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Sammendrag: 

Transport til/fra Oslo lufthavn i et 
langsiktig perspektiv 

Flytrafikken øker nasjonalt og internasjonalt. Også på Oslo lufthavn Gardermoen 
har økningen vært sterk. Selv om denne utviklingen er problematisk i et klima-
perspektiv, er transportetatene i arbeidet med Nasjonal transportplan opptatt av 
utviklingen i transportene til og fra flyplassen i et langsiktig perspektiv fram mot 
2040. Hovedspørsmålet er om det er tilstrekkelig kapasitet i transportnettet til å 
kunne ta imot den trafikkøkning som forventes. E6 fra Oslo og nordover og 
jernbanetunnelen gjennom Oslo (Oslotunnelen) er av særlig interesse. 

Flyprognoser 

Analyser av framtidig situasjon bygger på de siste prognoser for utviklingen i 
flytrafikken på Oslo lufthavn (OSL), som ble lagt fram juni 2007. Prognosene går 
fram til 2022 og viser at flytrafikken forventes å øke også i årene som kommer. I 
et høyt alternativ vokser trafikken med 3,3 % per år, mens den vokser med 2,2 % 
per år i et lavt alternativ. I dette arbeidet er disse vekstratene benyttet og forlenget 
fram til 2040. I et høyt alternativ vil flytrafikken tredobles fram til 2040, mens 
den i et lavt alternativ blir 2,1 ganger høyere enn trafikken i 2006. Prognosene tar 
hensyn til at en del av framtidig vekst i flytrafikken vil falle på Torp og Rygge. 
Utenlandstrafikken forventes å vokse mer enn innlandstrafikken (henholdsvis 4 % 
og 2 % årlig vekst i høyt alternativ). 

Transportmiddelbruk til og fra Oslo lufthavn. Prosent.  
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Bosatte i regionen og tilreisende har ulikt reisemønster til/fra flyplassen når det 
gjelder tidsprofil (tilreisende kommer i stor grad inn om morgenen), besøksmål 
(tilreisende skal til svært sentrale destinasjoner i regionen) og reisemåte (de 
tilreisende bruker oftere tog og har ikke tilgang til egen bil). Utlandstrafikken har 
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en langt høyere andel trafikk som er generert i Osloregionen enn 
innlandstrafikken (67 % mot 46 %). Utenlandstrafikken har et større innslag av 
bilbruk til flyplassen enn innlandstrafikken, men det er et høyere belegg i bilene 
på utenlandsreiser.  

Flytoget er dominerende på reiser til/fra Oslo og Asker/Bærum. Bilandel er høyest 
fra ”sidene”, dvs sonene Romerike, Rv2 (Kongsvingerregionen) og Rv35 
(Hønefoss og nordenfor). Nordfra er det mange som reiser kollektivt (buss eller 
tog). Videre er det relativt høye andeler som benytter tog fra Buskerud, Vestfold 
og Telemark. I alt reiser ca 60 % av de flyreisende med buss eller tog, mens 40 % 
benytter bil, taxi eller leiebil. Disse andelene har vært rimelig konstante over tid. 

Besøksreiser og ansattes reiser domineres av bil (henholdsvis 85 % og 72 % bil). 
Hele 40 % av bilreisene til/fra Gardermoen er besøksreiser og ansattes reiser. En 
stor del av de ansatte bor på Romerike, særlig øvre Romerike, og belaster derfor i 
liten grad vegnettet i Oslo. 

Framskrevet trafikk 

I framskrivningene av trafikk til/fra OSL er det forutsatt er reisemønsteret for 
delmarkedene innland og utland, ansatte og besøk er konstant. Innenfor hvert 
delmarked forutsettes uendret fordeling på geografiske soner, transportmidler og 
reisetidspunkt. Det forutsettes videre at antall arbeids- og besøksreiser vil utvikle 
seg i takt med samlet flytrafikk. Gitt disse forutsetningene, er det ikke uventet at 
omtrent de samme vekstrater som for flytrafikken er forventet for alle transport-
formene. Dersom en sterk jernbaneutbygging finner sted på det sentrale Østlandet, 
er togtrafikken beregnet å øke med ytterligere 13 %, mens biltrafikken reduseres 
med 10 % i forhold til tallene under. 
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Antall personreiser (million) til/fra OSL etter reisemåte og prognosealternativ 2006-2040. 
 

Kapasitet veg 

Vegnettet fra Oslo S har motorvegstandard med 2-3 felt i hver retning hele veien 
fra OSL til Oslo S. På denne strekningen er det særlig mellom Oslo S og Skedsmo-
vollen at det er køproblemer, i hovedsak inn om morgenen. I topptimene har E6 ved 
Furuset (tre felter) og Skedsmovollen (to felter) en retningsbestemt kapasitet på ca 
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1700 biler per felt per time. Denne kapasitet er fylt opp i rushtida slik at hastighets-
reduksjoner oppstår.  

Ikke all OSL-trafikken skal til Oslo, bilandelene er høye fra sonene rundt OSL. Ved 
E6 på Furuset utgjør andelen OSL-trafikk 5 % av makstimen om morgenen og 7 % 
om ettermiddagen. Ved Skedsmovollen er OSL-andelen 13 % om ettermiddagen.  

I Oslopakke 3 foreligger det ikke planer om å øke vegkapasiteten nordover. 
Dermed forventes kjøretiden inn i morgenrushet å øke med ca 10 minutter fra 
2003 til 2025 (fra 32 minutter til 42 minutter).  

Det er antatt at biltrafikken med Oslopakke 3 vil vokse med 26 % i perioden 
2005-2025. Forlenger vi denne vekstraten, vil biltrafikken i 2040 være ca 50 % 
høyere enn i 2005. Flyrelatert biltrafikk er beregnet å øke med 210-300 % i 
samme periode, avhengig av hvilket prognosealternativ som legges til grunn. 
Dermed vil andelen flyplassrelatert trafikk øke kraftig. Ved høy vekst vil OSL-
andelen i ettermiddagsrushet ved Furuset øke fra 7 % til 14 % og fra 13 % til 23 
% ved Skedsmovollen. Ved lav vekst blir andelene hhv 10 % ved Furuset og 17 % 
ved Skedsmovollen. Hovedtyngden av veksten og av trafikken er likevel 
lokaltrafikk. 

Tabell 1. Biltrafikk på E6 i ettermiddag makstime*. 

Tellepunkt 2006 2019 2030 2040
Furuset i alt 5000 5900 6900 8000
Trafikk til/fra OSL 370 550 800 1150
Øvrig trafikk 4630 5350 6100 6850
     
Skedsmovollen i alt 3400 4100 4900 5700
Trafikk til/fra OSL 430 650 950 1300
Øvrig trafikk 2970 3450 3950 4400

TØI rapport 902/2007   * Alternativ med høy vekst og forutsatt uendret tidsprofil. 

 

Hvis ikke kapasiteten økes, vil økt trafikk kunne gi svært lange rushtidsperioder 
med store forsinkelser. Beregningene må ikke tas for bokstavelig, for det er grunn 
til anta at tilpasninger vil skje underveis hvis køsituasjonen blir uutholdelig 
(endret timing, overgang til tog, endret bosted /arbeidssted mv). Med uendret 
vegnett vil det ikke være mulig å avvikle de trafikkmengder som er vist i tabell 1.  

Videre vil vegen ved høye belastninger tett oppunder kapasitetsgrensen være 
svært sårbar for uhell. De vil kunne opptre oftere og konsekvensene vil bli store. 
Dette rammer flypassasjerene spesielt hardt fordi de er avhengig av å komme 
tidsnok til OSL for å rekke flyet. Dermed er det svært sannsynlig at flere vil velge 
tog i rushtiden eller andre flyplasser dersom ikke vegkapasiteten økes. Det er med 
andre ord behov for økt kapasitet på  E6 mellom Oslo og Gardermoen før 2030. 
Selv om kollektivandelen forutsettes å øke f eks fra 60 % til 70 %, vil vegkapasi-
teten på denne strekningen bli for liten på lang sikt, dersom ikke tiltak settes inn. 

Et alternativt tiltak, vegprising, er foreløpig avvist på lokalpolitisk nivå, men 
debatten kan fort blusse opp igjen dersom køsituasjonen i Osloområdet blir 
problematisk. Vegprising vil ha størst effekt på lokale bilreiser. Hvis antall lokale 
bilreiser reduseres, vil flyrelatert biltrafikk oppleve bedre framkommelighet på 
vegen.  
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Likevel er det vanskelig å tenke seg at vegprising vil redusere biltrafikken med 
mer enn 20-25 % (jfr Stockholm). Veksten i biltrafikken på E6 nordover er anslått 
til å bli ca 70 %. Dette betyr at selv med vegprising vil økt vegkapasitet høyst 
sannsynlig bli nødvendig i et så langt tidsperspektiv som fram mot 2040.  

Parkeringssituasjonen på Gardermoen er preget av konkurranse. Private 
parkeringsplasser (dvs ikke OSL) utgjør nå 40 % av parkeringskapasiteten for 
flypassasjerene. Avinor har, som dominerende aktør, visse muligheter til å øke 
prisene for å fremme kollektivtransport til flyplassen. 

Kapasitet jernbane 

Jernbanenettet i det aktuelle området består av dobbeltsporet bane. Oslotunnelen 
har en kapasitet på 24 tog i timen per retning. Pga ustabilitet i driften og dårlig 
driftsavvikling fra operatørene er taket i praksis 20 tog i timen. Dette taket er 
allerede fylt opp. Vedlikeholdsarbeider og nye og bedre rutiner vil sørge for at 
man innen kort tid er tilbake på 24 tog i timen.  

OSL betjenes i dag av Flytoget som har tre avganger i timen Asker – OSL og tre 
avganger i timen Oslo S – OSL. I tillegg har NSB Regionaltog Skien – 
Lillehammer og lokaltog Kongsberg – Eidsvoll som også betjener OSL. NSB har 
foreløpige planer om å tilby 20 minutters frekvens Drammen – OSL på sikt. Dette 
innebærer behov for ett tog ekstra i timen gjennom Oslotunnelen. 40 % av 
Flytogets passasjerer skal vest for Oslo S, mens 60 % av NSBs passasjerer til/fra 
Oslo S sørfra skal vest for Oslo S. 

Togtrafikken til/fra OSL er beregnet å øke til 2,2 – 3 ganger dagens nivå fram mot 
2040. I arbeidet med Nasjonal transport er det diskutert en utbygging av tog-
tilbudet i det sentrale Østlandsområdet som vil øke togets konkurransekraft. Dette 
kan gi en ytterligere vekst i togtrafikken til/fra OSL på 13 %, altså opp til 3,4 
ganger dagens volum. En målsetting om vekst i togtrafikken som øker samlet 
kollektivandel (buss og tog) fra 60 % til 70 % , vil innebære at framtidig 
togtrafikk blir opp mot 3,7 ganger høyere togtrafikk enn dagens. Forverret 
situasjon på vegnettet kan også bidra til økt togtrafikk og gjøre OSL enda mer 
avhengig av et godt togtilbud.  

Flere tiltak kan bidra til å øke togandelen til Oslo lufthavn: 

• Et godt og pålitelig togtilbud. 
• Framskutt innsjekking på Oslo S. 
• Vegprising eller begrenset vegkapasitet. 
• En aktiv helhetlig parkeringspolitikk, blant annet med høyere priser. 

I prinsippet kan kapasitetsbehovet som trengs for å ta unna veksten fram mot 
2040, både ved 60 % og 70 % kollektivandel, i sin helhet tilfredsstilles ved å øke 
toglengden. Det er mulig å sette inn togsett med opp til 4-5 ganger så mange seter 
som dagens enkle Flytogsett. I tillegg er det mulig å planlegge rutetilbudet slik at 
antall frekvenser gjennom Oslotunnelen utnyttes bedre (jfr NSBs planer om å 
kjøre 20 minutters frekvens til Gardermoen til erstatning for sine to omtrent 
samtidige frekvenser i dag). 

På den annen side kan Oslotunnelen med sin kapasitet på 24 tog per time bli en 
flaskehals dersom alle ønsker om sportilgang gjennom tunnelen skal 
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tilfredsstilles. Pr i dag innebærer NSBs og Flytogets ønsker en økning på fire tog 
per time. I tillegg er det ønsker om å kjøre godstog med stive ruter også på dagtid. 
I framtida  kan det bli nødvendig med en strengere prioritering av hvilke tog som 
skal slippe gjennom Oslotunnelen og når på døgnet godstogene skal slippe til for å 
unngå å måtte sette i gang med en omfattende og dyr utbygging av økt kapasitet i 
tunnelen. Et nytt signalsystem vil i liten grad kunne øke kapasiteten i tunnelen da 
trafikkavviklingen i tunnelen allerede er optimalisert og mye tid går til av- og 
påstigning. 


