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Anbefalinger
Lørenskog sentrum og Ahus
Lørenskog sentrum står overfor omfattende fortetting de neste 10-20 årene, med plass til
flere tusen nye boliger og ulike næringsbygg. Kommunen har manglet et klart definert
sentrum, men området Solheim/Skårer er i ferd med å utvikles til kommunesentrum. Nye
Ahus får betydelig flere ansatte og vil betjene en stor deler av Oslos befolkning. Sentrale
deler av Lørenskog vil således stå overfor betydelige trafikkutfordringer også i framtiden.
Hvordan fortetting- og trafikkutfordringene best kan løses er dels et økonomisk spørsmål,
dels et politisk spørsmål.
Framkommelighet for buss
Befolkningsframskrivninger viser at Romerike vil ha en langt større prosentvis
befolkningsøkning enn resten av hovedstadsområdet de neste 10-20 årene. Antall
kollektivreisende fra Nedre Romerike i retning Oslo vil således øke mer enn den generelle
kollektivøkningen i hovedstadsområdet. Økningen vil komme både i retning mot sentrum, i
retning Ring 2 og Ring 3.
Selv med en kollektivtunnel parallelt med Vålerengatunnelen, vil det fortsatt være stor
usikkerhet knyttet til framkommelighet for buss gjennom Bjørvika og Oslo sentrum.
Eventuelle baneløsninger må derfor ses i sammenheng med eksisterende og framtidige
politiske føringer for framkommelighet for buss gjennom Oslo sentrum og indre by.
Anbefalte baneløsninger
Når man ser på trafikale effekter kommer lang kombibane best ut. Men bildet er noe mer
nyansert når man ser nærmere på de enkelte områdene i Lørenskog.
Ahus får den beste kollektivbetjening av forlenget T-bane, mens Skårerkrysset/Rolvsrud
etc får det beste tilbudet med lang kombibane. Videre er destinasjon på Oslo-siden
avgjørende for hvilket banetilbud som foretrekkes. Passasjerer som har målpunkt langs
Furusetbanen vil foretrekke T-banen, mens personen som har målpunkt Oslo sentrum eller
lengre vest vil foretrekke kombibane.
Dersom et av alternativene skal utelukkes i det videre arbeidet blir det kort kombibane.
Det anbefales at det jobbes videre med lang kombibane og T-bane alternativene.
Anbefalinger for videre arbeid
Oslopakke 2-sekretariatet vil om kort tid påbegynne arbeidet med å utrede et regionalt og
samordnet driftskonsept for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet i 2015, gitt føringer om
trafikantbetaling i Oslopakke 3. Kombibane vil være et alternativ i denne utredningen. For
kombibanens del vil følgende forutsetninger bli lagt til grunn:
-

Kombibane integreres fullt ut i det banebaserte kollektivtilbudet.

-

Kombibane erstatter helt eller delvis eksisterende kollektivtilbud med tog,
sporvogn og/eller buss.

-

Kombibane erstatter ikke lokaltog med fullt belegg i rushtiden.

-

Fokusere på det persontransportmarkedet som ikke betjenes godt nok av et
banebasert kollektivtilbud. (Nye og eksisterende bolig- og arbeidsplassområder
samt tverrforbindelser utenom Oslo sentrum.)

I arbeidet med denne forstudien til banebetjening av Lørenskog har det dukket opp en del
spørsmål som faller utenfor rammen av prosjektet. Dette er normalt ved denne type
prosjekt, da det ved bruk av transportmodeller ofte er enkelt å få svar på de store
spørsmålene. Samtidig kan det være vanskelig å forutse detaljerte virkninger av endringer
i forskjellige alternativer.
Det bør vurderes om videre analyse bør ha en grundig gjennomgang av trafikkgrunnlaget
og hvilket transportmønster som finnes i området. Det bør vurderes om
Reisevaneundersøkelsen 2001 (RVU 2001) kan være grunnlag for en mer grundig analyse.
RVU 2001 hadde ca 11 000 respondenter i Oslo og Akershus. (RVU 2005 pågår, men vil ha
færre respondenter og den vil ikke være klar for analyser før mot slutten av 2006.) Å se
på målpunkt i Groruddalen vs Oslo sentrum kan være aktuelt.
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Det kan være nødvendig å gå dypere inn i transportanalysen på enkelte områder i det
videre arbeidet. Med tanke på modellarbeid anbefaler vi å ha fokus på følgende punkter i
et eventuelt videre arbeid:
1.

Kombibanetilbud på Hovedbanen med splitting på Lørenskog stasjon med
avganger til/fra Ahus og til/fra Lillestrøm. Frekvens, antall vogner, stopp ved
Oslo S eller videreføring er spørsmål som bør utredes mer detaljert. I denne
sammenheng bør også Hovedbanens kapasitet til å avvikle aktuelle
driftsopplegg vurderes.

2.

Tilpasse busstilbudet i Oslo fra Karihaugen i retning sentrum. Den økte
tidskostnaden for kollektivreisende fra dette området i eksisterende
beregninger, kan reduseres med et tilpasset busstilbud.

3.

Se nærmere på influensområdene for tiltakene og beregne NN/K-brøk for
delområder av modellen, ikke for hele modellen som det er gjort i forstudien.

4.

Lokale virkninger, dvs hvordan de forskjellige tilbudene påvirker
persontrafikken i Lørenskog. Nåværende prosjekt har tatt for seg
hovedstrømmen av de kollektive reisende, dvs de mellom Nedre Romerike og
Oslo. Dette er reiser som i hovedsak utføres i forbindelse med arbeid. Reiser
internt i Lørenskog påvirkes også av endring i tilbudet og disse forandringene
bør undersøkes nærmere.

5.

Det bør utredes hvordan Nye Lørenskog sentrum og tilliggende områder kan
utvikles i henhold til prinsippene for "urban design", som går ut på å lage lett
tilgjengelige, levende og trivelige bymiljøer der kollektivtrafikken inngår som et
vesentlig element. (Kilde: Hitrans - Delrapport nr 3 - Public Transport and
Urban Design (2005).

6.

Modellberegningene har forutsatt 10-min frekvens på T-banenettet. Sporveien
har i ruteplan 2010 kommet frem til at kombinasjoner av 15- min og 7,5-min
frekvens er en bedre markedstilpasning. I videre arbeider som involverer
Furusetbanen, anbefales det å vurdere frekvens nærmere, inklusive 7,5-min
frekvens.

7.

Ansvarsdeling, organisering og finansiering for de enkelte driftskonseptene.
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Innledning

1.1

Hvorfor utrede banebetjening av Lørenskog?
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Nabokommune til Oslo
Lørenskog er en av de større av Oslos randkommuner med ca 31 000 innbyggere. Til
sammenligning har Skedsmo 42 000, Ullensaker 25 000, Oppegård 24 000 og Ski 27 000
innbyggere. Vest for Oslo har Bærum 105 000 og Asker 51 000 innbyggere. Alle tall er pr
1/1-2005.
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Figur 1: Bosatte fordelt på kommuner og bydeler (2004) fra Oslopakke 2: Forprosjekt. Baneløsninger
Nedre Romerike/Groruddalen.

Alle de ovennevnte kommuner, unntatt Lørenskog, har god jernbaneforbindelse fra
kommunesenteret til Oslo sentrum. I Lørenskog er forbindelsene ivaretatt av et nettverk
av bussruter. Lørenskog har jernbaneforbindelse fra de nordlige delene av kommunen,
men den dekker kun 15-20% av befolkningen og enda færre arbeidsplasser.
Utvikling langs baner har vært en viktig del av byutviklingen både i Oslo og de nærmeste
kommunene. Baneinvesteringer har tidligere lagt premisser for utbygging av annen
infrastruktur og arealutviklingen rundt stasjoner og stoppesteder. En generell erfaring i
Europa er at sentra med gode banebaserte tilbud er mer levedyktige enn de uten.

Kollektivandel over bygrensen
I sentrale områder av Nedre Romerike, inklusive Lørenskog, pendler 46% av de
arbeidende til Oslo. Knapt halvparten av disse pendler til Oslo sentrum eller Oslo vest.
Resten pendler til Oslo øst.
Kollktivandelen i rush over bygrensen er for Romerike ca 27%, i vest ca 43% og i sør
54%. Forskjellen mellom korridorene kan ha følgende hovedforklaringer:
Vegnettet fra N/Ø har svært god kapasitet med lite eller ingen kø i forhold til de to andre
korridorene. N/Ø har tog uten supplerende banetilbud i kombinasjon med et godt bussnett.
Vest og sør har et kvalitetsmessig bedre kollektivtilbud for flere reisende enn N/Ø. Vest har
tog og T-bane/trikk i tillegg til et godt bussnett. Sør har tog og båt i tillegg til et godt
bussnett.
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Utvikling av regionale knutepunkt
Samarbeidsrådet for nedre Romerike har i Samferdselsstrategi for nedre Romerike 20062025 prioritert de viktigste regionale samferdselstiltakene. Her er Solheim/Skårer gitt 2.
prioritet (etter Lillestrøm) når det gjelder knutepunktsutvikling. Kollektivbetjening i retning
Oslo skal styrkes.
Kollektivsystemer basert på mating til knutepunkter fungerer best når materuter er korte
og reisen på banestrekningene er relativt lange. Lørenskog ligger litt for nær Oslo sentrum
til at mating vil kunne bli en god løsning for kundene. Kløfta, Ski, Asker og Drammen er
steder som egner seg bedre for mating.

Utvikling i Lørenskog kommune
Lørenskog kommunes planer inkluderer utvikling av arealene rundt Lørenskog stasjon,
men den virkelig tunge utviklingen kommer i kommunesenteret i området Solheim/Skårer.
Dette gjelder både mht bosatte og arbeidsplasser. Her bygges og planlegges bymessig
bebyggelse med urban design.

Nye Ahus
Akershus Universitetssykehus har i dag ca 2800 heltidsstillinger og dekker en befolkning
på 340 000. Dette er innbyggere på Romerike og nord/østlige deler av Oslo.
Ahus er et meget viktig stoppested for kollektivtrafikken i Lørenskog.
Konsekvensutredningen for nye Ahus beskriver en økning fra 2800 til 3800 hele stillinger
fra 2000 til 2015. Trafikken til/fra nye Ahus er beregnet å øke fra 9 630 til 12 790
personturer pr virkedøgn, en økning på 33%.
Trafikkberegningene gjennomført i KU’en forutsetter en standardheving av
kollektivtrafikken i samsvar med intensjonene i Oslopakke 2. Kollektivandelen for
motoriserte reiser til/fra Ahus er da beregnet å øke fra 16% til 24% fra 2000 til 2015.

SL-busser i Oslo sentrum
Oslo kommune har de seneste 5 år lagt et betydelig press på seg selv og Akershus for å
redusere antall busser inn i og igjennom Oslo sentrum. Det har blant annet medført
mating til stoppesteder i T-banesystemet (Mortensrud) og mating til jernbanesystemet
(Lillestrøm, Sandvika, Hauketo). Samtidig får ikke busser fra Akershus N/Ø og sør lenger
lov til å kjøre igjennom sentrum og terminere i vest. Unntaket er Tårnåsen/Mastemyr.
Det forventes et vedvarende press fra Oslo kommune om å redusere, eller i alle fall ikke
øke antall busser inn i sentrum. Dette kombinert med overordnet politisk og
transportfaglig strategi om utvikling av knutepunkter med raske kapasitetssterke
baneforbindelser til Oslo sentrum, indikerer at man også i Lørenskog på sikt vil få krav om
mating til Lørenskog stasjon, Furuset eller Helsfyr. I første omgang for å ta unna økning i
kollektivtrafikken, men etterhvert også for å få flere av de eksisterende kundene over fra
buss til banebaserte transportmidler til Oslo sentrum.
T-bane (forlengelse fra Ellingsrudåsen) eller kombibane (lettbane koblet innpå Hovedbanen
ved Lørenskog stasjon) kan i beste fall gi samme transporttid til sentrum som dagens
ekspressbusser som har tilnærmet fri kjøring inn til Helsfyr. Sannsynligvis vil
transporttiden øke noe med et banebasert tilbud.
Man vet fra kundeundersøkelser at transporttid er den sterkeste enkeltfaktoren som
påvirker kundenes valg av transportmiddel. Man vet også at dagens ekspressbussystem
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har korte reisetider til Helsfyr, for overgang til T-banen pga kødannelser i Vålerenga- og
Ekebergtunnelen, men noe lengre til Oslo sentrum.
Konklusjonen på ovenstående er at en diskusjon om banebetjening av Lørenskog ikke kun
kan dreie seg om hvilken transportform (bane eller buss) som frakter kundene raskest til
Oslo, men også i hvilken grad man i fremtiden kan regne med at Lørenskog ”får lov til” å
betjene de store kollektivstrømmene med buss.
Lørenskog kan forholde seg til en antatt utvikling innen kollektivtrafikken på flere måter:
Satse på en videreutvikling av bussrutene, med ekspressavganger til/fra Oslo sentrum i
rush og til dels utenom rush i kombinasjon med et lokalt rutenett. Faren er til stede for å
bli presset over på mer mating mot knutepunkter.
Sterk satsing på tilrettelegging for mating til knutepunkter hele driftsdøgnet.
Legge til rette for en fremtidig betjening av en større del av Lørenskogs innbyggere og
arbeidsplasser med en form for bane.
Foreliggende dokument er en forstudie for det siste alternativet.

Hvis man på sikt har tro på at løsningen er et utvidet banebasert tilbud, er følgende poeng
meget vesentlig:
Tilstrekkelig arealer for spor og stoppesteder må reserveres i kommunens
arealplaner nå. Om 5 år vil utviklingen av området Solheim/Skårer uten eventuelle
reserverte banetraséer ha gjort det så godt som fysisk umulig eller svært dyrt å få
frem en eller annen form for bane uten massive inngrep i bebyggelse og/eller
vegsystem.

1.2

Målsetting med prosjektet

Målsettingen med prosjektet er å vurdere forskjellige driftsarter innen kollektivtrafikk opp
mot hverandre: T-bane, kombibane og buss. Hovedstrømmene som skal vurderes går
mellom Lørenskog og Oslo sentrum.
Resultatet skal gi grunnlag for en eventuell videre utredning av banealternativer.
Det er tatt utgangspunkt i det pågående arbeidet med Oslopakke 3 ved utarbeidelse av
scenarier som benyttes. Modellberegninger som gjennomføres har 2025 som beregningsår.
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2.

Studieområde

2.1

Influensområder

I denne forstudien er Nedre Romerike i praksis avgrenset til å gjelde Lørenskog kommune
og forbindelser mot Oslo Sentrum.
Innføring av et nytt banetilbud til Lørenskog, T-bane eller kombibane, vil primært gi
effekter på lokalt nivå. Sørlige deler av Lørenskog kommune ligger innenfor det vi kan
definere som det primære influensområdet. Området ligger sør for Rv 159 og for
kombibanealternativene også mellom Rv 159 og Lørenskog stasjon. Det sekundære
influensområdet vil være deler av Groruddalen og mellom Lørenskog og Oslo S.

Figur 1 Oversikt over studieområdet
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3.

Metodikk

3.1

Kartlegging av trafikkpotensiale
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Bosatte og arbeidsplasser er kartlagt i baneløsningenes potensielle nedslagsfelt.
Utgangspunktet er omforente tall for endringer av antall arbeidsplasser og innbyggere fra
arbeidet med Oslopakke 3. Planlagt endring i arealbruk fram til 2025 ligger til grunn for de
alternative beregningene. Det er gjort noen justeringer i forhold til faktisk utvikling som
man ser allerede i dag.
Stoppesteder og stasjoner er identifisert på grunnlag av markedet. Målsettingen har vært
å finne beliggenheter med flest mulig bosatte, ansatte og atttraksjonspunkter innenfor 500
m gangavstand (kombibane og T-bane) og 800 m gangavstand (kun T-bane).

3.2

Design av nytt banetilbud

Traséer for alternative baneløsninger er lagt i terrenget og tilpasset stoppestedenes
plasseringer. Deretter er det gjennomført en optimalisering av trasé og stoppesteder i
forhold til lokale terrengforhold, linjeføringer, tilgrensende vegnett, eventuelle konflikter
mm.
Detaljeringsgraden for arbeidet i sin helhet er tilpasset forstudienivå. Denne delen av
studien er likevel utredet på et mer detaljert nivå for å sikre at løsningene er
gjennomførbare i praksis.

3.3

Beregning av etterspørsel

EMMA/FREDRIK er PROSAMs transportmodell i Oslo og Akershus. Modellen tar hensyn til
konkurranseflatene mellom transportmidler, det være seg tiltak som påvirker reisetid eller
kostnader.
For å kunne si noe om forskjellene mellom de forskjellige driftsartene buss, T-bane og
kombibane er kun kollektivtilbud endret i hvert alternativ. Dette betyr at variable som
arealbruk, brukerbetaling, vegnett, bilhold osv ikke er endret i de forskjellige
beregningene.
Modelleringsår er 2025, dvs prognoser for bosatte og arbeidsplasser i Oslo og Akershus for
2025 er benyttet. Modifiserte arealdata er hentet fra arbeidet med Oslopakke 3. Dette
gjelder både vedtatt og forventet utvikling.
Kollektivtilbudet er endret i hvert enkelt alternativ, men basistilbudet er hentet fra
Oslopakke 3 og Driftsprosjektets trinn 2. Dette innebærer en sterk satsing på
kollektivtrafikk. Bl a. har man et meget bra tilbud på bussiden mellom Oslos sentrale deler
og Nedre Romerike.
Brukerbetaling er innført i alle alternative scenarier, som veiprising med 2 ringer i/rundt
Oslo med betaling en-vei. Ytterste ring i N/Ø ligger på fylkesgrensen. Passering av 1 ring
koster kr 22,50 i rush og kr 11,25 utenom rush (2003-kr).

3.4

Investerings- og driftskostnader

For ny infrastruktur er anleggskostnader beregnet ved erfaringsmessige løpemeterpriserer.
Disse er estimert ved hjelp av modellen ANSLAG. Kostnadene er korrigert for spesielle
forhold.
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Driftskostnader er beregnet ved hjelp av standard metode tilsvarende den som ligger inne
i EMMA/FREDRIK. Det er nylig foretatt en kalibrering av kostnadene i forbindelse med
Oslopakke 3-arbeidet.

3.5

Nytte/kostberegning

I EMMA/FREDRIK er det etablert egne makroer som beregner inngangsdata til
nyttekostnadsanalyse. Dette inkluderer bl.a. trafikantnytte i form av generaliserte
kostnader og driftskostnader (tids- og distanseavhengige driftskostnader).
Beregningene er foretatt på grunnlag av endret trafikantnytte, nytte for operatørene, nytte
for det offentlige og nytte for tredjepart. Metodikken er basert på etablert metode fra
Statens vegvesens håndbok 140.
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4.

Aktuelle banesystemer

4.1

Kombibane
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En kombibane er en videreutviklet form for sporvogn. Den er utviklet for å kunne benytte
eksisterende skinnegang felles med andre systemer (T-bane eller jernbane).
Kombibanen har sin styrke i at det er fleksibelt som en trikk, raskere enn en T-bane og
kan kobles sammen til middels store enheter. Det gir muligheter for trikkens flatedekning
utenfor sentrum kombinert med togets hastighet på deler av strekningen. Banen har god
akselerasjons- og retardasjonsevne og kan klare skarpe kurver og bratte stigninger.
Kombibane er et banekonsept som ennå ikke er tatt i bruk i Norge. For Oslos del vil
innføring av kombibane innebære innføring av en 4. driftsart på bane (i tillegg til jernbane,
sporvogn og T-bane). Kombibaner finnes flere steder i Europa, med Karlsruhe i Tyskland
som den mest kjente byen.
En kombibane kan utnytte samlet sporkapasitet på Hovedbanen bedre enn i dag. Med økt
utbygging til dobbeltspor på jernbanenettet øker muligheten for ledig kapasitet på de
gamle sporene.
I de opprinnelige planene for Oslopakke 2 (november 1997) er kombibane skissert som et
sentralt grep for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet.

4.2

T-bane

T-banen er et kjent banekonsept i hovedstadsområdet. Etter at Holmenkollbanen åpnet i
1898 har banenettet utvidet seg til å dekke store deler av Oslo. Konseptet ”MetrOslo”
innebærer en rekke tiltak som vil gjøre dagens T-bane til et mer attraktivt
transportalternativ innen 2010.
Det finnes i dag 5 T-banelinjer og banenettet er fortsatt under utvikling. Høsten 2006
ferdigstilles T-baneringen mellom Carl Berner stasjon og nye Sinsen stasjon. Da vil en ny
forbindelse mellom øst og vest utenom sentrum være skapt.
Furusetbanen (Hellerud – Haugerud) ble åpnet i 1970. I 1981 ble banen forlenget til
Ellingsrudåsen og er i dag østlig endepunkt for linje 2.
I 2003 hadde linje 2 (Østerås – Ellingsrudåsen) ca 16 mill påstigende passasjerer. Kun
linje 5 (Storo – Vestli) hadde flere passasjerer (17,9 mill). T-bane linje 2 er rangert som
den andre mest brukte linje hos Oslo Sporveier (inkl T-bane, buss og sporvogn).
En sammenkobling mellom Furusetbanen og T-baneringen (Ensjøkoblingen) er foreslått (bl
a i Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen), men det finnes pr i dag ingen planer på dette.
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5.

Sammenligningsgrunnlag

5.1

Dagens situasjon (år 2001)

Dagens situasjon (2001) inngår ikke i noen av beregningene, men er beskrevet for å vise
endring fra dagens situasjon frem til 0-alternativet.
Befolkning
Innbyggerne i Lørenskog kommune er for det meste samlet på i den nordlige tredjedelen
av kommunen. Området inngår i forlengelsen av Oslos bebyggelse nordøst mot Lillestrøm.
Kommunen mangler et klart definert sentrum, men området Solheim/Skårer regnes i dag
for det sentrale området i kommunen og skal utvikles videre til å bli kommunesentrum.
Her ligger servicetilbud som Maxi og Metro kjøpesenter (Solheim), Triaden kjøpesenter
(Skårer), hotell, kultursenter, kino, kommunal service, idrettsplass etc.

Transporttilbud til/fra Oslo
Bil
E6 og Strømsveien rv159 er den viktigste transportåren til Oslo. Avstand fra
Solheim/Skårer til Oslo sentrum er ca 17 km og reisetid utenom rush er 15-20 min.
Buss
Lørenskog har i dag 7 bussruter til Oslo. Estimert reisetid mellom Oslo bussterminal og
Ahus varierer fra 21 til 39 minutter.
Rute
Rute
Rute
Rute
Rute
Rute
Rute
Rute

nr
402
412
413
414
415
417
418

1
1+2

Frekvens rush
4 avg/time
3 avg/time
3 avg/time
2 avg/time
4 avg/time
2-3 avg/time
4 avg/time

Reisetid Solheim/Skårer
25 min (Solheim)
18 min (Røykåsvn)
18 min (Røykåsvn)
25 min (Skårer)
16 min (Røykåsvn)
19 min (Solheim)
18 min (Solheim)

Reisetid Ahus
30 min
39 min
29 min
21 min

Tabell 1 Bussruter dagens situasjon
1
2

Kun 3 avg pr døgn
Til Oslo S (sjøsiden)

Busstilbudet innebærer ca. 22 avganger i en rushtime mellom Nedre Romerike og sentrale
Oslo.
SLs kollektivbetjeningsplan fra 2001 definerer kollektivtilbudet i Lørenskog som
utilstrekkelig både internt og mot Lillestrøm.
Tog
Lørenskog kommune har i dag et jernbanetilbud til Lørenskog stasjon (17 min), Hanaborg
stasjon (19 min) og Fjellhamar stasjon (20 min). Tall i parentes angir reisetid fra Oslo S.
Ingen av stasjonene ligger i tilknytning til kommunesenteret Solheim/Skårer.
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5.2
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0-alternativet (år 2025)

0-alternativet er referansealternativet de alternative tiltakene blir sammenlignet mot. 0alternativet gir et bilde av hvordan transportsystemet vil utvikle seg frem til år 2025
dersom vedtatte planer blir gjennomførte.
Resultatet av arbeidet med strategisk driftskonsept for kollektivtrafikken i
hovedstadsområdet er en viktig premissgiver for utforming av 0-alternativet i modellen.
På enkelte områder vil det være en differanse mellom det som regnet som den mest
sannsynlige utviklingen og det som ligger inne i modellen.
Det må understrekes at 0-alternativet kan karakteriseres som et ”bussalternativ”. Det
legges opp til en god bussbetjening av Lørenskog i dette alternativet. Dette er i tråd med
strategisk driftskonsept for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet.

Befolkningsutvikling
Dagens planer
Det forventes relativ høy boligbygging og befolkningsvekst i Lørenskog kommune.
Området Solheim/Skårer regnes i dag for det sentrale området i kommunen og det foregår
en betydelig utvikling i området.

Figur 2 Nye boliger Rolvsrud

Tre sentrale områder er under utvikling:
Lørenskog Nye Sentrum
Rolvsrud Park
Skårer Vest
Lørenskog Nye Sentrum ligger på Solheim og omfatter området ved Maxi/Metro. Lørenskog
Hus skal bygges her og dette vil bli sentrumskjernen hvor offentlig virksomhet og
servicetilbud er samlet.
Dagens planer viser at Rolvsrud Park vil bli bygget ut med ca 500 nye boliger og at Skårer
Vest vil bygges ut til ca 2000 boliger i tillegg til næring og service. Fremtidige utbygginger
i Lørenskog kommune vil forsterke behovet for videreutvikling av kollektivtilbudet.
Transportmodellens prognose for 2025

18

Forstudie. Baneløsninger til Lørenskog og Ahus.

Modellen legger opp til en befolkningsøkning i Lørenskog på 25% fra 2001 til 2025.
Økningen i antall arbeidsplasser er estimert til ca 32% i denne perioden.
Variabel
Bosatte
Arbeidsplasser

År 2001
29 600
14 000

År 2025
36 900
18 500

Endring
+25%
+32%

Tabell 2 Bosatte og arbeidsplasser Lørenskog kommune 2001 og 2025

Når vi ser på de enkelte områdene er største endringen forventet å komme i
boligområdene Rolvsrud sør (+ 1200), Kurland (+600 boliger), Røykåsskogen (+600),
Grønlia-Nord (+550) og Bjørndalen (+500).
I noen områder er det forventet også en reduksjon i boligantallet. Dette gjelder Sørli nord
(-550) og Fjellhamarskogen øst (-550).
På arbeidsplassiden er det forventet at det skjer mye i området Rolvsrud sør (+1600).
Videre er det prognostisert en økning i antall arbeidsplasser på Solheim (+800), Sørli nord
(+600), Ahus (+550) og Robsrud (+350).

Transporttilbud til/fra Oslo
Busstilbudet i 0-alternativet er i tråd med strategisk driftskonsept for kollektivtrafikken i
hovedstadsområdet. Driftsprosjektet gir en viktig del av beslutningsgrunnlaget for
transport- og arealplanlegging i hovedstadsområdet.
I driftskonseptet for 2015 er det lagt vekt på å utvikle et nett av hovedlinjer med høy
avgangshyppighet, enkel linjeføring og god fremkommelighet. Regionale linjer (Ebusslinjer) er en videreutvikling av dagens ekspressbusser.

Figur 3 Oversikt busstilbud 0-alternativet (E-linjer 2015)
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Fra/til
Grorud/Stovner
Ring 1/E18
Ring 2
Ring 3
Lillestrøm/Enebakk

Frekvens rush
12
24
12
6
36

19

Frekvens dagtime
6
3
6
0
15

I 0-alternativet finner vi totalt 66 avganger i rushtime. Vestover finner vi flest avganger
mot ring 1. Her er det til sammen 24 avganger. Mot ring 2 og mot Grorud/Stover finner vi
12 avganger i timen mens det mot ring 3 er ca 6 avganger i timen. Mer enn halvparten av
bussrutene (36) passerer Lørenskog på veg fra/til Lillestrøm eller Enebakk.
I dagtime er antall avganger redusert til totalt 21 avganger i timen. Mot Grorud/Stovner
og ring 2 er frekvensen halvert, mens mot ring 1 er antall avganger redusert fra 24 til 3. I
dagtime gis ikke tilbud mot ring 3.
På jernbanesiden har vi tog mellom Lillestrøm og Asker med 15 min frekvens størstedelen
av driftsdøgnet.

Figur 4 Solheimkrysset – et knutepunkt for bussruter
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6.

Beskrivelse av alternative banesystemer

6.1

Kombibane kort (år 2025)

Trasédata
Løsningen med kombibane kort innebærer et banenett med lengde 4880 m etter
Lørenskog stasjon. Ca halvparten av banenettet vil ha underbygning i eksisterende veg
(2250 m), mens resten vil ha underbygning utenfor eksisterende veg (2630 m). Det er
planlagt en bru på 170 m over rv 159 og Losbyelva.
Minimum horisontal radius er på 30 m mens maksimale vertikal stigning er på 5%. Det er
lagt inn en sporsløyfe på hver side av alle stoppestedene.
Strømforsyning skjer via kontaktledningsanlegg tilsvarende systemet for sporvogn. Signalog sikringsanlegg vil være tilsvarende system som for Oslo-trafikken.

Figur 5 Trasé kombibane kort

Trafikkpotensial
Kombibane kort er planlagt med 7 stoppesteder i Lørenskog. Det er foretatt en opptelling
av forventet antall bosatte og arbeidsplasser innenfor en radius på 500 m fra
stoppestedene. Områder som ligger innenfor en radius på 500 m blir regnet å inngå i
tiltakets influensområde.
År 2025
Bosatte
Arbeidsplasser

Lørenskog kommune
36 890
18 464

Innenfor 500 m
7 401
8 590

Tabell 3 Influensområde (500 m) bosatte og arbeidsplasser, kort kombibane

Andel innenfor 500 m
20%
47%
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Opptellingen viser at innenfor en avstand på 500 m fra stoppestedene dekker kombibane
kort et område med ca 7400 bosatte og banen gir et aktuelt kollektivtilbud for 20% av
kommunens bosatte.
Det er bosatte i områdene Solheim (ca 1400), Norbyhagen (ca 1300), Rolvsrund nord (ca
700) og Ahus (ca 700) som utgjør trafikkpotensialet blant bosatte. I tillegg dekker
kombibane kort området Kinnskogen nord med ca 800 bosatte.

Figur 6 Bosatte innenfor 500 m, kombibane kort

Når vi ser på lokalisering av arbeidsplasser vil banen kunne være et tilbud for ca 8600
arbeidstakere og
disse utgjør 47%
av arbeidsplassene
i kommunen.
Ansatte ved Ahus
utgjør 41% (ca
3500) av
trafikkpotensialet
blant arbeidstakere.
Videre finner vi ca
2000 arbeidsplasser
på
Solheimsområdet
(22%), Robsrud
(ca 1100 og 12%).

Figur 7 Område for mulig trasé ned fra Lørenskog stasjon (oppe til høyre på bildet)
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Figur 8 Arbeidsplasser innenfor 500 m, kort kombibane

Figur 9 Kinnskogen, Skårerveien retning nord

Rutetilbud
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Kombibanen vil gi 7 nye stoppesteder i Lørenskog og i tillegg vil banen stoppe på Bryn og
Alna stasjon. Antatt reisetid fra Oslo S (spor 1) til Ahus er beregnet til 21 minutter.
Planlagt frekvens er 7.5 min i rush og 10 min ellers.
Stoppested

Reisetid Oslo S

Bryn (jernbane)
Alna (jernbane)
Lørenskog (jernbane)
Tyrivn
Haralds v
Solheim
Lørenskog sentral
Lørenskog vgs
Ahus

4 min
7 min
13 min
15 min
16 min
17 min
18 min
20 min
21 min

Tabell 4 Reisetid kort kombibane

Bussnettet i Nedre Romerike er tilpasset tilbudet kort kombibane gir. Dette betyr at
bussavganger mellom Nedre Romerike og sentrale deler av Oslo er kuttet. I tillegg er en
del bussruter lagt om for å mate til stasjoner langs kombibanen.
I 0-alternativet hadde vi til sammen 66 bussavganger i en rushtime. I alternativet med
kort kombibane er totalt antall bussavganger redusert til 54 avganger i en rushtime.
Fra/til
Grorud/Stovner
Ring 1/E18
Ring 2
Ring 3
Lillestrøm/Enebakk

Frekvens rushtime
0-alt
Banealt
12
12
24
12
12
6
6
6
36
36

Frekvens dagtime
0-alt
Banealt
6
6
3
0
6
6
0
0
15
15

Tabell 5 Endring i busstilbud fra 0-alt til banealternativ

I retning Grorud/Stovner og i retning ring 3 har vi ingen endring i busstilbudet når vi
sammenligner 0-alternativet med banealternativene.
Mot ring 1/E18 og ring 2 får vi en halvering av antall bussavganger i rushtimene. Mot ring
1/E18 reduseres frekvens fra 24 til 12 avganger i rushtime, mens mot ring 2 reduseres
antall avganger fra 12 til 6 i både rush- og dagtime. Mot ring 1 får vi ingen avganger i
dagtimene i banealternativene.
Busslinjene mot ring 1/E18 er kodet med lukkede dører gjennom Lørenskog. Bussene
konkurrerer derfor ikke med kombibanen/T-banen på disse strekningene. Busstilbudet mot
Lillestrøm/Enebakk endres ikke. Togtilbudet er det samme som i 0-alternativet, ergo 15
min frekvens for tilbudet mellom Lillestrøm og Asker.

Figur 10 Rv 159 (til venstre) og Sykehusveien retning øst
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Kombibane lang (år 2025)

Trasédata
Løsningen med kombibane lang innebærer et banenett med lengde 7840 m etter
Lørenskog stasjon. Ca 2/3 av banenettet vil ha underbygning i eksisterende veg (5200 m),
mens resten vil ha underbygning utenfor eksisterende veg (2460 m). Det er planlagt en
bru på 150 m over rv 159 og Losbyelva. Videre er det planlagt en tunnel på 400 m.
Minimum horisontal radius er på 30 m mens maksimum vertikal stigning er på 5%. Det
lagt inn en sporsløyfe på hver side av alle stoppesteder. Strømforsyning skje via
kontaktledningsanlegg tilsvarende systemet for sporvogn. Signal- og sikringsanlegg vil
være tilsvarende systemet for Oslo trafikken.

Figur 11 Trasé kombibane lang

Trafikkpotensial
Kombibanen vil ha 11 stoppesteder i Lørenskog. For banen er det foretatt en opptelling av
forventet antall bosatte og arbeidsplasser innenfor en radius på 500 m fra stoppestedene.
Områder som ligger innenfor en radius på 500 m blir regnet til å inngå i tiltakets
influensområde.
År 2025
Bosatte
Arbeidsplasser

Lørenskog kommune
36 890
18 464

Innenfor 500 m
13 571
14 420

Tabell 6 Influensområde bosatte og arbeidsplasser lang kombibane

Andel innenfor 500 m
37%
78%
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Opptellingen viser at innenfor en gangavstand på 500 m dekker kombibane lang et område
på ca 13600 bosatte og banen være et aktuelt kollektivtilbud for 37% av kommunens
bosatte.
I likhet med potensialet for kombibane kort er det bosatte i områdene Solheim (ca 1400),
Nordbyhagen (ca 1300), Rolvsrud nord (ca 700) og Ahus (ca 700) som utgjør
trafikkpotensialet blant bosatte. I tillegg er kombibane lang et tilbud til bosatte i områdene
Vallerud (ca 800), Rolvsrud skog (ca 800), Røykåsskogen (ca 700) og Skåreråsen (ca
600).

Figur 12 Bosatte innefor 500 m, kombibane lang

Figur 13 Kryss ved Lørenskog stasjon (til høyre for bildet)/Lørenskogveien. Kombibane kan tangere
rundkjøringen fra høyre og inn i Lørenskogveien.
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Når vi ser på lokalisering av arbeidsplasser vil banen kunne være et tilbud for ca 14400
arbeidstakere og disse utgjør 78% av arbeidsstakerne i kommunen. Kombibane lang
dekker området Rolvsrud sør hvor vi finner ca 3 000 arbeidsplasser. Videre dekker banen
ca 2000 arbeidsplasser på Solheimsområdet og ca 1100 ansatte på Robsrud kommer
innenfor banens influensområde. Ansatte ved Ahus (ca 3 500) utgjør 24% av
trafikkpotensialet blant arbeidstakere.

Figur 14 Arbeidsplasser innenfor 500 m, kombibane lang

Figur 15 Fra Vallerud mot Skårerkrysset, aktuell trasé for kombibane Lang.
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Rutetilbud
Kombibanen vil gi 11 nye stoppesteder, i tillegg vil banen stoppe på Bryn og Alna stasjon.
Antatt reisetid fra Oslo S (spor 1) til Ahus er 25 minutter. Planlagt frekvens er 7.5 min i
rush og 10 min ellers.
Stoppested

Reisetid Oslo S

Bryn (jernbane)
Alna (jernbane)
Lørenskog (jernbane)
Robsrud
Rasta
Vallerud
Skårer
Løkenåsen
Solheim
Lørenskog sentral
Lørenskog vgs
Ahus

4 min
7 min
13 min
14 min
16 min
18 min
19 min
20 min
21 min
22 min
24 min
25 min

Tabell 7 Reisetid lang kombibane

Buss- og jernbanetilbudet er det samme som i alternativet med kort kombibane. Vi har en
reduksjon i busstilbudet til ring 1/E18 og ring 2 men ingen endring i togtilbudet.

Figur 16 Kombibane Lang. Skårersletta retning sør

Figur 17 Kombibane Lang og kort. Solheimveien retning øst
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T-bane (år 2025)

Trasédata
T-baneløsningen innebærer en forlengelse av Furusetbanen fra Ellingsrudåsen via Solheim
til A-hus. Forlengelsen er på 6150 m hvorav ca ¾ er i tunnel. Det er planlagt bru (50 m)
over Losbyelva.
Minimum horisontal radie er på 300 m og maksimal vertikal stigninger på 5%. Det lagt inn
en sporsløyfe på hver side av alle stoppesteder. Strømforsyningen er planlagt utført med
strømskinne. Signal- og sikringsanlegg vil være tilsvarende systemet for eksisterende Tbane.

Figur 18 Trasé T-bane forlenget fra Ellingsrudåsen

Trafikkpotensial
T-banen vil ha 3 stasjoner i Lørenskog kommune. For T-banen er det foretatt en opptelling
av forventet antall bosatte og antall arbeidsplasser innenfor en radius på 500 m og 800 m
fra stasjonene. Områder som ligger innenfor en radius på 800 m blir regnet til å inngå i
tiltakets influensområde, men for at materialet skal være sammenlignbart med kombibane
er også trafikkpotensialet innenfor 500 m inkludert. Opptellingen gjelder for 2025.
År 2025
Bosatte
Arbeidsplasser

Lørenskog kommune
36 890
18 464

Innenfor 500 m
7 139
9 670

Tabell 8 Influensområde bosatte og arbeidsplasser T-bane

Andel innenfor 500 m
19%
52%
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Opptellingen viser at innenfor en gangavstand på 500 m dekker T-banen et område på ca
7100 bosatte og dette utgjør 19% av alle bosatte i Lørenskog. Når vi ser nærmere på
hvilke boligområder som dekkes finner vi Rolvsrud sør (ca 1400), Solheim (ca 1200) og
Nordbyhagen (ca 1300). Videre vil banen dekke Rolvsrud skog, Skåreråsen, Skårerlia og
Ahus hvor vi finner ca 500-700 bosatte i hvert område.
Det vil bli ca 9700 arbeidsplasser innenfor en radius på 500 m rundt T-banestasjonene.
Dette utgjør 52% av alle arbeidsplassenr i Lørenskog. Ahus er den viktigste
konsentasjonen av arbeidsplasser med ca 3500 ansatte. Videre vil Rolvsrud sør (ca 2900
arbeidsplasser) og Solheim (ca 1700 arbeidsplasser) være viktige områder.
År 2025
Bosatte
Arbeidsplasser

Lørenskog kommune
36 890
18 464

Innenfor 800m
13 360
11 976

Andel innenfor 800m
36%
65%

Tabell 9 Influensområde bosatte og arbeidsplasser T-bane

Innenfor et avstand på 800m dekker T-banen et område med 13400 bosatte og dette
utgjør 36% av alle bosatte i Lørenskog. Når vi ser nærmere på hvilke boligområder som
dekkes finner vi Rolvsrud sør (ca 1400), Solheim (ca 1400), Nordbyhagen (ca 1300),
Rolvsrud skog (ca 1100) og Vallerud (ca 1000). Videre vil banen dekke Skåreråsen,
Skårerlia og Ahus hvor vi finner ca 700-800 bosatte i hvert område.

Figur 19 Bosatte innenfor 500 m og 800 m, T-bane

Når vi ser på lokalisering av arbeidsplasser innenfor en radius på 800 m finner vi ca 12000
arbeidsplasser og dette utgjør 65% av arbeidsplassene i kommunen. Ahus er den viktigste
konsentasjonen av arbeidsplasser med ca 3500 ansatte. Videre vil Rolvsrud sør (ca 2900
arbeidsplasser) og Solheim (ca 1900 arbeidsplasser) være viktige områder.
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Figur 20 Arbeidsplasser innenfor 500 m og 800 m, T-bane

Figur 21 T-banestasjon kan være aktuelt i fjellet ”bak” Maxi

Figur 22 Område ved nye Lørenskog sentrum

Forstudie. Baneløsninger til Lørenskog og Ahus.

31

Rutetilbud
Buss- og jernbanetilbudet er det samme som i alternativet med kort kombibane. Vi har en
reduksjon i busstilbudet til ring 1/E18, men ingen endring i togtilbudet.
Baneforlengelsen vil gi 3 nye T-banestasjoner. Furusetbanen bruker i dag 21 minutter fra
Jernbanetorget til Ellingsrudåsen. Antatt reisetid fra Jernbanetorget (JBT) til Ahus er
beregnet til 27 minutter. Planlagt frekvens er 10 min hele dagen.
Stoppested

Reisetid JBT

Skårer
Lørenskog sentral
Ahus

24 min
25 min
27 min

Tabell 10 Reisetid T-bane

Figur 23 Sykehusveien mot Ahus
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7.

Trafikale effekter

7.1

Endring fra dagens situasjon til 0-alternativet

Dagens situasjon beskriver situasjonen fra 2001. 0-alternativet beskriver en situasjon i
2025. Dette er en periode på 24 år hvor det skjer svært mye både mhp bosetting,
arbeidsplasser, arealbruk, transporttilbud, etterspørsel osv.
For å kunne ha et inntrykk av hva man sammenligner alternativene mot, er det tatt ut en
oversikt som viser endring i antall kollektivreiser fra dagens situasjon (2001) til 0alternativet (2025).
For situasjonen i 2001 gir modellen ca 193 mill kollektivreiser pr år. For situasjonen i 2025
er det estimert at det gjennomføres ca 271 mill kollektivreiser i året. Dette er en økning på
40% over 24 år hvilket tilsvarer ca 1,4% vekst pr år.

Antall kollektivreiser i modellområdet [pr år]
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
Dagens

0-alternativet
Rushperiode

Normalperiode

Figur 24 Antall kollektivreiser i modellområdet 2001 og 2025 [pr år]

7.2

Endringer i totalt antall kollektivreisende

I resten av analysen vil endring fra 0-alternativet til banealternativene bli beskrevet.
Dersom vi ser hele modellområdet under ett (Oslo og store deler av Akershus) kan
banetiltakene føre til en liten endring i antall kollektivreisende. Dette kan være reisende
som ellers benytter bil eller gang/sykkel og nyskapt trafikk. Videre kan banetiltakene føre
til en overgang fra buss til bane.
Antall reiser fra lavtrafikkperioder er satt til 30% av det totale antall reiser i året. Dette er
basert på at trafikanten i Lørenskog oppfører seg som gjennomsnittet av trafikantene i
Sporveien hva angår reiser i lavperiodene (kilde: Truls Angell, Oslo Sporveier).
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Endring i antall kollektivreiser i forhold til 0-alternativet [pr år]
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
A: Kort kombi

B: Lang kombi
Rushtime

Dagtime

C: T-bane

Lavtrafikk

Figur 25 Endring i antall kollektivreiser [pr år]

Ved innføring av kort kombibane vil det genereres ca 111 000 nye kollektivreiser i året.
69% av økningen vil komme i rushtidstimene. Det er grunn til å tro at det er en høy andel
arbeids-/skolereiser blant disse reisene.
Ved innføring av lang kombibane får vi ca 146 000 flere kollektivturer i året. Også her vil
økningen først og fremst være i rushtidstimene (65%). Dette er hovedsakelig arbeids/skolereiser.
Ved forlengelse av T-banen vil vi få en trafikkøkning på ca 111 000 nye passasjerer. Dette
er på samme nivå som ved kombibane kort. Her vil økningen komme i både rushtidstimer,
dagtimer og lavtrafikktimer. Dette innebærer at økningen blant arbeidreiser er mindre, og
at reisende med andre reisehensikter vil dra nytte av tilbudet. En årsak kan være at Tbanen har flere attraksjoner langs banestrekningen (bosatte, arbeidsplasser, lokalsentra)
enn kombibanealternativene.
En forklaring på disse resultatene kan være å se på kollektivtilbudet i forhold til tilbudet for
bil. I rushtrafikken opplever bilistene forsinkelse inn til Oslo og det kan være vanskelig å
finne parkering. Utenom rush er ikke dette et tema i samme grad. Videre har vi at
kombibane betjener sentrum mens T-banen også betjener Groruddalen. I Groruddalen kan
T-banen konkurrere med bil i større grad.

7.3

Redusert total reisetid

Endring i total (vektet) reisetid for alle turer i systemet er beregnet for dag og
morgenrush.
[timer]
Rushtime
Dagtime
Lavtrafikktime
Total

Kort kombi
68
18
37
123

Lang kombi
115
26
60
201

Tabell 11 Endret total reisetid i forhold til 0-alternativet

T-bane
45
48
40
132
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I alternativet med kort kombibane reduseres reisetid i systemet med ca 68 timer pr
rushtidstime. I en dagtime reduseres reisetiden totalt sett med ca 18 timer pr dagtime.
Lang kombibane er alternativet med størst reduksjon i total reisetid pr rushtidstime. Her
reduseres total reisetid med 115 timer. I dagtimer reduseres reisetiden med 26 timer
totalt sett.
T-bane alternativet får en reduksjon på ca 45 timer i en rushtidstime. Her er reduksjonen
nesten like stor i en rushtidstime som i en dagtime.

Reduksjon i reisetid [timer] pr rush- og dagtime
250

200

150

100

50

0
Kort kombibane

Lang kombibane
Rushtime

Dagtime

Figur 26 Reduksjon i reisetid [timer] pr rush eller dagtime

Lavtrafikk

T-bane
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7.4
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Endringer i kollektivreisende over snitt

Det er foretatt en beregning som viser endring i kollektivreisende over snitt. Det er laget 3
snitt, ett snitt på østsiden av Lørenskog, ett gjennom sentrale deler av Lørenskog og ett på
vestsiden av Lørenskog. Kartet under viser plassering av snittene.

Figur 27 Plassering av snitt
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Snitt 1, Lørenskog vest (grense Oslo)

Snitt for Lørenskog vest ligger ved Oslo grense. I 0-alternativet utføres 73% av alle
kollektivreiser med buss i dette snittet. De resterende 27% av reisene går på bane. 0alternativet gir 5,8 mill kollektivreiser over snittet pr år.
Driftsart
Buss
Bane (inkl tog)
Total

0-alternativ
4 261 000
1 561 000
5 822 000

Kort kombi
2 886 000
3 949 000
6 835 000

Lang kombi
2 547 000
4 391 000
6 937 000

T-bane
2 462 000
3 743 000
6 205 000

Tabell 12 Snitt 1: Passasjerer over Lørenskog vest (grense Oslo)

Lørenskog vest
Passasjerer over snitt, år 2025

Bane (inkl. tog)
Buss

8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000

1 561 000

3 949 000

4 391 000
3 743 000

4 000 000
3 000 000
2 000 000

4 261 000
2 886 000

2 547 000

2 462 000

Kort kombi

Lang kombi

T-bane

1 000 000
0

0-alternativ

Figur 28 Snitt 1: Antall passasjerer over Lørenskog vest (buss og bane)

I kombibanealternativene øker totalt antall kollektivreisende i dette snittet med 17-19 %. I
T-banealternativet viser sammenlignbare tall en økning på 7%.
Driftsart
Buss
Bane (inkl tog)
Total

0-alternativ
73 %
27 %
100%

Kort kombi
42 %
58 %
100%

Lang kombi
37 %
63 %
100%

T-bane
40 %
60 %
100%

Tabell 13 Snitt 1: Markedsandel buss/bane over Lørenskog vest

Når vi ser nærmere på alternativet med kort kombibane finner vi at antall bussreiser er
redusert med 32% (-1,37 mill reiser). Antall reiser på bane (tog og kort kombibane) er økt
med 153% (+2,38 mill reiser). 42% reisene over snittet utføres med buss, mens 58% av
reisene går med bane.
I alternativet med lang kombibane forsterkes den samme endringen. Antall reiser med
buss reduseres med 40% (-1,7 mill), mens antall reiser med bane (tog og lang
kombibane) øker med 181% (+2,8 mill reiser). Over snittet reiser da 37% med buss mens
63% reiser med bane.
I alternativet med T-bane reduseres antall turer med buss med 42% (-1,8 mill reiser)
mens antall turer med bane (tog og T-bane) øker med 140% (+2,1 mill reiser).
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I dette alternativet reiser 40% med buss og 60% med bane over snittet Lørenskog vest.
Resultatet viser at lang kombibane gir flest kollektivpassasjerer over snitt Lørenskog vest.
Alternativet gir totalt 6,9 mill kollektivreiser pr år. Her er også banens markedsandel
høyest (63%). Alternativet med kort kombibane gir 6,8 mill reiser mens T-banen gir 6,2
mill kollektivreiser over snittet pr år.

Snitt 2, Lørenskog sentralt (Solheim/Skårer)

Snitt gjennom Lørenskog sentralt går langs Kinnskogen – Solheim – Skårer.
Markedsandelen for buss i 0-alternativet er på 63%. De resterende 37% av de
kollektivreisende tar toget. Totalt sett har vi 4,0 mill kollektivreiser over snittet i 0alternativet. Begge kombibaneløsningene pluss den forlengede T-banen passere gjennom
snittet.
Driftsart
Buss
Bane (inkl tog)
Total

0-alternativ
2 556 000
1 484 000
4 040 000

Kort kombi
2 059 000
2 275 000
4 334 000

Lang kombi
1 947 000
2 355 000
4 302 000

T-bane
1 814 000
2 908 000
4 722 000

Tabell 14 Snitt 2: Passasjerer over Lørenskog sentral

I alternativet med kort kombibane vil totalt antall kollektivreisende øke med 7%. Vi vil ha
en reduksjon i antall bussturer med 19% (-497 000 turer) og en økning i antall påstigende
på bane med 53% (+790 000 turer). Trafikanter på banene (sum tog og kombibane) vil
utgjøre 52% av alle kollektivreisene over snittet.

Lørenskog sentralt
Passasjerer over snitt, år 2025

Bane (inkl. tog)
Buss

5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000

1 484 000

3 000 000

2 908 000

2 275 000

2 355 000

2 059 000

1 947 000

1 814 000

Kort kombi

Lang kombi

T-bane

2 500 000
2 000 000
1 500 000

2 556 000
1 000 000
500 000
0

0-alternativ

Figur 29 Snitt 2: Antall passasjerer over Lørenskog sentralt (buss og bane)

I alternativet med lang kombibane får vi en total økning i antall kollektivpassasjerer på
6%. Her mister bussen 24% (-609 000 turer) av antall påstigende mens banene (tog og
kombibane) får til sammen en økning på 59% (+871 000 turer).
Driftsart
Buss
Bane (inkl tog)
Total

0-alternativ
63 %
37 %
100%

Kort kombi
48 %
52 %
100%

Tabell 15 Snitt 2: Markedsandel buss/bane Lørenskog sentralt

Lang kombi
45 %
55 %
100%

T-bane
38 %
62 %
100%
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I T-banealternativet øker antall kollektivreisende med ca 17%. Her mister bussen ca 29%
av antall påstigende (-742 000 turer) mens banene (tog og T-bane) får en økning på 96%
(+1,42 mill turer).
I alternativet med lang kombibane er markedsandelen for bane økt til 55% mens i
alternativet med T-bane er markedsandelen for bane på 62%.
Resultatet viser at med 4,7 mill reisende gir T-banen flest kollektivpassasjerer over snittet
Lørenskog sentral. Dette tilsvarer en økning på 17% i forhold til 0-alternativet. Kombibane
lang og kort gir begge ca 4,3 mill passasjerer.

Snitt 3, Lørenskog øst (Skedsmo/Rælingen)

Snitt mot øst er lagt til kommunegrensen mellom Lørenskog og Skedsmo/Rælingen.
Hverken kombi- eller T-banetiltakene passerer snittet og vi finner kun et buss- og togtilbud
her. Verdiene som presenteres er antall turer pr år. I 0-alternativet har bussen en
markedsandel på 72% over dette snittet. Toget har den resterende markedsandelen på
28%. Videre har vi 4,1 mill kollektivturer over snittet.
Driftsart
Buss
Bane (inkl tog)
Total

0-alternativ
2 943 000
1 132 000
4 075 000

Kort kombi
2 813 000
1 104 000
3 917 000

Lang kombi
2 735 000
1 114 000
3 849 000

T-bane
2 967 000
1 128 000
4 095 000

Tabell 16 Snitt 3: Passasjerer over Lørenskog øst

Lørenskog øst
Passasjerer over snitt, år 2025

Bane (inkl. tog)
Buss

4 500 000
4 000 000
3 500 000

1 132 000

1 128 000

1 104 000

1 114 000

2 943 000

2 813 000

2 735 000

2 967 000

0-alternativ

Kort kombi

Lang kombi

T-bane

3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Figur 30 Snitt 3: Antall passasjerer over Lørenskog øst (buss og bane)

I alternativet med kort kombibane vil det årlige antall kollektivturer over Lørenskogs
østlige grense gå ned med 4%. Dette tilsvarer en reduksjon på ca 160 000 turer og
endringen kommer hovedsakelig på bussiden.
Driftsart
Buss
Bane (inkl tog)
Total

0-alternativ
72 %
28 %
100%

Kort kombi
72 %
28 %
100%

Tabell 17 Snitt 3: Markedsandel buss/bane Lørenskog øst

Lang kombi
71 %
29 %
100%

T-bane
72 %
28 %
100%
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I alternativet med lang kombibane får vi en reduksjon på 6% i antall kollektivturer og
dette tilsvarer en endring på ca 225 000 turer i året. I alternativet med T-bane vil antall
kollektivturer være tilnærmet uendret.
Selv om antall passasjerer endrer seg noe i alternativene med kombibane vil
markedsandelen mellom tog/buss være tilnærmet uendret på 28%/72%.
Det er kun en liten endring i trafikktallene for toget. Det er bussen som står for en
endringen i antall kollektivreisende, spesielt i alternativene med kombibane. Endringen kan
skyldes at man i modellberegningen ikke har ”truffet” godt nok med revidert busstilbud i
retning øst.

7.5

Linjeprofil med på- og avstigende passasjerer

Transportmodellen EMMA/FREDRIK har vist gode resultater for beregning av totalt antall
reiser i Oslo-regionen. Spesielt er den sterk på litt lengre reiser. Vi vet også at modellen
har litt vanskelig for å beskrive korte reiser, og spesielt avveininger mellom bane og buss
og gang/sykkel. Følgelig er beregning av lokalreiser i Lørenskog mest upresis. Erfaring
tilsier at antall lokalreiser er større enn det som kommer frem i linjeprofilene, uten at det
er mulig å konkretisere antallet.
Kombibane kort

Det er beregnet linjeprofil for banealternativene. Linjeprofil for morgenrush for kort
kombibane er vist i figuren nedenfor.
Grunnet modellens oppbygging får vi manglende presisjon på stasjonsnivå i de tilfeller der
det er flere stasjoner i nærheten av hverandre. Eksempelvis havner Solheim og Lørenskog
sentrum i samme sone. Da legger modellen all trafikk til den ene av de to sonene.
Modellberegningene viser at i retning Oslo vil kort kombibane ha det høyeste antall
passasjerer ombord mellom Bryn og Oslo S. Da vil passasjerantallet komme opp i ca 620
passasjerer i rushtimen.
Kort Kombi, passasjerer 1 time morgen-rush 2025

Av

På

6 18

244
18 8
76

99

88
30

0

Figur 31 Linjeprofil (Ahus-Oslo S) kombibane kort

83% av de påstigende passasjerene går på i Lørenskog. Vi ser at Solheim (ca 190
påstigende) og Lørenskog stasjon (ca 240 påstigende) vil være de mest brukte
stoppestedene. Deretter kommer Ahus (ca 80 påstigende) og Robsrud Ø (ca 60
påstigende).
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Når banen passerer kommunegrensa etter Lørenskog stasjon finner vi ca 610 passasjerer
ombord. 95% av de reisende har Oslo S eller Bryn som mål eller delmål på sin reise. Dette
innebærer at kort kombibane synes å ha liten betydning som et lokalt tilbud i
morgenrushet.
Linjeprofil for Oslo – Lørenskog vist i figuren på neste side gjelder også for morgentime og
er i mot rushretning. Men profilet gir er en god oversikt over hvilke stoppesteder som
brukes til avstigning.
Beregningene viser at ca 77% av alle påstigende passasjerer kommer på banen på Oslo S,
mens Bryn har 8% og Lørenskog stasjon har 9% av totalt antall påstigende passasjerer.
Nesten ingen passasjerer kommer på etter Lørenskog stasjon.

Kort kombi, passasjerer 1 time morgen-rush 2025
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Figur 32 Linjeprofil (Oslo S-Ahus) kombibane kort

40% av de påstigende har Bryn eller Alna som mål. Dette viser at banen får en del reiser
som går internt i Oslo. I Lørenskog er Solheim og Ahus (begge har 16% av alle
avstigende), Robsrud Ø (12%) og Kloppakrysset (10%) de viktigste stoppestedene.

Kombibane lang

Linjeprofilet for lang kombibane viser at banen tiltrekker seg ca 25% flere passasjerer enn
kort kombibane. På strekningen med høyest antall passasjerer (Bryn –Oslo) er det ca 770
passasjerer ombord i rushtimen.
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Lang kombi, passasjerer 1 time morgenrush 2025
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Figur 33 Linjeprofil (Ahus-Oslo S) kombibane lang

Når vi ser nærmere på antall påstigende passasjerer i retning Lørenskog - Oslo ser vi at
Lørenskog stasjon har det høyeste antallet (ca 220). Dette er litt i underkant av antall
påstigende på kombibane kort (ca 240).
Med lang kombibane har Solheim stasjon færre på-/avstigende enn med kort kombibane.
Vi finner ca 60 påstigende passasjerer her og dette utgjør 6% av alle påstigende
passasjerer. Lengre reisetid (pga sløyfe rundt Skårer etc) med lang kombibane fører til at
de reisende velger andre transportmidler.
Stoppestedene Skårerkrysset, Vallerud og Rasta er relativt jevnt belastet og hvert sted får
ca 110-130 påstigende passasjerer i morgenrushet. Tilsammen samler disse
stoppestedene 39% av alle påstigende passajserer. Når kombibanen passerer
kommunegrensa etter Lørenskog stasjon finner vi ca 770 passasjerer ombord.
Tilbudet synes å ha liten betydning som et lokalt tilbud ettersom 95% av de reisende har
Oslo S eller Bryn som mål eller delmål på sin reise.
Linjeprofil for Oslo – Lørenskog vist i figuren på neste side gjelder også for morgentime og
dette er mot rushretning.
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Lang kombi, passasjerer 1 time morgenrush 2025
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Figur 34 Linjeprofil (Oslo S-Ahus) kombibane lang

79% av alle påstigende passasjerer går på kombibanen på Oslo S, mens på Bryn og
Lørenskog kommer det på 8% på hver av stasjonene. 97% av alle passasjerer er kommet
på når banen forlater Lørenskog stasjon.
Etter avgang fra Oslo S ser vi at ca 28% av de reisende forlater kombibanen på Bryn.
Den viktigste stasjonen i Lørenskog er Robsrud V med 15% av avstigende passasjerer.
Videre har 12% av passasjerene Ahus som mål, 10% går av i Skårerkrysset, 8% går av
ved Solheim og 7% har Kloppakrysset som mål for sin reise.
Lørenskog stasjon har en høy andel påstigende passasjerer i retning Oslo (24%
påstigende), men i retning Lørenskog finner vi ikke en like høy andel som skal av (3%
avstigende). Det samme gjelder for Rasta (12% påstigende og 4% avstigende) og
Vallerud.(14% påstigende og 2% avstigende).
Robsrud V som har flere avstigende passasjerer i retning Lørenskog (15% avstigende) enn
påstigende i retning Oslo (4% påstigende). Kloppakrysset har få passasjerer (1%
påstigende) på veg til Oslo, men viser seg å være viktigere for passasjerer som kommer
fra Oslo (7% avstigende).
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T-bane

Linjeprofil for morgenrush i retning Oslo for deler av T-bane linje 3 er vist nedenfor. Vi ser
at på det meste har banen 2500-2600 passasjerer (fra Tveita og vestover).
Ca 500 kollektivreisende reiser med T-banen fra Lørenskog i retning Oslo i en
morgenrushtime. Dette utgjør 13% av alle påstigende passasjerer på strekningen Ahus Jernbanetorget. Av disse kommer ca 120 på T-banen på Ahus T (3% av alle påstigende),
ca 130 kommer på i Lørenskog sentrum T (3% påstigende) mens ca 260 kommer på Tbanen på Skårer T (6% påstigende).

T-bane, passasjerer 1 tim e m orgenrush 2025
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Figur 35 Linjeprofil (Ahus-Jernbanetorget) T-bane

Når vi ser på linjeprofilet for motsatt retning i morgenrush finner vi at Ahus T er stasjonen
i Lørenskog med flest avstigende passasjerer (5%). Ca halvparten av passasjerene som
var ombord da banen passerte kommunegrensa stiger av her. Skårer T og Lørenskog
sentrum T hadde 2% av alle avstigende passasjerer på T-banen.
Ca. 270 kollektivreisende reiser med t-banen fra Oslo og Bærum til Lørenskog i dette
alternativet. I Lørenskog er Ahus største destinasjon med t-banen med dobbelt så mange
avstigende i forhold til Lørenskog sentral og Skårer, som er like store.

44

Forstudie. Baneløsninger til Lørenskog og Ahus.

T-bane, passasjerer 1 time morgenrush 2025
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Figur 36 Linjeprofil (Jernbanetorget-Ahus) T-bane

Når vi ser på de enkelte stasjonene klarer T-banen å få flere passasjerer til/fra Ahus enn
alternativene med kombibane. Med T-bane finner vi ca 120 påstigende passasjerer i
morgenrushet mens tilsvarende tall for kombibane kort er ca 80 og kombibane lang ca 50.
Dersom vi sammenligner Lørenskog sentrum T (T-bane) med Solheim (kombibane) finner
vi at kombibane lang har ca 60 påstigende, kombibane kort har ca 190 påstigende mens
T-banen har ca 130 påstigende. I dette området klarer dermed ikke T-banen å få flere
reisende over på bane enn kombibane kort.

Påstigende passasjerer i Lørenskog: Kombi kort + lang og T-bane
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Figur 37 Påstigende passasjerer stoppesteder i Lørenskog
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Stasjonen på Skårer T er mest brukt for T-banen i retning Oslo med ca 260 påstigende
passasjerer. Når vi ser på kombibane lang er det naturlig å sammenligne dette med de ca
300 passasjerene stoppestedene Skårersletta (ca 60), Skårerkrysset (ca 110) og Vallerud
(ca 130) genererer til sammen. Kombibane lang klarer da å samle opp flere passasjerer og
årsaken er sannsynligvis bedre flatedekning kombinert med kortere reisetid.
T-banen får totalt sett færre reiser enn kombibanealternativene. Når vi ser på trafikk i
retning Oslo i morgenrush fant vi i alternativet med kombibane lang ca 790 påstigende
passasjerer innenfor Lørenskog mens for kombibane kort var dette ca 610 passasjerer. Når
vi sammenligner med T-bane ser vi at ca 500 passasjerer velger T-bane. Dette er 36%
lavere enn for kombibane lang.
Kombibane lang i retning Lørenskog i morgenrush har ca 340 avstigende passasjerer i
Lørenskog. Kombibane kort og T-banen har ca like mange avstigende i Lørenskog (ca 280)
og dette er ca 18% lavere enn for kombibane lang.

Avstigende passasjerer i Lørenskog: Kombi kort + lang og T-bane
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Figur 38 Avstigende passasjerer stoppesteder i Lørenskog (morgenrushtime)
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Økonomiske konsekvenser
Investering infrastruktur

Det er gjennomført en kostnadskalkyle for investeringsarbeider. Kostnadene er i 2005-kr
og alle enhetspriser dekker materiell og arbeid. I vedlegget finnes en detaljert oversikt
med fordeling på enkeltposter. Usikkerhet er +/- 40%.
I alle alternativene er det lagt til et påslag på til sammen 43% av entreprisesummen.
Påslaget består av ufordelte kostnader (10%), byggherrekostnader (8%),
planlegging/prosjektering (5%), rigg og drift (10%) og avgifter (10%).

Entreprise kombibane kort

Kostnader for underbygningen blir på 116,5 mill kr. Det er i tatt med kostnader forbundet
med tilpasning av eks. veg og terreng. I tillegg er det tatt med kostnader for to bruer, 5
kulverter, samt VA-omlegging.
Overbygningen blir på 85, 6 mill kr. Det er beregnet kostnader for å etablere dobbeltspor,
dvs. innstøping av skinner der banen går i eksisterende vegnett og ballast, sviller,
befestigelse og skinner der banen har egen trase. I tillegg er det tatt med kostnader for
sporveksel, sporkryss og drenering, samt en større post for reasfaltering av vegbanen.
Elektrokostnadene blir på 95, 9 mill kr. Disse inkluderer ny trafo, kontaktledninger, signal,
tele- og lavspentantenne. Nødvendig omlegging av eksisterende el-anlegg er inkludert.
Annen infrastruktur er beregnet til 52,8 mill kr. Kostnader for stoppesteder (7 stk),
støytiltak og vegomlegging er medtatt i kostnadsberegningen.

Entreprise kombibane lang

Underbygningen er beregnet til 164,1 mill kr. Det er i tatt med kostnader forbundet med
tilpasning av eks. veg og terreng. I tillegg er det tatt med kostnader for to bruer, 5
kulverter, tunnel, samt VA-omlegging.
Kostnader for overbygningen blir på 152,9 mill kr. Det er beregnet kostnader for å etablere
dobbeltspor, dvs. innstøping av skinner der banen går i eksisterende vegnett og ballast,
sviller, befestigelse og skinner der banen har egen trase. I tillegg er det tatt med
kostnader for sporveksel, sporkryss og drenering, samt en større post for reasfaltering av
vegbanen.
Elektrokostnadene er beregnet til 145,3 mill kr. Disse inkluderer ny trafo,
kontaktledninger, signal, tele- og lavspentantenne. Nødvendig omlegging av eksisterende
el-anlegg er inkludert.
Kostnader for annen infrastruktur er beregnet til 87,7 mill kr. Kostnader for stoppesteder
(10 stk) og støytiltak, samt behov for større investering i vegomlegging er medtatt.
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Entreprise T-bane

Kostnadene for underbygninger beregnet til 664,0 mill kr. Den nye strekning vil i hovedsak
være i tunnel. Det er derfor tatt med kostnader for tunnel i fjellmasser og løsmassetunnel.
Det er tatt med kostnader for bru over Losbyelva og to kulverter, samt tillegg for dårlige
grunnforhold.
Overbygningen blir på 80,4 mill kr. Det er beregnet kostnader for å etablere dobbeltspor,
dvs. ballast, sviller, befestigelse og skinner. I tillegg er det tatt med kostnader for
sporveksel, sporkryss og drenering.
Elektrokostnadene er satt til 84,6 mill kr. Disse inkluderer ny trafo, kontaktledninger,
signal, tele- og lavspentantenne. Nødvendig omlegging av eksisterende el-anlegg er
inkludert.
Kostnader for annen infrastruktur er beregnet til 69,3 mill kr. Kostnader for stoppested,
støytiltak og vegomlegging er medtatt i kostnadsberegningen.

Oppsummering investeringskostnader

Kort kombibane blir relativt sett det rimeligste alternativet med 519 mill kr i totale
kostnader. Det nest dyreste alternativet blir lang kombibane med 813 mill kr i totale
kostnader. Å forlenge T-banen fra Ellingsrudåsen til Ahus fremstår som det mest kostbare
alternativet. Her blir de totale kostnadene 1 328 mill kr.
I alternativet med T-bane utgjør kostnadene for underbygningen 50% av totalsummen.
Dette er 4-5 ganger dyrere enn i alternativene med kombibane. 637,5 mill for 5,2 km
tunnel gir utslag her.
Kostnader for overbygning er høyest i alternativet med lang kombibane. Det er spesielt
sporlegging og sporveksel som gir høyere kostnader i dette alternativet. Årsaken er lengre
banetrasé (7,8 km i lang kombibane mot 4,8 km i kort kombibane). Det samme gjelder
elektrokostnadene.
Behovet for annen infrastruktur varierer mellom alternativene. Posten består av utgifter til
stoppesteder, vegkryss og støytiltak. I alternativet med lang kombibane har vi 10
stoppesteder mot 7 stoppesteder i alternativet med kort bane. Enhetsprisen pr stoppested
er satt til 3 mill. I T-banealternativet har vi kun 3 stasjoner, men her er enhetsprisen langt
høyere og er satt til 20 mill pr stk.
Tabellen under viser en sammenstilling av investeringskostnadene.
Post
Underbygning
Overbygning
Elektro
Annen infrastruktur
Sum entreprise
Påslag (43%)
Totalsum [mill]

Kombi kort [kr]
116 485 000
85 560 000
95 900 000
52 800 000
350 745 000
167 719 244
519

Tabell 18 Sammenstilling investeringskostnader

Kombi lang [kr]
164 070 000
152 880 000
145 320 000
87 700 000
549 970 000
262 984 655
813

T-bane [kr]
664 020 000
80 425 000
84 600 000
69 300 000
898 345 000
429 570 612
1 328
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Restverdi investert infrastruktur

Restverdi investert materiell er beregnet ut fra standard metode fra Statens vegvesen
håndbok 140. Restverdien regnes som en andel av prosjektets anleggskostnad sett i
forhold til levetiden for prosjektet. Restverdien inngår som en nyttekomponent i N/Kanalysen.
Formel for diskontert restverdi er:
Rd = (In * [L-B]/L)*(1+r)-B
In = investeringskostnad
L = levetid (40 år)
B = beregningsperiode (25 år)
r= kalkulasjonsrente (5%)
Post
Investering [kr]
Restverdi [kr]

Kombi kort [kr]
518 464 244
57 413 973

Kombi lang [kr]
812 954 655
90 025 411

T-bane [kr]
1 327 915 612
147 051 435

Tabell 19 Restverdi investert infrastruktur

Kort kombibane vil ha en restverdi på ca 57 mill kr etter beregningsperiodens utløp. For
lang kombibane vil restverdien være på ca 90 mill kr mens den for T-bane vil være på ca
147 mill kr.

8.3

Investering vognmateriell

Investering vognmateriell er inkludert i driftskostnadene for alle driftsarter.
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Driftskostnader

Buss

Driftskostnadene for buss fremkommer direkte fra modellberegningene. Busstilbudet er
tilpasset banetilbudet i beregningene. Det foregår lite eller ingen parallellkjøring og
kostnadene som fremkommer er således i tråd med det man vil få i virkeligheten.

T-bane

T-banen er hektet på en eksisterende T-bane. Driftskostnadene som hentes fra modellen
er derfor kostnadene ved å drifte strekningen Ellingsrudåsen – Ahus. Bussnettet er
tilpasset slik at det er lite eller ingen parallellkjøring.

Kombibane

For begge kombibanealternativene regner modellen i utgangspunktet hele strekningen fra
Ahus til Oslo S. Dette er i utgangspunktet korrekt så lenge kombibanene legges oppå
jernbanetilbudet langs hovedbanen.
Etter at modellberegningene ble gjennomført har man blitt klar over at det er en ”feil”
måte å betrakte eventuelle kombibaner i Osloregionen. Det dokumenteres i rapporten
”Identifying the TramTrain potential for the greater Oslo Region, 6th april 2005” som blant
annet påpeker følgende: ” ... a TramTrain-scheme will however only be viable if: .....
[the] TramTrain is substituting [red. utheving] services and routs (route sections) of the
bus, tramway and railway network”
For at en kombibaneløsning skal ha mulighet for å bli en driftsøkonomisk suksess, må
banen fra Lørenskog stasjon til Oslo sentrum erstatte en del av togtilbudet på
Hovedbanen. Det medfører at kombibanen må betjene 4 stasjoner mer langs Hovedbanen
enn i de foreliggende modellberegningene. Reisetiden fra Lørenskog vil øke ca 4 min.
Tilbudet fra Lørenskog må da samkjøres med et driftsopplegg med tilsvarende lettere
materiell fra Lillestrøm. Da vil kombibanene substituere eksisterende jernbanetilbud, ikke
supplere.
Med et driftsopplegg for Hovedbanen basert på lettere materiell er det ikke aktuelt å kjøre
Oslotunnelen. Avgangene må enten ende på Oslo S eller trekkes ut i gatenettet eller en
kombinasjon av dette.
Kapasiteten på Hovedbanen en hverdagsmorgen fra 07 – 09 er i dag 26 vognenheter eller
2600 sitteplasser. I makstimen mellom 07.30 og 08.30 er kapasiteten 15 vognenheter
eller 1500 sitteplasser. For å erstatte denne kapasiteten med kombibaner, trengs det
henholdsvis 20 og 12 kombibanesett (basert på 130 sitteplasser pr enhet) og i tillegg
trengs 5 sett for å dekke trafikken fra Lørenskog (høyste beregnede passasjerantall før
Lørenskog stasjon er 600 i morgentimen i kombibane lang.)
Til sammen trengs med andre ord 17 kombibanesett i maksimaltimen. Det kan gjøres ved
at et singelsett fra Ahus, på Lørenskog stasjon kobles sammen med et singelsett fra
Lillestrøm i 7,5 min frekvens, noe som til sammen gir 16 sett.
Alternativt kan et singelsett fra Ahus kobles sammen med et dobbeltsett fra Lillestrøm i 10
minutt frekvens, noe som gir 18 sett i makstimen.
En tredje mulighet er å kjøre 10 min frekvens fra Lillestrøm med dobbelsett og 10 min
frekvens fra Ahus med enkeltsett. Det gir til sammen 18 sett pr time i 5 min frekvens
innenfor Lørenskog. Tett frekvens med kombibane kan gå ut over avviklingen av øvrig
trafikk på Hovedbanen. Hovedtyngden av passasjerene på Hovedbanen har destinasjon
Lørenskog stasjon eller nærmere sentrum, med Haugenstua som en av Norges største
stasjoner regnet i antall påstigere.
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På Lillestrøm stasjon er det i dag ikke ledig kapasitet for vending av tog. En tettere
frekvens på Hovedbanen betinger at noen av togene vendes lenger øst, eksempelvis ved
Åråsen.
En modellberegning med et driftsopplegg for Hovedbanen med lettere materiell enn
konvensjonelt tog vil gi mer korrekte driftskostnader fordi eksisterende kostnader for drift
av jernbane trekkes fra de nye kostnadene for drift av kombibane.
En modellberegning for et slikt driftsopplegg er foreløpig ikke gjennomført. For å tilnærme
oss en situasjon som beskrevet ovenfor er det derfor regnet driftskostnader for
kombibanealternativene i to alternativer:
Hele strekningen til Oslo S
Strekningen Ahus – Lørenskog stasjon
Beregning B) antas å ligge nærmest de kostnadene man vil få hvis man erstatter
togdriften på hovedbanen med lettere materiell som vekselvis starter i Lillestrøm og på
Ahus.
Et driftsopplegg med lettere materiell på Hovedbanen vil gi en betydelig bedring i
frekvensen i forhold til dagens driftsopplegg. Det vil normalt føre til en økning i antall
passasjerer.
Bussnettet i kombibanealternativene er tilpasset slik at det er lite eller ingen
parallellkjøring mellom buss og bane.
Driftsart
T-bane
Kombibane
Buss Nedre Romerike
Buss ellers
Totalt

0-alt
887
0
182
1676
2745

Kombi kort
887
83
145
1695
2810

Kombi lang
887
93
145
1695
2820

T-bane
919
0
145
1695
2759

Tabell 20 Driftskostnader alt A [mill kr pr år] kombibane Ahus - Oslo S

Driftsart

0-alt

Kombi kort

Kombi lang

T-bane

T-bane
Kombibane
Buss Nedre Romerike
Buss ellers

887
0
182
1676

887
23
145
1695

887
39
145
1695

919
0
145
1695

Totalt

2745

2750

2766

2759

Tabell 21 Driftskostnader alt B [mill kr pr år] kombibane Ahus - Lørenskog stasjon
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I nytteberegningene benyttes blant annet forskjellene i driftskostnader for de forskjellige
driftsartene.
Driftsart
0-alt
T-bane
0
Kombibane
0
Buss Nedre Romerike 0
Buss ellers
0
Totalt
0

Kombi kort
0
83
-38
20
65

Kombi lang
0
93
-38
20
75

T-bane
32
0
-38
20
14

Tabell 22 Forskjell i totale driftskostnader alt a) [mill kr pr år] kombibane Ahus - Oslo S

Driftsart
0-alt
T-bane
0
Kombibane
0
Buss Nedre Romerike 0
Buss ellers
0
Totalt
0

Kombi kort
0
23
-38
20
5

Kombi lang
0
39
-38
20
21

T-bane
32
0
-38
20
14

Tabell 23 Forskjell i totale driftskostnader alt b) [mill kr pr år] kombibane Ahus - Lørenskog stasjon
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Tidsnytte

Teoretisk underlag

Tidsbesparelser er ofte den viktigste posten på nyttesiden for prosjekter innen
transportsektoren. Dette gjelder også for tiltak innen kollektivtrafikken. Det er gjennomført
en forenklet nyttevurdering av banetiltakene.
Teorien er basert på etablert metodikk omkring tilbud og etterspørsel av kollektivtjenester.
Etterspørselen er resultater fra trafikkberegninger med FREDRIK/EMMA. Den samlede
trafikantnytten består av endret nytte for dagens kollektivtrafikanter og for nyskapt
kollektivtrafikk.
Dagens kollektivtrafikanter (vk0) får et endret tilbud som uttrykkes ved en endring i
generalisert reisekostnad (gk1 – gk0). Generalisert reisekostnad består av både
tidskostnader og faktiske utgifter. Nyskapt kollektivtrafikk (vk1 – vk0) får en generalisert
kostnad uttrykt ved (gk1).
Dette blir det klassiske utrykket for den samlede trafikantnytten gitt ved:
N = -(gk1 – gk0)*vk0 – ½ (gk1 – gk0) * (vk1 – vk0)
hvor
gk = generalisert reisekostnad for kollektiv
vk = volum kollektiv
Turmatriser for kollektivtrafikk gir endring i volum fra 0-alternativet til alternativene med
banetiltak (vk1 – vk0). Matriser for total vektet reisetid gir endring i generalisert
reisekostnad (gk1 – gk0).
En viktig parameter i den videre beregningen er kr-verdi på endret reisetid. Vi antar at
sammensetning av reisehensikter for passasjerer i Oslo og Akershus generelt. Vi har tatt
utgangspunkt i beregninger med FREDRIK/EMMA.
Reisehensikt
Reiser i arbeid
Reiser til/fra arbeid
Øvrige reiser

Andel turer
6%
28%
66%

Tabell 24 Andel reiser fordelt på reisehensikt

Reiser i arbeid utgjør 6% av alle turene i modellen, reiser til/fra arbeid utgjør 28% og
øvrige reiser er de resterende 2/3 deler. Øvrige reiser består av skolereiser, besøksreiser,
service- og innkjøpsreiser etc.
Ved å multiplisere andel turer med tilhørende tildsverdi har vi beregnet en vektet tidsverdi
for virkedøgn. Tidsverdier er basert på verdier fra EFFEKT (Vegdirektoratet). Vi får
gjennom dette en vektet gjennomsnittlig tidsverdi på kr 79,10 pr time eller kr 1,31 pr
minutt.
Reisehensikt
Reiser i arbeid
Reiser til/fra arbeid
Øvrige reiser

Tidsverdi
Kr 187,10 pr time
Kr 55,10 pr time
Kr 79,40 pr time

Tabell 25 Tidsverdi for alle reiser
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Endring i tidsnytte

Tidsnytte er beregnet ut fra innspart reisetid. Grunnlaget for regnestykket er at året består
av 1230 rushtidstimer (knapt 5 timer pr hverdag) og 2163 dagtimer (8-9 timer pr
hverdag). Videre blir tidsverdi for ulike reisehensikter (Tabell 25) multiplisert med endring
i total reisetid (kap 7.3).
Nytten fra lavtrafikkperioder er satt til 30% av den totale nytten. Dette er basert på at
trafikanten i Lørenskog oppfører seg som gjennomsnittet av trafikantene i Sporveien hva
angår reiser i lavperiodene (kilde: Truls Angell, Oslo Sporveier).
Tidsperiode
Rush
Normal (dag)
Lavtrafikk
SUM [mill kr]

Kort kombibane
6,6
3,1
4,2
13,9

Lang kombibane
11,2
4,4
6,7
22,3

T-bane
4,3
8,2
5,4
17,9

Tabell 26 Endring i tidsnytte

Alternativet med lang kombibane får størst endring i tidsnytte blant kollektivpassasjerene
og ender på en økning 22 mill kr pr år. Økt tidsnytte i rushperioder er den største
komponenten (11,2 mill og utgjør halvparten).
T-banen gir en økning i tidsnytte blant de reisende på 17,9 mill kr. Her er rushtidsbidraget
mindre både i verdi (4,3 mill) og andel (24%). Spart reisetid i normaltrafikk utgjør den
største nyttekomponenten (8,1 mill og 45%).
Kort kombibane gir den laveste nytten for kollektivpassasjerene. Her blir den totale nytten
på 13,9 mill kr og bidraget fra rushtrafikken (6,6 mill) utgjør 47% av totalen.

Endring i tidsnytte [mill kr] pr år
25

20

15

10

5

0
Kort kombibane

Lang kombibane
Rush

Figur 39 Endring i tidsnytte [mill kr] pr år

Normal

Lavtrafikk

T-bane
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Trafikkinntekter

Tidsnytte for nyskapt trafikk (inkl nytte av bortfall av biltrafikk eller g/s) er ivaretatt i
samme beregning som for eksisterende kollektivtrafikanter. I tillegg vil nyskapt
kollektivtrafikk gi kollektivselskapet nytte i form av økte billettinntekter. Dette er en form
for ”systemnytte”.
N

selskap

= (vk1 – vk0) * gjennomsnittstakst

En ny passasjer er definert som en person som ikke har reist kollektivt før. I tidligere
beregninger for Oslo Sporveier er gjennomsnittstakst satt til kr 12,- pr reise. Verdiene er
hentet fra Figur 24 (endring i antall kollektivreiser i forhold til 0-alternativet).

8.7

Nytte for biltrafikanter

Den samfunnsøkonomiske nytten skal i prinsippet favne "alle" positive og negative
virkninger for alle grupper. Et slikt regnestykke er umulig å gjennomføre "riktig". Men fra
en rekke utredninger knyttet til NTP og O2 har man i Osloregionen fått god erfaring med
praktiske tilnærminger som får med de poster som et samlet fagmiljø oppfatter som
vesentlige. Se bl.a. NTPs Byutredning og O2s driftsprosjekt.
En full gjennomføring av denne type regnestykker er det ikke funnet plass til i analysen.
Erfaringen fra ovennevnte (NTPs Byutredning og Oslopakke 2), beregninger peker dog på
at ved denne type ruteforbedringer kommer det klart største samfunnsøkonomiske
bidraget fra sparte tidskostnader for passasjerene, særlig for de "opprinnelige"
passasjerene.
Ved å se på de mest sammenlignbare scenariene i O2, har prosjektgruppa kommet til at
nytten for biltrafikanter, inklusive sparte ulykker, utgjør ca. 25% av kollektivtrafikantenes
nytte
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9.

Nytteberegning

9.1

Innledning
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Nyttevurderinger er gjennomført som nåverdiberegning for kvantifiserbare
nyttekomponenter. Nåverdien er verdien i dag av samlede nytteeffekter og kostnader som
påløper i ulike perioder. Beregningsperioden er satt til 25 år.
Netto nytte-kost faktor er beregnet som netto nåverdi av nyttekomponenten dividert på
nåverdi av investeringene. Alle tall større enn null indikerer en positiv nytte for samfunnet.
Kalkulasjonsrentene er satt til de verdier som er anbefalt av Samferdselsepartementet
gjennom arbeider utført av TØI.
Kalkulasjonsrente for trikk/T-bane (lokale kollektivreiser) er satt til 5%. For
baneinvesteringer utenom lokaltrafikk er denne satt til 7%. Det er mest naturlig at kombibane havner i samme kategori som lokale kollektivreiser, dermed får også alternativene
samme kalkulasjonsrente (5%). 1
Det er regnet driftskostnader for kombibanealternativene i to alternativer, Hele
strekningen til Oslo S og Strekningen Ahus – Lørenskog stasjon

9.2

Nytteberegning kort kombibane

Netto nytte for kort kombibane med drift Ahus-Oslo S (alt A) er beregnet til kr – 1 087
mill. Kort kombibane med drift Ahus-Oslo S får en nytte/kostnadsbrøk på –0,76.
Kort kombibane alt A
Investering
Restverdi
Drift operatør alt A
Tidsnytte trafikanter
Nytte biltrafikk
Trafikkinntekt
Kostnad (K)
Netto nytte (NN)
Nytte/kostnad (NN/K)

Nåverdi
518 464 244
57 413 973
915 930 053
215 332 689
53 833 172
20 743 171
1 434 394 297
-1 087 071 292
-0,76

Tabell 27 Nytteberegning kort kombibane, drift operatør alt A

Netto nytte for kort kombibane med drift Ahus-Lørenskog S (alt B) er beregnet til kr – 423
mill. Kort kombibane med drift Ahus-Lørenskog S får en nytte/kostnadsbrøk på –0,55.
Kort kombibane alt B
Investering
Restverdi
Drift operatør alt B
Tidsnytte trafikanter
Nytte biltrafikk
Trafikkinntekt
Kostnad (K)
Netto nytte (NN)
Nytte/kostnad (NN/K)

Nåverdi
518 464 244
57 413 973
251 880 765
215 332 689
53 833 172
20 743 171
770 345 008
-423 022 004
-0,55

Tabell 28 Nytteberegning kort kombibane, drift operatør alt B
1
I rundskriv R-109/2005 (23.09.2005) fra Finansdepartementet til samtlige departementer og
Statsministerens kontor gis det nye retningslinjer for behandling av kalkulasjonsrente, risiko,
kalkulasjonspriser og skattekostnad i samfunnsøkonomiske analyser. Der angis at kalkulasjonsrente
for offentlige tiltak med moderat systemrisiko skal være 4%. For tiltak med betydelig systematisk
risiko kan det være riktig å benytte 6%. På denne bakgrunn synes det rimelig å anta at
kalkulasjonsrenten i fremtiden vil vær 4% for tilsvarende beregninger som i dette prosjektet.
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Med drift kun på strekningen Ahus – Lørenskog stasjon blir kostnadene over 25 år 664 mill
kr lavere. Dette innebærer at NN/K-verdien øker fra –0,76 til –0,55.

9.3

Nytteberegning lang kombibane

Netto nytte for lang kombibane med drift Ahus-Oslo S (alt A) er beregnet til kr – 1 315
mill. Lang kombibane med drift Ahus-Oslo S får en nytte/kostnadsbrøk på –0,71.
Lang kombibane alt A
Investering
Restverdi
Drift operatør alt A
Tidsnytte trafikanter
Nytte biltrafikk
Trafikkinntekt
Kostnad (K)
Netto nytte (NN)
Nytte/kostnad (NN/K)

Nåverdi
812 954 655
90 025 411
1 051 700 881
345 860 733
86 465 183
27 250 172
1 864 655 536
-1 315 054 036
-0,71

Tabell 29 Nytteberegning lang kombibane, drift operatør alt A

Netto nytte for lang kombibane med drift Ahus-Lørenskog S (alt B) er beregnet til kr – 706
mill. Lang kombibane med drift Ahus-Lørenskog S får en nytte/kostnadsbrøk på –0,56.
Lang kombibane alt B
Investering
Restverdi
Drift operatør alt B
Tidsnytte trafikanter
Nytte biltrafikk
Trafikkinntekt
Kostnad (K)
Netto nytte (NN)
Nytte/kostnad (NN/K)

Nåverdi
812 954 655
90 025 411
442 766 071
345 860 733
86 465 183
27 250 172
1 255 720 725
-706 119 226
-0,56

Tabell 30 Nytteberegning for lang kombibane, drift operatør alt B

Med drift kun på strekningen Lørenskog stasjon – Ahus blir kostnadene over 25 år 608 mill
kr lavere. Dette innebærer at NN/K-verdien øker fra –0,71 til –0,56.
9.4

Nytteberegning T-bane

Netto nytte for T-bane er beregnet til kr – 1 012 mill. T-bane får en nytte/kostnadsbrøk
på –0,66.
T-bane
Investering
Restverdi
Drift operatør
Tidsnytte trafikanter
Nytte biltrafikk
Trafikkinntekt
Kostnad (K)
Netto nytte (NN)
Nytte/kostnad (NN/K)

Nåverdi
1 327 915 612
147 051 435
198 979 939
277 498 858
69 374 715
20 786 889
1 526 895 551
-1 012 183 653
-0,66

Tabell 31 Nytteberegning for T-bane

Det understrekes at driftskostnader for T-bane er beregnet for strekningen AhusEllingsrudåsen.
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9.5

Følsomhet for endringer

Trafikkvekst

Trafikkmodellen beregner trafikktall for år 2025. Det er videre i beregningene tatt
utgangspunkt i 1% trafikkvekst fra 2025-2050.
Når man skal gjøre vurderinger langt fram i tid vil det være stor usikkerhet i denne type
verdier. Trendbrudd på både makro- og mikronivå lar seg bl a ikke fange opp. For å
illustrere hva trafikkveksten har å si for nytteberegningene er det foretatt en
følsomhetsberegning med 2% årlig trafikkvekst fra 2025-2050.
Trafikkvekst innvirker på tidsnytte og trafikkinntekt. Det er vurdert om driftskostnader
burde økes proporsjonalt. Utvikling av driftskostnader er bl a avhengig av om
kapasitetsgrensen tangeres. Det er dessuten flere faktorer som kompliserer dette
regnestykket. Det er valgt å ikke la trafikkvekst påvirke driftskostnader.
Driftsart
Kort kombi
Lang kombi
T-bane

Driftsalternativ
Drift A
Drift B
Drift A
Drift B
-

Vekst = 1%
-0,76
-0,55
-0,71
-0,56
-0,66

Vekst = 2%
-0,74
-0,51
-0,68
-0,52
-0,64

Tabell 32 Følsomhet for endret trafikkvekst (1% og 2%)

For kort kombibane drift A ser vi at 2% trafikkvekst reduserer NN/K brøken med 0,02 fra
(–0,76) til (–0,74). Med drift kun Lørenskog stasjon – Ahus endres brøken med 0,04.
Med lang kombibane har vi tilnærmet like stor reduksjon som med kort kombibane. NN/Kverdien for drift til Oslo S reduseres med 0,03 og med drift på strekningen Lørenskog
stasjon – Ahus blir NN/K redusert med 0,04.
En trafikkvekst på 2% i hele modellområdet gir en NN/K-brøk for T-bane på (-0,64). Dette
er en reduksjon på 0,02.
Vi får en liten endring i NN/K-faktoren, men denne påvirker hverken rangeringen mellom
alternativene eller nivået på NN/K-verdien.
Busstilbud Oslo - Karihaugen

Busstilbudet i Oslo fra Karihaugen i retning sentrum ble i modellberegningene litt dårlig
tilpasset etterspørselen i omårdet. Gjennomførte beregninger viser at reisende utenom det
primære influensområdet derfor får økte tidskostnader ut over det som hadde vært rimelig
med et busstilbud på linje med dagens. Med et bedre tilpasset busstilbud vil disse
trafikantenes ulemper ved økt vente- og gangtid blitt vesentlig lavere. Deres negative
bidrag til trafikantkostnader ville blit vesentlig mindre.
En konsekvens av dette vil være at trafikantnytten øker mens driftskostnadene stiger. Et
estimat på netto nytte i denne sammenheng er +7,5-10 mill i nytte pr år (10 mill er
benyttet i beregningen). Nåverdien av dette over 25 år (med 1% trafikkvekst) er ca 155
mill kr.
Driftsart
Kort kombi
Lang kombi
T-bane

Driftsalternativ
Drift A
Drift B
Drift A
Drift B
-

Beregnet busstilbud
-0,76
-0,55
-0,71
-0,56
-0,66

Tabell 33 Følsomhet for endret busstilbud Oslo - Karihaugen

Tilpasset busstilbud
-0,65
-0,35
-0,62
-0,44
-0,56
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For kort kombibane drift A ser vi at tilpasset busstilbud reduserer NN/K brøken med 0,11
fra (–0,76) til (–0,65). Med driftskostnader kalkulert fra Lørenskog stasjon – Ahus (drift B)
endres brøken med 0,20.
Med lang kombibane og drift til Oslo S reduseres NN/K-verdien med 0,09 og med drift på
strekningen Lørenskog stasjon – Ahus blir NN/K redusert med 0,12.
Tilpasset busstilbud Oslo - Karihaugen gir en NN/K-brøk for T-bane på (-0,56). Dette er en
reduksjon på 0,10.
Følsomhetsvurderingen viser at et endret busstilbud med årlig netto nytte på 10 mill vil ha
en relativt stor innvirkning på NN/K-verdien. Men selv om vi får en relativt stor endring
påvirkes ikke rangering mellom alternativene.

Kalkulasjonsrente

Kalkulasjonsprisen skal reflektere verdien i beste alternativ anvendelse av ressurser og
kan tolkes som et avkastningskrav. Det er foretatt en analyse med kalkulasjonsrente på
3%, 5% og 7% for å se hvor følsomt NN/K-verdien er for ulik kalkulasjonsrente.
Kalkulasjonsrenten innvirker på flere faktorer i regnestykket, både på nytte- og
kostnadssiden. Relativt sett er det restverdien som påvirkes mest, men tidsnytte og
driftskostnader påvirkes også.
Driftsart
Kort kombi
Lang kombi
T-bane

Driftsalternativ
Drift A
Drift B
Drift A
Drift B
-

r=3%
-0,72
-0,45
-0,66
-0,47
-0,56

r=5%
-0,76
-0,55
-0,71
-0,56
-0,66

r=7%
-0,79
-0,62
-0,74
-0,63
-0,74

Tabell 34 Følsomhet for kalkulasjonsrente på 3%, 5% og 7%

Alle alternativene får lavere NN/K-verdi med høyere kalkulasjonsrente. Relativt sett er
forskjellen mellom høy (7%) og lav (3%) kalkulasjonsrente størst for T-bane alternativet.
Nytten reduseres tilnærmet like mye i alle alternativene. Ettersom T-bane har lavere
driftskostnader enn alternativene med kombibane påvirkes totalkostnadene for alternativet
mindre av høyere kalkulasjonsrente.
Med høy kalkulasjonsrente blir forskjellen mellom alternativene mindre. Men den innbyrdes
rangeringen mellom alternativene er uforandret.

59

Forstudie. Baneløsninger til Lørenskog og Ahus.

10.

Oppsummering

Oppsummering av nøkketall:
Kombibane
kort

Kombibane
lang

Antall bosatte i influensområdet (r=500m)

7 400

13 500

7 100

Antall bosatte i influensområdet (r=800m)

-

-

13 400

20% /-

37% /-

19% /36%

Antall ansatte i influensområdet (r=500m)

8 600

14 400

9 700

Antall ansatte i influensområdet (r=800m)

-

-

12 000

% ansatte i influensområdet av totalt antall i
Lørenskog. 500m/800m

47% /-

78% /-

52% /65%

Reisetid:

Ahus – Oslo S

21 min

25 min

27 min

Lørenskog sentrum – Oslo S

17 min

21 min

24 min

i rush

7,5 min

7,5 min

10 min

utenom rush

10 min

10 min

10 min

4,9km

7,8km

6,2km

0%

5%

75%

7

10

3

Kostnad infrastruktur, kr (+/- 40%)

520 mill

810 mill

1 330 mill

Forskjell i totale driftskostnader pr år (alt a)

+65 mill

+75 mill

+14 mill

Forskjell i totale driftskostnader pr år (alt b)

+ 5 mill

+21 mill

+14 mill

Snitt 1, Lørenskog vest

6 500

6 600

6 300

Snitt 2, Lørenskog sentralt

2 800

3 000

4 900

0

0

0

+14 mill

+22 mill

+18 mill

-0,55

-0,56

-0,66

Best case

-0,21

-0,33

-0,44

Worst case

-0,79

-0,74

-0,76

% bosatte i influensområdet av totalt antall i
Lørenskog. 500m/800m

Frekvens

Lengde
% tunnel
Antall stoppesteder i Lørenskog

T-bane

Ant pass. på kombi- eller T-bane pr hvd over:

Snitt 3, Lørenskog øst
Endring i tidsnytte for trafikantene, pr år
Nytte kostnad totalt.

Utgangsverdi drift B

2

Tabell 35: Oppsummering av nøkkeltall for alternativene

10.1

Trafikale effekter

Lang kombibane gir den største økningen i totalt antall kollektivreiser pr år. Her får vi ca
102 000 flere kollektivreiser pr år enn i 0-alternativet. Kort kombibane og T-bane havner
relativt likt mhp antall kollektivreiser.
Når vi ser på total reisetid brukt i systemet vil alle banealternativene gi en reduksjon i
reisetid. Her får lang kombibane størst reduksjon i reisetid, mens kort kombibane og Tbane er ganske like.

2

Se siste tabell i pkt 10.2
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Vi ser at lang kombibane får både en økning i antall kollektivreiser og en reduksjon i total
reisetid. Dette innebærer at alternativet gjør den gjennomsnittlige reisen kortere.
Snitt 1, Lørenskog vest fanger opp reiser rettet mot Oslo. Her ser vi at totalt antall
kollektivreiser blir høyest med lang kombibane. Dersom vi kun ser på andel
kollektivreisende på bane (tog+kombibane/T-bane) gir også dette alternativet høyest
antall turer.
Snitt 2, Lørenskog sentral fanger opp Osloreiser som har start eller slutt i den østlige
halvdelen av Lørenskog. Snittet kan også fange opp lokale turer i Lørenskog. Alternativet
med T-banen gir flest kollektivturer over dette snittet. Kombibanealternativene havner
ganske likt.
Snitt 3, Lørenskog øst viser trafikksituasjonen mot Skedsmo/Rælingen. Alternative
kollektivmiddel er buss og tog. Her ser vi at alternativet med T-bane gir flest
kollektivreiser (sum buss + tog) over dette snittet.
Når vi ser på antall passasjerer (pr time) ombord kombibane eller T-bane ved bygrensen
(retning Oslo, morgenrush) finner vi at lang kombibane har flest passasjerer ombord med
ca 770 passasjerer. Kort kombibane har ca 610 passasjerer ombord mens T-banen har ca
500 passasjerer.
Oppsummert viser de trafikale resultatene at lang kombibane gir det beste kollektivtilbudet
for Lørenskog kommune totalt sett. Når vi ser på østlige deler av Lørenskog (SolheimAhus) kommer T-banen best ut.

10.2

Økonomiske konsekvenser

Når vi ser på kostnader viser beregningene at ingen av alternativene blir
samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Alternativene er rangert innbyrdes. T-banen har de høyeste investeringskostnadene og de
laveste driftsutgiftene. Dette gjelder uansett om vi regner driftskostnader for kombibane
fra Ahus til Oslo S eller fra Ahus til Lørenskog stasjon. Men i det siste tilfellet blir
forskjellen mindre.
Den økonomiske vurderingen er på bakgrunn av kombibanens driftskostnader blitt
gjennomført på to forskjellige metoder. Se også pkt 8.5.
Den første metoden (alt A) innebærer å regne driftskostnader for kombibane fra Ahus til
Oslo S. T-banens ekstra driftskostnader regnes for forlengelsen fra Ellingsrud til Ahus.
I dette tilfellet kommer lang kombibane dårligst ut på driftskostnadene. Kombibanene får
driftskostnader som er ca 5 ganger så høye som T-banens driftskostnader. Selv om Tbanen har høye investeringskostnader og lavere trafikantnytte enn lang kombibane,
kommer T-banen best ut i dette regnestykket.
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Nytte/kostnad banealternativer nedre Romerike [mill kr] over 25 år (alt A, 1%)

Investering infrastruktur
Restverdi
Driftskostnader operatør
Tidsnytte trafikanter
Nytte biltrafikk +
Trafikkinntekter
-1
600

-1
400

-1
200

-1
000

-800

-600

Kombi kort

-400

Kombi lang

-200

0

200

400

600

T-bane

Figur 40 Nytte/kostnad alt A, 1% vekst

Den andre metoden (alt B) innebærer at vi regner driftskostnader for kombibane fra Ahus
til Lørenskog stasjon. For lang kombibane innebærer dette at driftskostnadene reduseres
med 73% (664 mill kr) mens for kort kombibane er reduksjonen på 58% (608 mill kr).
Dette fører til at driftskostnadene for kort kombibane blir på nivå med T-banen mens
driftskostnadene for lang kombibane blir ca dobbelt så høye som for T-bane. Det siste
regnestykket gir det beste resultatet for kort kombibane.
Nytte/kostnad banealternativer nedre Romerike [mill kr] over 25 år (alt B, 1%)

Investering infrastruktur
Restverdi
Driftskostnader operatør
Tidsnytte trafikanter
Nytte biltrafikk +
Trafikkinntekter
-1
600
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400
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Figur 41 Nytte/kostnad alt B, 1% vekst

Når vi ser på NN/K-brøkene er det flere elementer som gjør disse verdiene usikre. Det
velges derfor å presentere verdier i intervaller for å få frem at analysen ikke gir eksakte
svar.
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Utgangsverdi NN/K
Trafikkvekst 2%, endring i NN/K-verdi
Tilpasset buss, endring i NN/K-verdi
Kalk r=3%, endring i NN/K-verdi
Kalk r=7%, endring i NN/K-verdi
Worst case, utgangsverdi og kalk r=7%
Best case, utgangsverdi og 2%
trafikkvekst, tilpasset busstilbud og kalk
r=3%
Tabell 36 Oppsummering NN/K-verdier

Kort kombibane
Drift A
Drift B
-0,76
-0,55
+0,02
+0,04
+0,11
+0,20
+0,04
+0,10
-0,03
-0,07
-0,79
-0,21

Lang kombibane
Drift A
Drift B
-0,71
-0,56
+0,03
+0,02
+0,09
+0,12
+0,05
+0,09
-0,03
-0,07
-0,74
-0,33

T-bane
-0,66
+0,02
+0,10
+0,10
-0,08
-0,74
-0,44
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Anbefaling

Lørenskog sentrum og Ahus

Lørenskog sentrum står overfor omfattende fortetting de neste 10-20 årene, med plass til
flere tusen nye boliger og ulike næringsbygg. Kommunen har manglet et klart definert
sentrum, men området Solheim/Skårer er i ferd med å utvikles til kommunesentrum. Nye
Ahus får betydelig flere ansatte og vil betjene en stor deler av Oslos befolkning. Sentrale
deler av Lørenskog vil således stå overfor betydelige trafikkutfordringer også i framtiden.
Hvordan fortetting- og trafikkutfordringene best kan løses er dels et økonomisk spørsmål,
dels et politisk spørsmål.
Framkommelighet for buss

Befolkningsframskrivninger viser at Romerike vil ha en langt større prosentvis
befolkningsøkning enn resten av hovedstadsområdet de neste 10-20 årene. Antall
kollektivreisende fra Nedre Romerike i retning Oslo vil således øke mer enn den generelle
kollektivøkningen i hovedstadsområdet. Økningen vil komme både i retning mot sentrum, i
retning Ring 2 og Ring 3.
Selv med en kollektivtunnel parallelt med Vålerengatunnelen, vil det fortsatt være stor
usikkerhet knyttet til framkommelighet for buss gjennom Bjørvika og Oslo sentrum.
Eventuelle baneløsninger må derfor ses i sammenheng med eksisterende og framtidige
politiske føringer for framkommelighet for buss gjennom Oslo sentrum og indre by.
Anbefalte baneløsninger

Når man ser på trafikale effekter kommer lang kombibane best ut. Men bildet er noe mer
nyansert når man ser nærmere på de enkelte områdene i Lørenskog.
Ahus får den beste kollektivbetjening av forlenget T-bane, mens Skårerkrysset/Rolvsrud
etc får det beste tilbudet med lang kombibane. Videre er destinasjon på Oslo-siden
avgjørende for hvilket banetilbud som foretrekkes. Passasjerer som har målpunkt langs
Furusetbanen vil foretrekke T-banen, mens personen som har målpunkt Oslo sentrum eller
lengre vest vil foretrekke kombibane.
Dersom et av alternativene skal utelukkes i det videre arbeidet blir det kort kombibane.
Det anbefales at det jobbes videre med lang kombibane og T-bane alternativene.
Anbefalinger for videre arbeid

Oslopakke 2-sekretariatet vil om kort tid påbegynne arbeidet med å utrede et regionalt og
samordnet driftskonsept for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet i 2015, gitt føringer om
trafikantbetaling i Oslopakke 3. Kombibane vil være et alternativ i denne utredningen. For
kombibanens del vil følgende forutsetninger bli lagt til grunn:
-

Kombibane integreres fullt ut i det banebaserte kollektivtilbudet.

-

Kombibane erstatter helt eller delvis eksisterende kollektivtilbud med tog,
sporvogn og/eller buss.

-

Kombibane erstatter ikke lokaltog med fullt belegg i rushtiden.

-

Fokusere på det persontransportmarkedet som ikke betjenes godt nok av et
banebasert kollektivtilbud. (Nye og eksisterende bolig- og arbeidsplassområder
samt tverrforbindelser utenom Oslo sentrum.)

I arbeidet med denne forstudien til banebetjening av Lørenskog har det dukket opp en del
spørsmål som faller utenfor rammen av prosjektet. Dette er normalt ved denne type
prosjekt, da det ved bruk av transportmodeller ofte er enkelt å få svar på de store
spørsmålene. Samtidig kan det være vanskelig å forutse detaljerte virkninger av endringer
i forskjellige alternativer.
Det bør vurderes om videre analyse bør ha en grundig gjennomgang av trafikkgrunnlaget
og hvilket transportmønster som finnes i området. Det bør vurderes om
Reisevaneundersøkelsen 2001 (RVU 2001) kan være grunnlag for en mer grundig analyse.
RVU 2001 hadde ca 11 000 respondenter i Oslo og Akershus. (RVU 2005 pågår, men vil ha
færre respondenter og den vil ikke være klar for analyser før mot slutten av 2006.) Å se
på målpunkt i Groruddalen vs Oslo sentrum kan være aktuelt.
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Det kan være nødvendig å gå dypere inn i transportanalysen på enkelte områder i det
videre arbeidet. Med tanke på modellarbeid anbefaler vi å ha fokus på følgende punkter i
et eventuelt videre arbeid:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Kombibanetilbud på Hovedbanen med splitting på Lørenskog stasjon med
avganger til/fra Ahus og til/fra Lillestrøm. Frekvens, antall vogner, stopp ved
Oslo S eller videreføring er spørsmål som bør utredes mer detaljert. I denne
sammenheng bør også Hovedbanens kapasitet til å avvikle aktuelle
driftsopplegg vurderes.
Tilpasse busstilbudet i Oslo fra Karihaugen i retning sentrum. Den økte
tidskostnaden for kollektivreisende fra dette området i eksisterende
beregninger, kan reduseres med et tilpasset busstilbud.
Se nærmere på influensområdene for tiltakene og beregne NN/K-brøk for
delområder av modellen, ikke for hele modellen som det er gjort i forstudien.
Lokale virkninger, dvs hvordan de forskjellige tilbudene påvirker
persontrafikken i Lørenskog. Nåværende prosjekt har tatt for seg
hovedstrømmen av de kollektive reisende, dvs de mellom Nedre Romerike og
Oslo. Dette er reiser som i hovedsak utføres i forbindelse med arbeid. Reiser
internt i Lørenskog påvirkes også av endring i tilbudet og disse forandringene
bør undersøkes nærmere.
Det bør utredes hvordan Nye Lørenskog sentrum og tilliggende områder kan
utvikles i henhold til prinsippene for "urban design", som går ut på å lage lett
tilgjengelige, levende og trivelige bymiljøer der kollektivtrafikken inngår som et
vesentlig element. (Kilde: Hitrans - Delrapport nr 3 - Public Transport and
Urban Design (2005).
Modellberegningene har forutsatt 10-min frekvens på T-banenettet. Sporveien
har i ruteplan 2010 kommet frem til at kombinasjoner av 15- min og 7,5-min
frekvens er en bedre markedstilpasning. I videre arbeider som involverer
Furusetbanen, anbefales det å vurdere frekvens nærmere, inklusive 7,5-min
frekvens.
Ansvarsdeling, organisering og finansiering for de enkelte driftskonseptene.
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