7er Senior TOT 

7er
Tot SR
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Oslo kommune - Lag per klubb - 7er

11 år 12 år 14/13 år 16/15 år 17 år 19 år  Menn Kvinner

Simensbråten 0 2 2 2

Skeid/ Skeid Fotball ** 10 9 19 3 3 22

Sommerfrydløkken 0 1 1 2 2

Speed 0 0 0

Sparta Kaldbakken 0 1 1 1

St. Olavskameratene 0 0 0

Sterling 1 2 1 4 2 2 6

Stort 0 0 0

Svett 0 0 0

Sørkedalen 0 0 0

Teisen 1 1 2 4 4 6

Toten-Kam 0 0 0

Try 3 2 1 6 1 1 7

Tveita 0 1 1 1

Ullern 8 4 1 13 1 1 14

Veitvet 2 1 1 1 5 2 1 3 8

Vembli 0 0 0

Vestli 2 1 3 1 1 4

Vestre Aker 2 4 6 0 6

Vinderen 0 0 0

Voldsløkka 0 1 1 1

Vålerenga 5 4 9 4 1 5 14

Wam-Kam 0 0 0

Ørn Kristiania 0 0 0

Østerdølene 0 1 1 1

Østlandskam. 0 0 0

Årvoll 7 5 1 13 1 1 14

NY KLUBB A 0 0 0

NY KLUBB B 0 0 0

Totalt 187 168 22 12 0 6 395 93 27 120 515

KLUBB
7er Barn og Ungdom

Tot B/U
7er Senior

Tot SR
TOT 

7er
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Oslo kommune - Lag per klubb - 11er

KLUBB 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 19 år Menn M33 Kvinner

Abildsø 1 1 2 1 2 7 2 2 9 31

Akerselva 0 1 1 1 1

Alna FK 0 1 1 1 2

Andes 0 1 1 1 2

BI Athletics 0 1 1 1 2

Bislett 0 2 2 2 8

Bjørndal 1 1 1 1 1 5 1 1 6 27

Bjørvika 0 1 1 1 1

Brosundet 0 1 1 1 1

Bryggebermen 0 0 0 1

Bygdø Monolitten 2 1 1 1 5 3 3 8 50

Bækkelaget 3 2 2 7 1 1 2 9 39

Bøkeby 0 1 1 1 1

Bøler 1 1 1 3 2 2 5 46

Christiania 0 1 1 1 1

Croatia 0 0 0 1

Dania 0 1 1 1 1

Dinamo Damenfallet 0 1 1 1 1

Dynamo Godlia 0 0 0 1

Dynamo Mjøsa 0 1 1 1 1

Ellingsrud 1 1 1 1 2 17

Fagerborg 0 4 4 4 5

Flatenkameratene 0 0 0 1

Fortuna Oslo 0 1 1 1 2

Frelselsarmeen 0 1 1 1 7

Fremad Famagusta 0 1 1 1 1

Frigg Oslo 4 2 2 2 10 3 1 1 5 15 62

Frognerparken 0 2 2 2 2

Furuset Fotball 2 1 1 4 1 1 5 20

Galgeberg 0 0 0 1

Grei 4 2 1 3 3 13 1 1 14 51

Grorud 2 1 3 2 2 5 16

Grüner 1 3 1 1 6 2 2 8 34

Gøy-Nor 0 1 1 1 1

Hammersborg 0 1 1 1 1

Hasleb 0 1 1 1 2

Hasle-Løren 2 2 1 5 2 2 7 35

Haugerud 1 1 2 0 2 16

Hauketo 1 1 1 3 1 1 2 5 21

Heming 4 4 3 3 1 15 2 2 17 92

Holmlia 2 3 1 1 2 9 1 1 2 11 50

Huk 1 1 1 1 4 2 2 6 32

Høybråten/Stovner 2 3 3 1 2 11 3 1 4 15 55

Indre Østham 0 1 1 1 1

Jusstudentene 0 1 1 1 1

Karihaugen 0 1 1 1 1

Keyserløkka 0 0 0 1

Tot LAG 
11er Ungdom

Tot 11erTot  SR
11er Senior

Tot U
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Oslo kommune - Lag per klubb - 11er

KLUBB 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 19 år Menn M33 Kvinner

KFUM-Kam 6 3 4 2 1 3 19 4 1 1 6 25 91

Kjelsås 5 3 2 3 3 16 4 1 5 21 66

Klemetsrud 1 2 2 1 1 7 1 1 8 32

Koll 1 1 0 1 28

Korsvoll 2 3 3 3 11 3 1 4 15 61

Kurdistan 0 1 1 1 1

Kurer 0 1 1 1 1

Lambertseter 1 2 3 1 1 4 32

Lille Tøyen 2 2 1 1 1 7 1 1 8 37

Lindeberg 1 1 1 3 1 1 4 18

Linderud/Linderud-Grei ** 0 2 2 2 6

Ljan 0 0 0 1

Lokomotiv Oslo 0 2 2 2 3

Luka 0 1 1 1 1

Lyn Fotball 6 5 4 4 5 24 3 2 5 29 125

Majorstuen 0 1 1 1 1

Mercantile 0 1 1 1 1

MS 3 1 1 1 1 7 2 2 9 32

Nedre Bekkelaget 0 0 0 1

Nordstrand 5 4 4 1 4 18 4 1 5 23 84

Norges Idrettshøgsk. 0 2 2 2 2

Odin 0 1 1 1 2

Oldenborg 0 3 1 4 4 4

Oppsal Fotball 4 5 4 2 1 3 19 2 2 21 82

OSI 0 3 1 4 4 6

Oslo City 0 2 2 2 3

Oslo Døves 0 1 1 1 2

Oslojuvelene 0 1 1 1 1

Oslo-Ørn 0 1 1 1 3

Panzer 0 1 1 1 1

Palmekysten 0 0 0 1

Pilestredet 0 0 0 1

Ponduskam. 0 0 0 1

Press 0 1 1 2 2 2

Ready 5 2 1 1 2 11 2 2 13 71

Rilindja 0 1 1 1 1

Ringen 0 1 1 1 1

Rock`n Roll 0 0 0 1

Rommen 1 1 1 1 4 1 1 5 8

Romsås 1 1 2 1 5 1 1 6 16

Rufus 0 1 1 1 1

Rustad 1 1 2 1 1 6 1 1 7 27

Røa/Røa Fotball** 3 4 1 4 1 3 16 2 2 4 20 84

Røkla 0 1 1 1 1

Sagene 1 1 1 3 2 2 5 27

Sandaker 0 1 1 2 2 2

Setra 0 1 1 1 1

Tot LAG Tot  SR Tot 11er
11er Ungdom

Tot U
11er Senior
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Oslo kommune - Lag per klubb - 11er

KLUBB 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 19 år Menn M33 Kvinner

Simensbråten 0 1 1 1 3

Skeid/ Skeid Fotball ** 3 4 3 2 3 15 4 1 2 7 22 107

Sommerfrydløkken 0 0 0 2

Speed 0 1 1 1 1

Sparta Kaldbakken 0 0 0 1

St. Olavskameratene 0 1 1 1 1

Sterling 1 1 2 0 2 14

Stort 0 1 1 1 1

Svett 0 1 1 1 1

Sørkedalen 0 1 1 1 3

Teisen 0 2 2 2 10

Toten-Kam 0 1 1 1 1

Try 0 0 0 23

Tveita 0 1 1 1 4

Ullern 5 3 2 2 2 14 3 1 1 5 19 70

Veitvet 1 1 1 3 1 1 4 22

Vembli 0 1 1 1 1

Vestli 0 1 1 2 2 10

Vestre Aker 1 1 2 2 3 30

Vinderen 0 1 1 1 1

Voldsløkka 0 0 0 1

Vålerenga 7 3 3 4 4 21 4 3 7 28 77

Wam-Kam 0 3 3 3 3

Ørn Kristiania 0 1 1 1 1

Østerdølene 0 1 1 1 2

Østlandskam. 0 1 1 1 1

Årvoll 3 2 1 6 1 1 2 8 51

NY KLUBB A 0 0 0 0

NY KLUBB B 0 0 0 0

Totalt 104 83 56 44 6 62 355 155 13 19 187 542 2162

Tot  SR Tot 11er Tot LAG 
11er Ungdom

Tot U
11er Senior
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Tilgjengelige baner per klubb i Oslo kommune 2012

GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG 

Abildsø 2 2 1 1 6

Akerselva 0

Alna FK 0

Andes 0

BI Athletics 0

Bislett 1 1

Bjørndal 3 3 1 7

Bjørvika 0

Brosundet 0

Bryggebermen 0

Bygdø Monolitten 1 1 2

Bækkelaget 1 1 1 3

Bøkeby 0

Bøler 4 2 1 1 8

Christiania 0

Croatia 0

Dania 0

Dinamo Damenfallet 0

Dynamo Godlia 0

Dynamo Mjøsa 0

Ellingsrud 2 1 1 1 5

Fagerborg 0

Flatenkameratene 0

Fortuna Oslo 0

Frelselsarmeen 0

Fremad Famagusta 0

Frigg Oslo 2 2 4

Frognerparken 0

Furuset Fotball 2 2 1 3 1 9

Galgeberg 0

Grei 2 1 2 5

Grorud 1 1 2

Grüner 1 1 2

Gøy-Nor 0

Hammersborg 0

Hasleb 0

Hasle-Løren 1 1 2

Haugerud 1 1

Hauketo 2 2 1 5

Heming 2 3 1 6

Holmlia 1 1 2

Huk 1 1

Høybråten/Stovner 1 1 1 3

Indre Østham 0

Jusstudentene 0

Karihaugen 0

Keyserløkka 0

KLUBB
5er 7er 11er
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Tilgjengelige baner per klubb i Oslo kommune 2012

GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG 

KFUM-Kam 2 3 1 2 8

Kjelsås 2 1 1 1 1 1 7

Klemetsrud 1 1 1 1 1 5

Koll 0

Korsvoll 1 1 1 3

Kurdistan 0

Kurer 0

Lambertseter 1 1 1 3

Lille Tøyen 1 1 1 1 4

Lindeberg 1 1

Linderud/Linderud-Grei ** 1 1 2

Ljan 0

Lokomotiv Oslo 0

Luka 0

Lyn Fotball 2 1 2 1 6

Majorstuen 0

Mercantile 1 1

MS 2 1 3

Nedre Bekkelaget 1 1

Nordstrand 3 2 3 8

Norges Idrettshøgsk. 0

Odin 0

Oldenborg 0

Oppsal Fotball 1 2 3 1 7

OSI 0

Oslo City 0

Oslo Døves 0

Oslojuvelene 0

Oslo-Ørn 0

Panzer 0

Palmekysten 0

Pilestredet 0

Ponduskam. 0

Press 0

Ready 1 1 1 3

Rilindja 0

Ringen 0

Rock`n Roll 0

Rommen 1 4 1 6

Romsås 1 1 2

Rufus 0

Rustad 4 2 2 1 1 10

Røa/Røa Fotball** 1 2 1 2 6

Røkla 0

Sagene 1 2 1 4

Sandaker 0

Setra 0

KLUBB
5er 7er 11er
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Tilgjengelige baner per klubb i Oslo kommune 2012

GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG 

Simensbråten 0

Skeid/ Skeid Fotball ** 1 1 1 1 3 7

Sommerfrydløkken 0

Speed 0

Sparta Kaldbakken 0

St. Olavskameratene 0

Sterling 0

Stort 0

Svett 0

Sørkedalen 1 1

Teisen 1 1

Toten-Kam 0

Try 0

Tveita 1 1 2

Ullern 1 1 2 4

Veitvet 1 1

Vembli 0

Vestli 1 1 1 3

Vestre Aker 1 1 2

Vinderen 0

Voldsløkka 0

Vålerenga 2 1 1 2 2 8

Wam-Kam 0

Ørn Kristiania 0

Østerdølene 0

Østlandskam. 0

Årvoll 1 1 1 3

NY KLUBB A 0

NY KLUBB B 0

Totalt 2012 23 17 17 17 17 21 21 11 52 196

2011 23 11 15 21 20 14 24 16 51 195

2010 23 7 5 17 19 5 13 19 46 183

KLUBB
5er 7er 11er

** Klubbene  er slått 
sammen i rapporten vedr 
tilgang til anlegg. 
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Fellesbaner i Oslo kommune

GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG 5'er 7'er 11'er Tot

Bjølsenfeltet  5er 5 125 0 0 125 Sagene

Bjølsenfeltet 7er 4 0 200 0 200 Sagene

Voldsløkka match 1 0 0 100 100 Sagene 425

Ekeberg  5er 1 25 0 0 25 Nordstrand

Ekeberg 7er 5 0 250 0 250 Nordstrand

Ekeberg  11er 10 0 0 1000 1000 Nordstrand 1275

Frogner kunstgress 1 0 0 615 615 Frogner 615

NY BANE 1

NY BANE 2

NY BANE 3

TOTALT 6 0 0 9 0 0 11 0 1 150 450 1715 2315 2315

Navn på anlegg Bydel Kapasitet per 

bydel

KAPASITET5er 7er 11er
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Kapasitet - Alle klubber i Oslo kommune

 5er  7er 11er  5er 7er 11er Tot GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG 5'er 7'er 11'er Tot Diferanse

Abildsø 17 5 9 162 160 828 1150 2 0 0 2 0 0 1 0 1 50 100 715 865 -285

Akerselva 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Alna FK 0 1 1 0 32 92 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124

Andes 0 1 1 0 32 92 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124

BI Athletics 0 1 1 0 32 92 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124

Bislett 4 2 2 38 64 184 286 0 1 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 154 -132

Bjørndal 15 6 6 143 192 552 887 3 0 0 0 3 0 0 0 1 75 923 615 1613 726

Bjørvika 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Brosundet 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Bryggebermen 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

Bygdø Monolitten 29 13 8 276 416 736 1428 0 0 1 0 0 0 0 0 1 154 0 615 769 -659

Bækkelaget 15 15 9 143 480 828 1451 0 0 1 0 0 1 1 0 0 154 308 100 561 -889

Bøkeby 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Bøler 30 11 5 285 352 460 1097 4 0 0 2 0 0 0 1 1 100 100 1230 1430 333

Christiania 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Croatia 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

Dania 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Dinamo Damenfallet 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Dynamo Godlia 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

Dynamo Mjøsa 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Ellingsrud 12 3 2 114 96 184 394 2 0 0 1 0 0 0 1 1 50 50 1230 1330 936

Fagerborg 0 1 4 0 32 368 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400

Flatenkameratene 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

Fortuna Oslo 1 0 1 10 0 92 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102

Frelselsarmeen 5 1 1 48 32 92 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -172

Fremad Famagusta 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Frigg Oslo 36 11 15 342 352 1380 2074 0 2 0 0 0 0 0 0 2 308 0 1230 1538 -537

Frognerparken 0 0 2 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -184

Furuset Fotball 10 5 5 95 160 460 715 2 0 0 2 1 0 3 0 1 50 408 915 1373 658

Galgeberg 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

Grei 26 11 14 247 352 1288 1887 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 408 1230 1638 -250

Grorud 6 5 5 57 160 460 677 0 1 0 0 0 0 0 0 1 154 0 615 769 92

Grüner 16 10 8 152 320 736 1208 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 308 615 923 -286

Gøy-Nor 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Hammersborg 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

KLUBB
LAG Timebehov pr 11er bane 5er-baner Kapasitet i timer7er-baner 11er-baner
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Kapasitet - Alle klubber i Oslo kommune

 5er  7er 11er  5er 7er 11er Tot GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG 5'er 7'er 11'er Tot Diferanse

Hasleb 0 1 1 0 32 92 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124

Hasle-Løren 20 8 7 190 256 644 1090 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 308 615 923 -168

Haugerud 10 4 2 95 128 184 407 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 615 615 208

Hauketo 10 6 5 95 192 460 747 0 2 0 0 2 0 0 0 1 308 615 615 1538 791

Heming 60 15 17 570 480 1564 2614 0 0 2 0 0 3 0 0 1 308 923 615 1845 -769

Holmlia 29 10 11 276 320 1012 1608 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 308 615 923 -685

Huk 19 7 6 181 224 552 957 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 615 615 -342

Høybråten/Stovner 29 11 15 276 352 1380 2008 0 0 1 0 1 0 0 0 1 154 308 615 1076 -931

Indre Østham 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Jusstudentene 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Karihaugen 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Keyserløkka 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

KFUM-Kam 43 23 25 409 736 2300 3445 2 0 0 3 0 1 0 0 2 50 458 1230 1738 -1707

Kjelsås 33 12 21 314 384 1932 2630 0 0 2 1 0 1 1 1 1 308 358 1330 1995 -635

Klemetsrud 16 8 8 152 256 736 1144 0 1 0 0 1 0 1 1 1 154 308 1330 1791 647

Koll 20 7 1 190 224 92 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -506

Korsvoll 31 15 15 295 480 1380 2155 0 1 0 0 1 0 0 0 1 154 308 615 1076 -1078

Kurdistan 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Kurer 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Lambertseter 17 11 4 162 352 368 882 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1330 1330 449

Lille Tøyen 19 10 8 181 320 736 1237 0 0 1 0 1 1 0 0 1 154 615 615 1384 147

Lindeberg 9 5 4 86 160 368 614 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 308 0 308 -306

Linderud/Linderud-Grei ** 1 3 2 10 96 184 290 0 1 0 0 0 0 0 0 1 154 0 615 769 479

Ljan 1 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10

Lokomotiv Oslo 0 1 2 0 32 184 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216

Luka 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Lyn Fotball 74 22 29 703 704 2668 4075 0 0 2 0 0 1 2 0 1 308 308 815 1430 -2645

Majorstuen 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Mercantile 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 100 8

MS 17 6 9 162 192 828 1182 0 2 0 0 0 0 0 0 1 308 0 615 923 -259

Nedre Bekkelaget 0 1 0 0 32 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 -7

Nordstrand 39 22 23 371 704 2116 3191 0 0 3 0 0 2 0 0 3 461 615 1845 2921 -269

Norges Idrettshøgsk. 0 0 2 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -184

Odin 0 1 1 0 32 92 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124

Oldenborg 0 0 4 0 0 368 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -368

11er-baner Kapasitet i timer
KLUBB

LAG Timebehov pr 11er bane 5er-baner 7er-baner
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Kapasitet - Alle klubber i Oslo kommune

 5er  7er 11er  5er 7er 11er Tot GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG 5'er 7'er 11'er Tot Diferanse

Oppsal Fotball 41 20 21 390 640 1932 2962 0 0 1 0 2 3 0 0 1 154 1538 615 2306 -655

OSI 0 2 4 0 64 368 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -432

Oslo City 0 1 2 0 32 184 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216

Oslo Døves 0 1 1 0 32 92 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124

Oslojuvelene 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Oslo-Ørn 0 2 1 0 64 92 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156

Panzer 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Palmekysten 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

Pilestredet 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

Ponduskam. 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

Press 0 0 2 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -184

Ready 38 20 13 361 640 1196 2197 0 1 0 0 0 0 0 1 1 154 0 1230 1384 -813

Rilindja 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Ringen 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Rock`n Roll 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

Rommen 2 1 5 19 32 460 511 0 1 0 0 0 0 4 0 1 154 0 1015 1169 658

Romsås 5 5 6 48 160 552 760 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 308 615 923 163

Rufus 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Rustad 12 8 7 114 256 644 1014 4 2 0 2 0 0 1 0 1 408 100 715 1223 209

Røa/Røa Fotball** 45 19 20 428 608 1840 2876 1 0 2 1 0 0 0 0 2 333 50 1230 1613 -1263

Røkla 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Sagene 16 6 5 152 192 460 804 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 308 815 1123 319

Sandaker 0 0 2 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -184

Setra 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Simensbråten 0 2 1 0 64 92 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156

Skeid/ Skeid Fotball ** 63 22 22 599 704 2024 3327 0 0 1 0 1 1 1 0 3 154 615 1945 2714 -613

Sommerfrydløkken 0 2 0 0 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64

Speed 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Sparta Kaldbakken 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

St. Olavskameratene 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Sterling 6 6 2 57 192 184 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -433

Stort 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Svett 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Sørkedalen 2 0 1 19 0 92 111 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 615 615 504

Teisen 2 6 2 19 192 184 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 615 615 220

KLUBB
LAG Timebehov pr 11er bane 5er-baner 7er-baner 11er-baner Kapasitet i timer
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Kapasitet - Alle klubber i Oslo kommune

 5er  7er 11er  5er 7er 11er Tot GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG 5'er 7'er 11'er Tot Diferanse

Toten-Kam 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Try 16 7 0 152 224 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -376

Tveita 2 1 1 19 32 92 143 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 308 615 923 780

Ullern 37 14 19 352 448 1748 2548 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 615 1230 1845 -703

Veitvet 10 8 4 95 256 368 719 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 615 615 -104

Vembli 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Vestli 4 4 2 38 128 184 350 0 1 0 0 0 0 0 1 1 154 0 1230 1384 1034

Vestre Aker 21 6 3 200 192 276 668 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1230 1230 563

Vinderen 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Voldsløkka 0 1 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32

Vålerenga 35 14 28 333 448 2576 3357 2 0 0 1 1 0 2 0 2 50 358 1430 1838 -1519

Wam-Kam 0 0 3 0 0 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -276

Ørn Kristiania 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Østerdølene 0 1 1 0 32 92 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124

Østlandskam. 0 0 1 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92

Årvoll 29 14 8 276 448 736 1460 0 1 0 0 0 0 0 1 1 154 0 1230 1384 -76

NY KLUBB A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NY KLUBB B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 1105 515 542 10498 16480 49864 76842 23 17 17 17 17 21 21 11 52 5803 12535 40845 59183 17659

11er-baner Kapasitet i timer
KLUBB

LAG Timebehov pr 11er bane 5er-baner 7er-baner

19



Over- underkapasitet pr klubb i Oslo kommune
Sortert etter behov

Kapasitetesunderskudd (-) / Kapasitetsoverskudd

NB! Oversikten viser timebehovet på full banestørrelse (11er-bane)

KLUBB Totalt behov Total kapasitet +/- kapasitet Bydel

Lyn Fotball 4075 1430 -2645 Nordre Aker

KFUM-Kam 3445 1738 -1707 Nordstrand

Vålerenga 3357 1838 -1519 Gamle Oslo

Røa/Røa Fotball** 2876 1613 -1263 Vestre Aker

Korsvoll 2155 1076 -1078 Nordre Aker

Høybråten/Stovner 2008 1076 -931 Stovner

Bækkelaget 1451 561 -889 Nordstrand

Ready 2197 1384 -813 Vestre Aker

Heming 2614 1845 -769 Vestre Aker

Ullern 2548 1845 -703 Ullern

Holmlia 1608 923 -685 Søndre Nordstrand

Bygdø Monolitten 1428 769 -659 Frogner

Oppsal Fotball 2962 2306 -655 Østensjø

Kjelsås 2630 1995 -635 Nordre Aker

Skeid/ Skeid Fotball ** 3327 2714 -613 Sagene

Frigg Oslo 2074 1538 -537 Frogner

Koll 506 0 -506 Nordre Aker

Sterling 433 0 -433 Gamle Oslo

OSI 432 0 -432 Nordre Aker

Fagerborg 400 0 -400 St. Hanshaugen

Try 376 0 -376 Vestre Aker

Oldenborg 368 0 -368 Frogner

Huk 957 615 -342 Frogner

Lindeberg 614 308 -306 Alna

Grüner 1208 923 -286 Grünerløkka

Abildsø 1150 865 -285 Østensjø

Wam-Kam 276 0 -276 St. Hanshaugen

Nordstrand 3191 2921 -269 Nordstrand

MS 1182 923 -259 Østensjø

Grei 1887 1638 -250 Grorud

Lokomotiv Oslo 216 0 -216 Gamle Oslo

Oslo City 216 0 -216 Alna

Frognerparken 184 0 -184 Frogner

Norges Idrettshøgsk. 184 0 -184 Nordre Aker

Press 184 0 -184 Gamle Oslo

Sandaker 184 0 -184 Sagene

Frelselsarmeen 172 0 -172 St. Hanshaugen

Hasle-Løren 1090 923 -168 Bjerke

Oslo-Ørn 156 0 -156 Sagene

Simensbråten 156 0 -156 Nordstrand

Bislett 286 154 -132 Frogner

BI Athletics 124 0 -124 Sagene

Alna FK 124 0 -124 Alna

Andes 124 0 -124 Nordstrand

Hasleb 124 0 -124 Vestre Aker

Odin 124 0 -124 Frogner
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Over- underkapasitet pr klubb i Oslo kommune
Sortert etter behov

KLUBB Totalt behov Total kapasitet +/- kapasitet Bydel

Oslo Døves 124 0 -124 St. Hanshaugen

Østerdølene 124 0 -124 Gamle Oslo

Veitvet 719 615 -104 Bjerke

Fortuna Oslo 102 0 -102 Gamle Oslo

Akerselva 92 0 -92 Grünerløkka

Bjørvika 92 0 -92 Gamle Oslo

Brosundet 92 0 -92 Grünerløkka

Bøkeby 92 0 -92 Frogner

Christiania 92 0 -92 Sagene

Dania 92 0 -92 Alna

Dinamo Damenfallet 92 0 -92 St.Hanshaugen

Dynamo Mjøsa 92 0 -92 Vestre Aker

Fremad Famagusta 92 0 -92 St. Hanshaugen

Gøy-Nor 92 0 -92 Gamle Oslo

Hammersborg 92 0 -92 St.Hanshaugen

Indre Østham 92 0 -92 Grünerløkka

Jusstudentene 92 0 -92 Frogner

Karihaugen 92 0 -92 Alna

Kurdistan 92 0 -92 Frogner

Kurer 92 0 -92 Nordstrand

Luka 92 0 -92 Grünerløkka

Majorstuen 92 0 -92 Frogner

Oslojuvelene 92 0 -92 Frogner

Panzer 92 0 -92 Gamle Oslo

Rilindja 92 0 -92 Grünerløkka

Ringen 92 0 -92 Grorud

Rufus 92 0 -92 Grünerløkka

Røkla 92 0 -92 Frogner

Setra 92 0 -92 Nordstrand

Speed 92 0 -92 Grorud

St. Olavskameratene 92 0 -92 St. Hanshaugen

Stort 92 0 -92 Sagene

Svett 92 0 -92 Sagene

Toten-Kam 92 0 -92 Sagene

Vembli 92 0 -92 Østensjø

Vinderen 92 0 -92 Vestre Aker

Ørn Kristiania 92 0 -92 Grünerløkka

Østlandskam. 92 0 -92 Alna

Årvoll 1460 1384 -76 Bjerke

Sommerfrydløkken 64 0 -64 Gamle Oslo

Bryggebermen 32 0 -32 Grünerløkka

Croatia 32 0 -32 Gamle Oslo

Dynamo Godlia 32 0 -32 Østensjø

Flatenkameratene 32 0 -32 Grünerløkka

Galgeberg 32 0 -32 Gamle Oslo

Keyserløkka 32 0 -32 Grünerløkka

Palmekysten 32 0 -32 Nordre Aker

Pilestredet 32 0 -32 St.Hanshaugen
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Over- underkapasitet pr klubb i Oslo kommune
Sortert etter behov

KLUBB Totalt behov Total kapasitet +/- kapasitet Bydel

Ponduskam. 32 0 -32 Grorud

Rock`n Roll 32 0 -32 Nordstrand

Sparta Kaldbakken 32 0 -32 Grorud

Voldsløkka 32 0 -32 Sagene

Ljan 10 0 -10 Nordstrand

Nedre Bekkelaget 32 25 -7 Nordstrand

Mercantile 92 100 8 Østensjø

Grorud 677 769 92 Grorud

Lille Tøyen 1237 1384 147 Grünerløkka

Romsås 760 923 163 Grorud

Haugerud 407 615 208 Alna

Rustad 1014 1223 209 Østensjø

Teisen 395 615 220 Alna

Sagene 804 1123 319 Sagene

Bøler 1097 1430 333 Østensjø

Lambertseter 882 1330 449 Nordstrand

Linderud/Linderud-Grei ** 290 769 479 Bjerke

Sørkedalen 111 615 504 Vestre Aker

Vestre Aker 668 1230 563 Vestre Aker

Klemetsrud 1144 1791 647 Søndre Nordstrand

Furuset Fotball 715 1373 658 Alna

Rommen 511 1169 658 Stovner

Bjørndal 887 1613 726 Søndre Nordstrand

Tveita 143 923 780 Alna

Hauketo 747 1538 791 Søndre Nordstrand

Ellingsrud 394 1330 936 Alna

Vestli 350 1384 1034 Stovner

NY KLUBB A 0 0 0

NY KLUBB B 0 0 0

Totalt 76842 59183 -17659
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Over-underkapasitet i Oslo kommune - sortert pr bydel

Kapasitetesunderskudd (-) / Kapasitetsoverskudd

NB! Oversikten viser timebehovet på full banestørrelse (11er-bane)

KLUBB Totalt behov Total kapasitet +/- kapasitet Bydel +/- pr bydel

Lindeberg 614 308 -306 Alna

Oslo City 216 0 -216 Alna

Alna FK 124 0 -124 Alna

Dania 92 0 -92 Alna

Karihaugen 92 0 -92 Alna

Østlandskam. 92 0 -92 Alna

Haugerud 407 615 208 Alna

Teisen 395 615 220 Alna

Furuset Fotball 715 1373 658 Alna

Tveita 143 923 780 Alna

Ellingsrud 394 1330 936 Alna 1879

Hasle-Løren 1090 923 -168 Bjerke

Veitvet 719 615 -104 Bjerke

Årvoll 1460 1384 -76 Bjerke

Linderud/Linderud-Grei ** 290 769 479 Bjerke 132

Bygdø Monolitten 1428 769 -659 Frogner

Frigg Oslo 2074 1538 -537 Frogner

Oldenborg 368 0 -368 Frogner

Huk 957 615 -342 Frogner

Frognerparken 184 0 -184 Frogner

Bislett 286 154 -132 Frogner

Odin 124 0 -124 Frogner

Bøkeby 92 0 -92 Frogner

Jusstudentene 92 0 -92 Frogner

Kurdistan 92 0 -92 Frogner

Majorstuen 92 0 -92 Frogner

Oslojuvelene 92 0 -92 Frogner

Røkla 92 0 -92 Frogner -2897

Vålerenga 3357 1838 -1519 Gamle Oslo

Sterling 433 0 -433 Gamle Oslo

Lokomotiv Oslo 216 0 -216 Gamle Oslo

Press 184 0 -184 Gamle Oslo

Østerdølene 124 0 -124 Gamle Oslo

Fortuna Oslo 102 0 -102 Gamle Oslo

Bjørvika 92 0 -92 Gamle Oslo

Gøy-Nor 92 0 -92 Gamle Oslo

Panzer 92 0 -92 Gamle Oslo

Sommerfrydløkken 64 0 -64 Gamle Oslo

Croatia 32 0 -32 Gamle Oslo

Galgeberg 32 0 -32 Gamle Oslo -2982

Grei 1887 1638 -250 Grorud

Ringen 92 0 -92 Grorud

Speed 92 0 -92 Grorud

Ponduskam. 32 0 -32 Grorud

Sparta Kaldbakken 32 0 -32 Grorud

Grorud 677 769 92 Grorud

Romsås 760 923 163 Grorud -243
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Over-underkapasitet i Oslo kommune - sortert pr bydel

KLUBB Totalt behov Total kapasitet +/- kapasitet Bydel +/- pr bydel

Grüner 1208 923 -286 Grünerløkka

Akerselva 92 0 -92 Grünerløkka

Brosundet 92 0 -92 Grünerløkka

Indre Østham 92 0 -92 Grünerløkka

Luka 92 0 -92 Grünerløkka

Rilindja 92 0 -92 Grünerløkka

Rufus 92 0 -92 Grünerløkka

Ørn Kristiania 92 0 -92 Grünerløkka

Bryggebermen 32 0 -32 Grünerløkka

Flatenkameratene 32 0 -32 Grünerløkka

Keyserløkka 32 0 -32 Grünerløkka

Lille Tøyen 1237 1384 147 Grünerløkka -878

Lyn Fotball 4075 1430 -2645 Nordre Aker

Korsvoll 2155 1076 -1078 Nordre Aker

Kjelsås 2630 1995 -635 Nordre Aker

Koll 506 0 -506 Nordre Aker

OSI 432 0 -432 Nordre Aker

Norges Idrettshøgsk. 184 0 -184 Nordre Aker

Palmekysten 32 0 -32 Nordre Aker -5512

KFUM-Kam 3445 1738 -1707 Nordstrand

Bækkelaget 1451 561 -889 Nordstrand

Nordstrand 3191 2921 -269 Nordstrand

Simensbråten 156 0 -156 Nordstrand

Andes 124 0 -124 Nordstrand

Kurer 92 0 -92 Nordstrand

Setra 92 0 -92 Nordstrand

Rock`n Roll 32 0 -32 Nordstrand

Ljan 10 0 -10 Nordstrand

Nedre Bekkelaget 32 25 -7 Nordstrand

Lambertseter 882 1330 449 Nordstrand -2930

Skeid/ Skeid Fotball ** 3327 2714 -613 Sagene

Sandaker 184 0 -184 Sagene

Oslo-Ørn 156 0 -156 Sagene

BI Athletics 124 0 -124 Sagene

Christiania 92 0 -92 Sagene

Stort 92 0 -92 Sagene

Svett 92 0 -92 Sagene

Toten-Kam 92 0 -92 Sagene

Voldsløkka 32 0 -32 Sagene

Sagene 804 1123 319 Sagene -1158

Fagerborg 400 0 -400 St. Hanshaugen

Wam-Kam 276 0 -276 St. Hanshaugen

Frelselsarmeen 172 0 -172 St. Hanshaugen

Oslo Døves 124 0 -124 St. Hanshaugen

Fremad Famagusta 92 0 -92 St. Hanshaugen

St. Olavskameratene 92 0 -92 St. Hanshaugen

Dinamo Damenfallet 92 0 -92 St.Hanshaugen

Hammersborg 92 0 -92 St.Hanshaugen

Pilestredet 32 0 -32 St.Hanshaugen -1372
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Over-underkapasitet i Oslo kommune - sortert pr bydel

KLUBB Totalt behov Total kapasitet +/- kapasitet Bydel +/- pr bydel

Høybråten/Stovner 2008 1076 -931 Stovner

Rommen 511 1169 658 Stovner

Vestli 350 1384 1034 Stovner 760

Holmlia 1608 923 -685 Søndre Nordstrand

Klemetsrud 1144 1791 647 Søndre Nordstrand

Bjørndal 887 1613 726 Søndre Nordstrand

Hauketo 747 1538 791 Søndre Nordstrand 1479

Ullern 2548 1845 -703 Ullern -703

Røa/Røa Fotball** 2876 1613 -1263 Vestre Aker

Ready 2197 1384 -813 Vestre Aker

Heming 2614 1845 -769 Vestre Aker

Try 376 0 -376 Vestre Aker

Hasleb 124 0 -124 Vestre Aker

Dynamo Mjøsa 92 0 -92 Vestre Aker

Vinderen 92 0 -92 Vestre Aker

Sørkedalen 111 615 504 Vestre Aker

Vestre Aker 668 1230 563 Vestre Aker -2463

Oppsal Fotball 2962 2306 -655 Østensjø

Abildsø 1150 865 -285 Østensjø

MS 1182 923 -259 Østensjø

Vembli 92 0 -92 Østensjø

Dynamo Godlia 32 0 -32 Østensjø

Mercantile 92 100 8 Østensjø

Rustad 1014 1223 209 Østensjø

Bøler 1097 1430 333 Østensjø -773

Totalt 76842 59183 -17659 -17659
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Kapasitetsbehov for klubber uten anlegg

KLUBB Bydel Klubber/bydel Behov/ bydel

 5er  7er 11er  5er 7er 11er Tot

Alna FK Alna 0 1 1 0 32 92 124 1

Dania Alna 0 0 1 0 0 92 92 1

Karihaugen Alna 0 0 1 0 0 92 92 1

Oslo City Alna 0 1 2 0 32 184 216 1

Østlandskam. Alna 0 0 1 0 0 92 92 1 5 616

Bjerke 0 0 0 0

Bøkeby Frogner 0 0 1 0 0 92 92 1

Frognerparken Frogner 0 0 2 0 0 184 184 1

Jusstudentene Frogner 0 0 1 0 0 92 92 1

Kurdistan Frogner 0 0 1 0 0 92 92 1

Majorstuen Frogner 0 0 1 0 0 92 92 1

Odin Frogner 0 1 1 0 32 92 124 1

Oldenborg Frogner 0 0 4 0 0 368 368 1

Oslojuvelene Frogner 0 0 1 0 0 92 92 1

Røkla Frogner 0 0 1 0 0 92 92 1 9 1228

Bjørvika Gamle Oslo 0 0 1 0 0 92 92 1

Croatia Gamle Oslo 0 1 0 0 32 0 32 1

Fortuna Oslo Gamle Oslo 1 0 1 10 0 92 102 1

Galgeberg Gamle Oslo 0 1 0 0 32 0 32 1

Gøy-Nor Gamle Oslo 0 0 1 0 0 92 92 1

Lokomotiv Oslo Gamle Oslo 0 1 2 0 32 184 216 1

Panzer Gamle Oslo 0 0 1 0 0 92 92 1

Press Gamle Oslo 0 0 2 0 0 184 184 1

Sommerfrydløkken Gamle Oslo 0 2 0 0 64 0 64 1

Sterling Gamle Oslo 6 6 2 57 192 184 433 1

Østerdølene Gamle Oslo 0 1 1 0 32 92 124 1 11 1463

Ponduskam. Grorud 0 1 0 0 32 0 32 1

Ringen Grorud 0 0 1 0 0 92 92 1

Sparta Kaldbakken Grorud 0 1 0 0 32 0 32 1

Speed Grorud 0 0 1 0 0 92 92 1 4 248

LAG Behov pr 11er bane
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Kapasitetsbehov for klubber uten anlegg

KLUBB Bydel Klubber/bydel Behov/ bydel

 5er  7er 11er  5er 7er 11er Tot

Akerselva Grünerløkka 0 0 1 0 0 92 92 1

Brosundet Grünerløkka 0 0 1 0 0 92 92 1

Bryggebermen Grünerløkka 0 1 0 0 32 0 32 1

Flatenkameratene Grünerløkka 0 1 0 0 32 0 32 1

Indre Østham Grünerløkka 0 0 1 0 0 92 92 1

Keyserløkka Grünerløkka 0 1 0 0 32 0 32 1

Luka Grünerløkka 0 0 1 0 0 92 92 1

Rilindja Grünerløkka 0 0 1 0 0 92 92 1

Rufus Grünerløkka 0 0 1 0 0 92 92 1

Ørn Kristiania Grünerløkka 0 0 1 0 0 92 92 1 10 740

Koll Nordre Aker 20 7 1 190 224 92 506 1

OSI Nordre Aker 0 2 4 0 64 368 432 1

Norges Idrettshøgsk. Nordre Aker 0 0 2 0 0 184 184 1

Palmekysten Nordre Aker 0 1 0 0 32 0 32 1 4 1154

Andes Nordstrand 0 1 1 0 32 92 124 1

Kurer Nordstrand 0 0 1 0 0 92 92 1

Ljan Nordstrand 1 0 0 10 0 0 10 1

Rock`n Roll Nordstrand 0 1 0 0 32 0 32 1

Setra Nordstrand 0 0 1 0 0 92 92 1

Simensbråten Nordstrand 0 2 1 0 64 92 156 1 6 506

BI Athletics Sagene 0 1 1 0 32 92 124 1

Christiania Sagene 0 0 1 0 0 92 92 1

Oslo-Ørn Sagene 0 2 1 0 64 92 156 1

Sandaker Sagene 0 0 2 0 0 184 184 1

Stort Sagene 0 0 1 0 0 92 92 1

Svett Sagene 0 0 1 0 0 92 92 1

Toten-Kam Sagene 0 0 1 0 0 92 92 1

Voldsløkka Sagene 0 1 0 0 32 0 32 1 8 864

LAG Behov pr 11er bane
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Kapasitetsbehov for klubber uten anlegg

KLUBB Bydel Klubber/bydel Behov/ bydel

 5er  7er 11er  5er 7er 11er Tot

Dinamo Damenfallet St. Hanshaugen 0 0 1 0 0 92 92 1

Fagerborg St. Hanshaugen 0 1 4 0 32 368 400 1

Frelselsarmeen St. Hanshaugen 5 1 1 48 32 92 172 1

Fremad Famagusta St. Hanshaugen 0 0 1 0 0 92 92 1

Hammersborg St. Hanshaugen 0 0 1 0 0 92 92 1

Oslo Døves St. Hanshaugen 0 1 1 0 32 92 124 1

Pilestredet St. Hanshaugen 0 1 0 0 32 0 32 1

St. Olavskameratene St. Hanshaugen 0 0 1 0 0 92 92 1

Wam-Kam St. Hanshaugen 0 0 3 0 0 276 276 1 9 1372

Stovner 0 0 0 0

Søndre Nordstrand 0 0 0 0

Ullern 0 0 0 0

Dynamo Mjøsa Vestre Aker 0 0 1 0 0 92 92 1

Hasleb Vestre Aker 0 1 1 0 32 92 124 1

Try Vestre Aker 16 7 0 152 224 0 376 1

Vinderen Vestre Aker 0 0 1 0 0 92 92 1 4 684

Dynamo Godlia Østensjø 0 1 0 0 32 0 32 1

Vembli Østensjø 0 0 1 0 0 92 92 1 2 124

Totalt 49 51 75 466 1632 6900 8998 72 72 8998

LAG Behov pr 11er bane
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Sammendrag 2012

17659 timer

29 kunstgressbaner

GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG GRESS GRUS KG 

23 17 17 17 17 21 21 11 52

6 0 0 9 0 0 11 0 1

29 17 17 26 17 21 32 11 53

72

8998 timer

5

0

9

11

4

10

4

6

8

9

0

0

0

4

2

72

2315 timer

og bidrar til å redusere den totale underkapasiteten for de anleggsløse klubbene.   

-17659

616

14,638998

Behov 

anleggsløse  i 

kunstgressbaner

1,00

0,00

2,00

2,38

0,40

1,20

1,88

0,82

1,40

2,23

0,00

0,00

0,00

1,11

Behov anleggsløse 

i bydelen

0

0

0

684

248

740

1154

506

864

1372

1479

-2930

-1158

-1372

175

Geografisk beliggenhet for klubber og baner er avgjørende for i hvilken grad klubben kan benytte

Totalt

Det samlede behovet av banekapasitet for de anleggsløse  klubbene tilsvarer

Geografisk beliggenhet er avgjørende for det reelle behovet av banekapasitet for disse klubbene.

Herav lag i klubber 

uten anlegg 

49

51

75542

2162

120

187

Totalt

Under 20 år Over 20 år Totalt

1855 307

0,20

Fellesbanene (Ekebergsletta, Bjølsenfeltet mfl) tilsvarer en banekapasitet på  

Oversikt over antall baner i Oslo

5er

7er

11er

Oversikt over antall lag i Oslo

1105

Østensjø

-703

-2463

-773

Stovner

Søndre Nordstrand

Ullern

Vestre Aker

Nordre Aker

Nordstrand

Sagene

St.Hanshaugen

Bydel
total +/- kapasitet i 

alle klubbene

Klubber u/ 

anlegg

-243

-878

-5512

seg av fellesbanene. 

er inkludert i den totale underkapasiteten.  

Rapporten viser at det er underkapasitet på fotballbaner i Oslo. 

Underkapasiteten tilsvarer :

Geografisk er klubber uten anlegg fordelt følgende:

11er-baner5er-baner 7er-baner

Fellesbaner (Ekeberg, Bjølsen mfl)

395

Bjerke

Frogner

Gamle Oslo

Grünerløkka

Grorud

Alna

355

Baner tilknyttet klubb

Baner totalt i Oslo kommune

Den samlede underkapasiteten i Oslo kommune er:

1105

515

av klubbene i Oslo kommune er helt uten anlegg. Kapasitetsbehovet for disse klubber 

Kapasitet på 

fellesbaner  

Klubber uten anlegg:

2315

615

1275

425

124

1879

132

-2897

-2982

760

0

1228

1463
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Sammenligning over tid

Baner i Oslo kommune:

2010 2011 2012 -/+ 2012 

5er

Gress 25 29 29 -1

Grus 7 11 17 8

Kunstgress 5 15 17 3

7er

Gress 31 30 26 -5

Grus 22 20 17 -3

Kunstgress 5 14 21 7

11er

Gress 23 35 32 -3

Grus 19 16 11 -5

Kunstgress 46 51 53 2

Endringer i antall baner i de forskjellige kategorier kommer som en følge av flere faktorer:

a) omlegging av banedekke fra grus/ gress til kunstgress

b) baner som ikke er innrapportert tidligere

c) korrigering av banestørrelse

Lag i seriespill i Oslo kommune:

2010 2011 2012 -/+ 2012 

5er 

under 20 år 983 1076 1105 29

over 20 år 0 0 0 0

7er 

under 20 år 400 384 395 11

over 20 år 139 127 120 -7

11er 

under 20 år 369 356 355 -1

over 20 år 190 187 187 0

Kapasitet:

2010 2011 2012

Over/underkapasitet i timer -26330 -16847 -17659

Omregnet i kunstgressbaner -43 -27 -29
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BANER I OSLO 2012   

Abildsø 3 7er Abildsø 7er Naturgress 0 Østensjø

Abildsø 4 7er Abildsø 7er Naturgress 0 Østensjø

Abildsø 5 5er Abildsø 5er Naturgress 0 Østensjø

Abildsø 6 5er Abildsø 5er Naturgress 0 Østensjø

Abildsø gress Abildsø 11er Naturgress 0 Østensjø

Abildsø kunstgress Abildsø 11er Kunstgress ja Østensjø

Sophus Bugge Bislett 5er Grus 100 Frogner

Bjørndal gresslette 5er A Bjørndal 5er Naturgress 0 Søndre Nordstrand

Bjørndal gresslette 5er B Bjørndal 5er Naturgress 0 Søndre Nordstrand

Bjørndal gresslette 5er C Bjørndal 5er Naturgress 0 Søndre Nordstrand

Bjørndal grus Bjørndal 7er Grus 0 Søndre Nordstrand

Bjørndal grus Bjørndal 7er Grus 0 Søndre Nordstrand

Bjørndal grus 7er Bjørndal 7er Grus 0 Søndre Nordstrand

Bjørndal kunstgress Bjørndal 11er Kunstgress 100 Søndre Nordstrand

Ferd stadion (Bygdøy) BMIL 11er Kunstgress 100 Frogner Privat

Monolitten 5er BMIL 5er Kunstgress 0 Frogner

Sportsplassen BSK 11er Naturgress 100 Nordstrand

Sportsplassen 5er BSK 5er Kunstgress 0 Nordstrand

Sportsplassen 7er BSK 7er Kunstgress 100 Nordstrand

Haraløkka 5er 4 Bøler 5er Naturgress 0 Østensjø

Haraløkka 5er 5 Bøler 5er Naturgress 0 Østensjø

Haraløkka 5er 6 Bøler 5er Naturgress 0 Østensjø

Haraløkka 5er 7 Bøler 5er Naturgress 0 Østensjø

Haraløkka 7er 13 Bøler 7er Naturgress 0 Østensjø

Haraløkka 7er 14 Bøler 7er Naturgress 0 Østensjø

Haraløkka grus Bøler 11er Grus 100 Østensjø

Haraløkka kunstgress Bøler 11er Kunstgress 100 Østensjø

Ellingsrud 5er A Ellingsrud 5er Naturgress 0 Alna

Ellingsrud 5er B Ellingsrud 5er Naturgress 0 Alna

Ellingsrud grus Ellingsrud 11er Grus 100 Alna

Ellingsrud kunstgress Ellingsrud 11er Kunstgress 100 Alna

Ellingsrud 7er Ellingsrud 7er Naturgress 0 Alna

kommentarerKLUBB strl underlag lys BydelBane
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BANER I OSLO 2012   

Marienlyst kunstgress Frigg 11er Kunstgress 1000 Frogner

Marienlyst 7er grus Frigg 7er Grus ? Frogner

Tørteberg kunstgress Frigg 11er Kunstgress 1000 Frogner

Alnaparken Gress 7er Furuset 7er Naturgress 0 Alna

Alnaparken Grus 7er 1 Furuset 7er Grus 0 Alna

Furuset kunstgress Furuset 11er Kunstgress 1000 Alna

Furuset Match Furuset 11er Naturgress 0 Alna

Stubberudmyra 1 Furuset 11er Naturgress 0 Alna

Stubberudmyra 2 Furuset 11er Naturgress 0 Alna

Stubberudmyra 7er Furuset 7er Naturgress 0 Alna

Grei grus 7er Grei 7er Grus 100 Grorud

Grei kunstgress Grei 11er Kunstgress 100 Grorud

Kaldbakkenfeltet 2 7er A Grei 7er Naturgress 0 Grorud

Kaldbakkenfeltet 2 7er B Grei 7er Naturgress 0 Grorud

Kaldbakkenfeltet kunstgress Grei 11er Kunstgress 0 Grorud

Grorud 5er grus Grorud 5er Grus 0 Grorud

Grorud grusbane Grorud 11er Grus 0 Grorud

Grorud kunstgress Grorud 11er Kunstgress 100 Grorud

Grorud match Grorud 11er Naturgress 0 Grorud

Dælenengen kunstgress Grüner 11er Kunstgress 100 Grünerløkka

Øvre Foss Grüner 7er Kunstgress 0 Grünerløkka

Løren kunstgress Hasle-Løren 11er Kunstgress 100 Bjerke

Løren kunstgress 7er Hasle-Løren 7er Kunstgress 100 Bjerke

Haugerud kunstgress Haugerud 11er Kunstgress 100 Alna

Prinsdal 3 7er Hauketo 7er Grus 100 Søndre Nordstrand

Prinsdal grus Hauketo 11er Grus 100 Søndre Nordstrand

Prinsdal kunstgress Hauketo 11er Kunstgress 100 Søndre Nordstrand

Bane KLUBB strl underlag lys Bydel kommentarer
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Heming 5er Heming 5er Kunstgress 100 Vestre Aker

Heming 5er Heming 5er Kunstgress 100 Vestre Aker

Heming 7er Heming 7er Kunstgress 100 Vestre Aker

Heming kunstgress Heming 9er Kunstgress 0 Vestre Aker

Heming kunstgress Heming 11er Kunstgress 100 Vestre Aker

Holmlia 7er Holmlia 7er grus ? Søndre Nordstrand

Holmlia 7er Holmlia 7er Kunstgress 0 Søndre Nordstrand

Lusetjern kunstgress Holmlia 11er Kunstgress 100 Søndre Nordstrand

Høybråten grus HSIL 7er Grus 100 Stovner

Høybråten kunstgress HSIL 11er Kunstgress 100 Stovner

Høybråten kunstgress 5er HSIL 5er Kunstgress 0 Stovner

Bygdøhus Huk 11er Kunstgress 100 Frogner

KFUM-Arena KFUM 11er Kunstgress JA Nordstrand

KFUM-Arena 7er KFUM 7er Kunstgress 100 Nordstrand

Ekeberg kunstgress KFUM 11er Kunstgress Ja Nordstrand

Ekeberg 5er KFUM 5er Gress 0 Nordstrand Alle 5er og 7er kamper for KFUM spilles

Ekeberg 5er KFUM 5er Gress 0 Nordstrand på Ekeberg. KFUM har driftskontrakt på

Ekeberg 7er KFUM 7er Gress 0 Nordstrand Ekeberg KG - her går det også kamper for andre 

Ekeberg 7er KFUM 7er Gress 0 Nordstrand klubber. Antall gressbaner er nedjustert med

Ekeberg 7er KFUM 7er Gress 0 Nordstrand kompensasjon for tid på Ekeberg KG.

Grefsen kunstgress Kjelsås 11er Kunstgress 100 Nordre Aker

Grefsen skole 7er Kjelsås 7er Grus 0 Nordre Aker

Kjelsåsmyra 7er Kjelsås 7er Kunstgress 0 Nordre Aker

Kjelsåsmyra 5er Kjelsås 5er Kunstgress 0 Nordre Aker

Kjelsåsmyra 5er Kjelsås 5er Kunstgress 0 Nordre Aker

Myrerfeltet gress 1 Kjelsås 11er Naturgress 0 Nordre Aker

Myrerfeltet gress 2 Kjelsås 7er Naturgress 0 Nordre Aker

Myrerfeltet grus Kjelsås 11er Grus 0 Nordre Aker

Klemetsrud gress Klemetsrud 11er Naturgress 0 Søndre Nordstrand

Klemetsrud grus Klemetsrud 7er Grus 0 Søndre Nordstrand

Mortensrud 5er Klemetsrud 5er Grus 0 Søndre Nordstrand

Mortensrud grus Klemetsrud 11er Grus 0 Søndre Nordstrand

Mortensrud kunstgress Klemetsrud 11er Kunstgress 100 Søndre Nordstrand

Bane KLUBB kommentarerBydellysunderlagstrl

3
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BANER I OSLO 2012   

Korsvoll 5er Korsvoll 5er Grus 0 Nordre Aker

Korsvoll grus 7er Korsvoll 7er Grus 100 Nordre Aker

Korsvoll kunstgress Korsvoll 11er Kunstgress 100 Nordre Aker

Lambertseter kunstgress Lambertseter 11er Kunstgress 0 Nordstrand

Lambertseter grus Lambertseter 11er Grus 100 Nordstrand

Lambertseter match Lambertseter 11er Naturgress 100 Nordstrand

Caltexløkka Lille Tøyen 11er Kunstgress 1000 Grünerløkka restriksjoner på bruk

Lille Tøyen 7er Lille Tøyen 7er Grus 100 Grünerløkka

Dribler´n Lille Tøyen 5er Kunstgress 0 Grünerløkka nærmiljøanlegg - er i bruk, bla til egen serie.

Hasle skole 7er Lille Tøyen 7er Kunstgress ja Grünerløkka

Jeriko 7er Lindeberg 7er Kunstgress 0 Grünerløkka

Linderud kunstgress Linderud 11er Kunstgress 100 Alna

Linderud grus Linderud 5er Grus 0 Bjerke

Kringsjå 1 Lyn 11er Naturgress 0 Bjerke

Kringsjå 2 Lyn 11er Naturgress 0 Nordre Aker

Kringsjå kunstgress 2 7er Lyn 7er Kunstgress ja Nordre Aker

Kringsjå kunstgress 2 5er Lyn 5er Kunstgress ja Nordre Aker

Kringsjå kunstgress 2 5er Lyn 5er Kunstgress ja Nordre Aker

Kringsjå kunstgress Lyn 11er Kunstgress 100 Nordre Aker

Manglerud grus 7er M/S 7er Grus 0 Nordre Aker

Manglerud kunstgress M/S 11er Kunstgress ja Østensjø

Langerudbanen Mercantile 11er Naturgress 0 Østensjø

N Bekkelaget 5er gress N Bekkelaget 5er Naturgress 100 Østensjø

Hallager kunstgress Nordstrand 11er Kunstgress 100 Nordstrand

Hundejordet Nordstrand 7er Kunstgress ? Nordstrand

Hundejordet 2 Nordstrand 7er Kunstgress ? Nordstrand

Nordstrand 5er A Nordstrand 5er Kunstgress 0 Nordstrand

Nordstrand 5er B Nordstrand 5er Kunstgress 0 Nordstrand

Nordstrand 5er C Nordstrand 5er Kunstgress 0 Nordstrand

Nordstrand kunstgress Nordstrand 11er Kunstgress 100 Nordstrand

Nordstrand kunstgress 2 Nordstrand 11er Kunstgress 100 Nordstrand

kommentarerBydelBane KLUBB strl underlag lys
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Bane KLUBB strl underlag lys Bydel kommentarer

Trasop kunstgress 2 Oppsal 9er Kunstgress 100 Østensjø

Trasop grus Oppsal 7er Grus 0 Østensjø

Trasop grus Oppsal 7er Grus Ja Østensjø

Trasop kunstgress Oppsal 11er Kunstgress 100 Østensjø

Trasop kunstgress 5er Oppsal 5er Kunstgress 0 Østensjø

Trasop kunstgress 7er Oppsal 7er Kunstgress 0 Østensjø

Gressbanen grus Ready 11er Grus 100 Nordre Aker

Gressbanen kunstgress Ready 11er Kunstgress 100 Nordre Aker

Rommensletta 3 Rommen 11er Naturgress 0 Stovner

Rommensletta 4 Rommen 11er Naturgress 0 Stovner

Rommensletta 5 Rommen 11er Naturgress 0 Stovner

Rommensletta kunstgress Rommen 11er Kunstgress 100 Stovner

Rommensletta match Rommen 11er Naturgress 0 Stovner

Rommensletta grus 5er Rommen 5er Grus 0 Stovner ikke i FIKS, finnes ihht etaten

Bjøråsen kunstgress Romsås 11er Kunstgress 100 Grorud

Humleby kunstgress 7er Romsås 7er Kunstgress 100 Grorud

Rustad 5er A Rustad 5er Naturgress 0 Østensjø

Rustad 5er B Rustad 5er Naturgress 0 Østensjø

Rustad 5er C Rustad 5er Naturgress 0 Østensjø

Rustad 7er A Rustad 7er Naturgress 0 Østensjø

Rustad 7er B Rustad 7er Naturgress 0 Østensjø

Rustad gress Rustad 11er Naturgress 0 Østensjø

Rustad kunstgress Rustad 11er Kunstgress 0 Østensjø

Rustad grus Rustad 5er Grus 0 Østensjø

Rustad grus Rustad 5er Grus 0 Østensjø

Røa kunstgress Røa 11er Kunstgress 100 Vestre Aker

Røa kunstgress 2 Røa 11er Kunstgress 100 Vestre Aker

Røa kunstgress 5er Røa 5er Kunstgress 0 Vestre Aker

Røa kunstgress 5er Røa 5er Kunstgress 0 Vestre Aker

Røa Zinober Røa 7er Naturgress 0 Vestre Aker

Bjølsen kunstgress Sagene 11er Kunstgress 100 Sagene

Bjølsenparken 7er A Sagene 7er Grus 0 Sagene

Bjølsenfeltet Sagene 11er Gress 0 Sagene

Bjølsenfeltet Sagene 11er Gress 0 Sagene

3
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Bane KLUBB strl underlag lys Bydel kommentarer

Muselunden Skeid 11er Kunstgress 0 Sagene

Muselunden 7er Skeid 7er Kunstgress 0 Sagene

Nordre Åsen 2 Skeid 11er Kunstgress 100 Sagene

Nordre Åsen gress Skeid 11er Naturgress 0 Sagene

Nordre Åsen kunstgress Skeid 11er Kunstgress 100 Sagene

Nordre Åsen Grus Skeid 7er Grus Sagene

Nordre Åsen 5er Skeid 5er Kunstgress Sagene

Sørkedalen Sørkedalen 11er Grus 0 Vestre Aker

Bryn kunstgress Teisen 11er Kunstgress 100 Alna

Tveita grus Tveita 11er Grus 100 Alna

Tveita kunstgress7er Tveita 7er Kunstgress 100 Alna

Ullern kunstgress Ullern 11er Kunstgress 100 Ullern

Ullern kunstgress 2 Ullern 11er Kunstgress 100 Ullern

Ullern kunstgress 7er Ullern 7er Kunstgress ja Ullern

Hullebergmyra Ullern 7er Grus 0 Ullern

Veitvet kunstgress Veitvet 11er Kunstgress 100 Bjerke

Rommen grus Vestli 11er Grus 100 Stovner

Rommen grus Vestli 5er Grus 0 Stovner

Vestli kunstgress(Jesperud) Vestli 11er Kunstgress 100 Stovner

Voksen grus Vestre Aker 11er Grus 100 Vestre Aker

Voksen kunstgress Vestre Aker 11er Kunstgress ? Vestre Aker

Valle 7er velodromen Vålerenga 7er Grus 0 Gamle Oslo

Valle Hovin gress Vålerenga 11er Naturgress 0 Gamle Oslo

Valle Hovin gress 2 Vålerenga 11er Naturgress 0 Gamle Oslo

Valle Hovin gress 5er A Vålerenga 5er Naturgress 0 Gamle Oslo

Valle Hovin gress 5er B Vålerenga 5er Naturgress 0 Gamle Oslo

Valle Hovin gress 7er Vålerenga 7er Naturgress 0 Gamle Oslo

Valle Hovin kunstgress Vålerenga 11er Kunstgress 100 Gamle Oslo

Valle Hovin kunstgress 2 Vålerenga 11er Kunstgress 100 Gamle Oslo

Årvoll grus Årvoll 11er Grus 100 Bjerke

Årvoll ishockey 5er Årvoll 5er Grus 0 Bjerke

Årvoll kunstgress Årvoll 11er Kunstgress 100 Bjerke

3
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Bjølsenfeltet 3 7-er A Felles 7er Naturgress 0 Sagene

Bjølsenfeltet 3 7-er B Felles 7er Naturgress 0 Sagene

Bjølsenfeltet 4 7-er A Felles 7er Naturgress 0 Sagene

Bjølsenfeltet 4 7-er B Felles 7er Naturgress 0 Sagene

Bjølsenfeltet 1 5er Felles 5er Naturgress 0 Sagene

Bjølsenfeltet 2 5er Felles 5er Naturgress 0 Sagene

Bjølsenfeltet 3 5er Felles 5er Naturgress 0 Sagene

Bjølsenfeltet 4 5er Felles 5er Naturgress 0 Sagene

Bjølsenfeltet 5 5er Felles 5er Naturgress 0 Sagene

Vøldsløkka matchbane Felles 11er Naturgress Sagene

Ekeberg 1 Felles 11er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 2 Felles 11er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 3 Felles 11er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 4 Felles 11er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 5 Felles 11er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 6 Felles 11er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 7 Felles 11er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 8 Felles 11er Naturgress 0 Nordstrand reservebane 

Ekeberg 9 Felles 11er Naturgress 0 Nordstrand reservebane 

Ekeberg 10 Felles 11er Naturgress 0 Nordstrand reservebane 

Ekeberg 13 Felles 5er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 14 Felles 7er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 17 Felles 7er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 18 Felles 7er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 19 Felles 7er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 20 Felles 7er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg 21 Felles 7er Naturgress 0 Nordstrand

Ekeberg kunstgress KFUM 11er Kunstgress 100 Nordstrand Se kommentar under KFUM

Frogner kunstgress Felles 11er Kunstgress 1000 Frogner

Bydel kommentarerBane KLUBB strl underlag lys
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Med vennlig hilsen

Vedlegg:  Bydel Frogner - referat fra startmøte for 2013
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sosiale tjenester

Rådhuset, 0037 Oslo
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Oslo kommune

Møtereferat

Til stede: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Heidi Damengen, Elisabeth Bøe, Martin
Fjordholm, Jan Motzfeldt Dahle, Jan Oddum, Lene Haugen, Tone Frønes,
Sigbjørn Iversen

Møtested:  Store møterom, EST, Olav V gt. 4, 4. etasje.
Møtetid:  7.2.2012 kl. 12.00-13.30
Referent:  Sigbjørn Iversen
Telefon:  977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2013 — BYDEL FROGNER

B delen 'ennom ikk buds'ettvedtaket for 2013. Det ble fokusert å føl ende roblemstillin er:
• Økonomisk omstillingsbehov i 2013
• Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder
• Utkvittering av obligatoriske måltall og budsjettpremisser
• Regnskapsresultat 2012— konsekvenser for budsjett 2013
• Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsplan for korrektive tiltak
• Konklusjon om realismen i budsjettet/risiko for merforbruk i 2013

Føl ende momenter er sentrale for den videre buds'etto føl in i 2013:
• Bydelen har et mindreforbruk på 5,8 mill. etter 5 % regelen i 2012. I 2011 hadde bydelen et

mindreforbruk på 11,7 mill. Dette er en svekkelse av det økonomiske resultatet. Bydelen går
inn i 2013 med et klart høyere aktivitetsnivå på pleie og omsorg enn tildelt funksj onsområdet.

• Bydelen har en realreduksjon på i overkant av 10 mill. eksklusiv demograflkompensasjon.
Mindreforbruk på 5,8 mill. fra 2012 er ikke disponert.

• Det er vedtatt innsparinger i pleie og omsorgssektoren. Bydelen har de siste årene hatt
dekningsgrader for institusjon over Oslo-snittet. Bydelen har budsjettert med en
institusjonsdekning for innbyggere over 67 år tilsvarende Oslo-snittet. Dette utgjør en
planlagt reduksjon fra 516 til 500 plasser i løpet av året. Foreløpig ligger bydelen under
måltallet. Det er en moderat risiko for merforbruk.

• På den andre siden har det på slutten av året og inn i 2013 vært en betydelig økning i
utskrevne pasienter med behov for pleie og omsorg. Dette har vært vanskelig å håndtere og
ført til betydelige flere døgn med betalingsplikt enn i første halvår. På dette området er det
høy merforbruksrisiko opp mot 3 mill.

• For hjemmetjenesten er det både vedtatt aktivitetsreduksjoner og økning i produktiviteten i
kommunens utførerenheter, men timegodtgjørelsen er noe økt i forhold til 2012.

Aktivitetsdata ved utgangen av desember indikerer at reduksjonen i praktisk bistand er i rute,
mens det er betydelig meraktivitet for hjemmesykepleie. Det mangler data for



aktivitetsutviklingen i 2013, og er derfor for tidlig til å kunne gjøre et konkret anslag for
merforbruksrisiko. Selv om kommunal utfører har fått økt timegodtgjørelse, er det høy
merforbruksrisiko. Det foreligger ikke tilstrekkelige data for forbruksutviklingen i 2013 til å
kunne anslå denne risikoen.

Samlet sett kan det være en merforbruksrisiko på opp mot 15 mill. for hjemmetjenesten (både
bestiller og utfører). Dette er på linje med det som ble regnskapsresultatet for 2012. Bydelen
må rapportere status for hjemmetjenesten — både for aktivitet og timekostnad.

• Det er særlig stor merforbruksrisiko for hjemmesykepleien. En slik merforbruksrisiko kan
delvis håndteres gjennom at bydelen har avsatt mindreforbruk på 5,8 mill, i reserve og for
øvrig har en utgiftsbuffer innenfor pleie og omsorg. Bydelen iverksetter flere tiltak for å
motvirke både høye utgifter i hjemmetjenestene og økt betalingsplikt for utskrivningsklare på
sykehus. (økt tilgang på dagrehabilitering på Oscar medisinske senter og 4 flere sykehybler).
Dersom dagens aktvitets- og utgiftsnivå vedvarer er det usikkert om avsatte reserver er
tilstrekkelige til å unngå merforbruk, uten at det iverksettes ytterligere innsparingstiltak.

• Barnevernsutgiftene hadde en uventet og særdeles stor økning i 2012. Bydelen har håndtert
dette på en meget god og effektiv måte. Som en følge av dette er barnevernsbudsjettet for
2013 vesentlig lavere enn forbruk 2012, men budsj ettet vurderes som realistisk med en
lav/moderat risiko for merforbruk på inntil 5 mill.

• Sosialhjelpsrammen vil være tilstrekkelig dersom antall brukere opprettholdes på 2012-nivå
og utbetaling per bruker også videreføres. KVP er også budsjettert tilstrekkelig. Samlet sett
betyr dette lav risiko for merforbruk i sosialtjenesten.

• Budsjettet for barnehager vurderes å  være tilstrekkelig.

Føl ende o aver føl es o etter møtet av b delen:

• Oversender statusrapport per 1. kvartal 2013 for de meste sentrale tjenesteområdene (pleie og
omsorg, sosialtjenesten, barnevernet og barnehager) og redegjør i den forbindelse for hva
bydelen eventuelt kan gjøre for å unngå merforbruk.

Frist for tilbakemelding til EST er fredag 26. april 2013
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