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Oslopakke 3 vs 
Byvekstavtalen 



Oslopakke 3 avtalen- Tilleggsavtale 
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Byvekstavtale for Osloområdet

Tilleggsavtale til Oslopakke 3-avtalen av 29. april 2022

• Nye takster fra henholdsvis 1. september 2022 og 1. januar 2024
• Økte takster for lette fossile kjøretøy og 50 % takst for lette el personbiler

• Samme takster i Indre Ring og Osloringen

• Nulltakst i 5 år for tunge gasskjøretøy så snart regelverket er på plass

• Nulltakst for tunge nullutslippsbiler til 2027

• Økte takster for tunge Euro V og Euro VI fra 1. januar 2024
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Byvekstavtale for Osloområdet

Tilleggsavtale til Oslopakke 3-avtalen av 29. april 2022

• Fornebubanen
• Bevilget «ny styringsramme (P50)» etter ekstern kvalitetssikring fra Dovre for 

bygging av Fornebubanen men kun med enkel påkobling ved Volvat

• Prosjektet skal vurdere kostnadskutt og mulighetene for økte inntekter

• Partene skal vurdere rimelig fordeling av eventuelle nye kostnadsøkninger der 
også øvrig portefølje inngår.

• Ruterforpliktelsen avviklet

• Ingen midler til Majorstuen bygging stasjon/T-baneknutepunkt

• Ny reforhandling i 2024



Politisk behandling Oslo og Viken 

• Fylkestinget Viken 22-23.juni 

• Bystyret Oslo 15.juni 

NB: 
Viktig med vedtak før 1/7 for 
å iverksette nye takser fra
høsten. Utsettelse koster
2-300 mill for 2022



Oslo Aps 6 krav for å støtte O3 avtalen

• Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. I dag står Oslo ansvarlig for 53 prosent. Det 
må reduseres.

• Utbyggerne må bidra mer. Grunneierbidraget må opp.

• Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er
kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.

• Fordelingen av utbyggerinntektene må komme både Oslo og Viken til gode.

• Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget
kommer inn, og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. Bærum må altså vise at de vil regulere på en
måte som bidrar til mer boligbygging.

• Økt kapasitet på Grorudbanen gjennom ombygging av Majorstuen stasjon må realiseres innenfor
Oslopakke 3-budsjetter.



Hva skjer hvis 
det ikke blir ny 
tilleggsavtale 
Oslopakke3? 

• Oslopakke 3 avtale 2016 gjelder

• Fornebubanen ikke finansiert – må stoppes

• Midler til Fornebubanen fra O3 kr 8,6 mrd
frem til 2029 avlyses

• Bompengeøkning fra 2022 avlyses: tap 10,2 
mrd kr 2022-2029

• NB: regnestykke for perioden 2022-2030
Inntekt bom-økning       10,2 mrd
Ut til  Fbu banen               8,6 mrd
= tap «ekstra» inntekt      1,7 mrd som kunne styrket andre 
kollektivtiltak

• Bortfall statlig bidrag (66%)  ca 10,4 mrd

• Bortfall grunneierbidrag  ca 2, 7 mrd



“Havariregning” 

• 3 mrd allerede brukt

• 1,4 mrd avtaler inngått

• 1 mrd til tilbakesetting

= 5-6 mrd «sunken kost”

Hvem tar regningen ? 

Alt 1: O3 - mindre bompenger til andre
formål

Alt 2: Eierne Oslo/Viken fra bykassa/ 
fylke – mindre til tjenester?



Fornebubanen – ikke viktig for Oslo?



Fornebu i regionen 



Oslopakke 3 
fordeling
Oslo /Viken
over tid

• E18 Festningstunnelen (åpnet i 1990)

• Ring 3 Granfosstunnelen (1992)

• E6 Nordbytunnelen (1993)

• Rv. 190 Ekebergtunnelen (1995) 

• Rv. 159 Rælingstunnelen (1998) 

• Ring 3 Tåsentunnelen (1999)

• Forlengelse av T-banen fra Skullerud til Mortensrud (1997) 

• Rv. 4 Hagantunnelen (2003)

• Rv. 159 omkjøring Strømmen (2003) 

• E6 Klemetsrud – Assurtjern utvidet fra to til fire felt (2004).

• T-baneringen med stasjonene Nydalen, Storo og Sinsen (2006)

• E6 Assurtjern – Vinterbro med Nøstvedttunnelen (2009).

• Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen (2013)

• Kolsåsbanen (2014)

• E18 Bjørvikaprosjektet (Operatunnelen åpnet i 2010,) 

• Rv 22 Lillestrøm – Fetsund (2015)

• E16 Sandvika – Wøyen (2019)

• Lørenbanen (2016)

• Omfattende sykkelvegnett er etablert i Oslo og Viken.



Majorstuen stasjon – byvekstavtalen støtter 
videre planlegging 



Point of no Return


