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FORORD
Asplan Viak er engasjert av Ruter AS for å utarbeide en KVU om kollektivtrafikken fra øvre
del av Groruddalen mot Lørenskog, med perspektiver mot Skedsmo. Dette notatet er et
sammendrag av silingsarbeidet gjennomført av prosjektgruppen november 2014 - januar
2015. Notatet gir et innblikk i konseptutviklingsfasen. Notatet beskriver konsepter som er
vurdert på et overordnet nivå i mulighetsstudiet og vurderingen av hvilke konsepter som er
foreslått videreført i konseptanalysen. Arbeidet vil inngå i hovedrapporten som overleveres
Akershus fylkeskommune i mars 2015.
Solbritt Irene Dramstad har vært oppdragsleder for Asplan Viak.

Oslo, 09/02/2015

Solbritt Irene Dramstad
Oppdragsleder

Ruter AS

Asplan Viak AS

KVU om kollektivtrafikk fra Groruddalen mot Lørenskog, perspektiver Skedsmo, Silingsrapport

3

INNHOLDSFORTEGNELSE
1

2

3

Innledning ...................................................................................................................... 4
1.1

Mål og krav ............................................................................................................. 5

1.2

Utvikling av konsepter ............................................................................................. 6

Beskrivelse av konseptene ............................................................................................10
2.1

Hovedkonsept 0: Sammenlikningsgrunnlaget .........................................................10

2.2

Hovedkonsept 0+: Kompletterende busslinjer ........................................................11

2.3

Hovedkonsept A: T-bane ........................................................................................14

2.4

Hovedkonsept B: Superbuss ..................................................................................21

2.5

Hovedkonsept C: Bybane .......................................................................................26

2.6

Jernbane ................................................................................................................31

2.7

Monorail/ SkyTrain .................................................................................................34

2.8

Samlet oversikt over konsepter ..............................................................................35

2.9

Samlet vurdering av konsepter ...............................................................................39

Siling – anbefaling .........................................................................................................42
3.1

Siling av konsepter .................................................................................................42

3.2

Videre arbeid ..........................................................................................................42

Ruter AS

Asplan Viak AS

KVU om kollektivtrafikk fra Groruddalen mot Lørenskog, perspektiver Skedsmo, Silingsrapport

4

1 INNLEDNING
I denne foreløpige rapporten beskrives mulige konsepter med utgangspunkt i identifiserte
behov, mål og krav.
Konsepter er i denne sammenheng betegnelsen på det helhetlige kollektivtilbudet som
betjener bybåndet fra øvre del av Grorudbanen mot Ahus og videre mot Lillestrøm på en god
måte. Dette betyr blant annet at alle konsepter med utbygging av nye banestrekninger også
vil inkludere et busstilbud for å bygge opp under banetilbudet, og for å få et supplerende
tilbud på relasjoner som ikke vil bli betjent av bane. Konseptene skal bygge på Ruters
prinsipper for utvikling av linjenettet, der det bl.a. legges vekt på nettverkseffekter. Dette
innebærer blant annet et høyfrekvent kollektivtilbud som gir kundene opplevelse av å kunne
reise sømløst på kryss og tvers. Videre skal det legges til rette for en knutepunktstruktur og
et effektivt linjenett uten flere holdeplasser og stasjoner enn det er behov for. Dette gir
kortere reisetid og et lesbart transporttilbud.
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1.1 Mål og krav
Mål og krav er gjengitt i tabellen under:
Tabell 1-1: Prosjektutløsende behov, samfunnsmål, effektmål og krav

Prosjektutløsende
behov:
Samfunnsmål:

Et konkurransedyktig og bærekraftig kollektivtilbud for å betjene
eksisterende og fremtidig bebyggelse i bybåndet fra øvre del av
Groruddalen mot Ahus og videre til Lillestrøm
Kollektivtilbudet i bybåndet fra øvre del av Groruddalen til Lillestrøm skal
være så konkurransedyktig og bærekraftig at:
-

Effektmål 1:

Effektmål 2:
Effektmål 3:

Effektmål 4:

kollektivtransporten vil ta veksten i motorisert persontransport
det understøtter en planlagt knutepunktbasert byutvikling som bygger
på kollektivtrafikk som et hovedelement i transportsystemet
Samlet reisetid med kollektivtransport på viktige reiserelasjoner til/fra og
internt i bybåndet fra øvre del av Groruddalen til Lillestrøm skal reduseres
vesentlig, og være mer forutsigbar enn i dag (2014)
Kollektivtrafikken skal i så stor grad som mulig kunne kjøre uhindret av
annen trafikk
Kollektivtilbudet skal ha en flatedekning som gir akseptable gangavstander
til de viktigste befolknings- og arbeidsplasskonsentrasjonene og andre
viktige reisemål
Kollektivtilbudet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å møte økt etterspørsel som
følge av ønsket byutvikling og høyere kollektivandeler

Effektmål 5:

Kollektivtransporten skal ha god kjørekomfort

Effektmål 6:

Utforming av kollektivtilbud og lokalisering av stasjoner og stoppesteder skal
bidra til å utløse ønsket byutviklingspotensial, og bygge opp under en
regional utvikling i tråd med overordnede strategier, jf. Samordnet areal- og
transportstrategi for Osloregionen

Må-krav:
1. Økt kollektivandel

Samlet kollektivandel til/fra og internt i bybåndet skal øke

Må-krav:
2. Grønnstrukturen
skal søkes bevart
Bør-krav avledet av
mål:
1. Reisetid, kollektivtransport

Hovedtrekkene i grønnstrukturen skal søkes bevart

2. Konkurranseforhold – bil/kollektivtransport
3. Samfunnsøkonomi
4. Kapasitet/
robusthet

Reisetidsforholdet bil/kollektivtransport skal forbedres i kollektivtransportens
favør

Ruter AS

a) Samlet reisetid med kollektivtransport mellom Ahus/Lørenskog
sentrum og nærings- og boligområdene langs Grorudbanen skal reduseres.
b) Samlet reisetid med kollektivtransport mellom Ahus/Lørenskog sentrum
og nærings- og boligområdene langs Hovedbanen skal reduseres.
c) Samlet reisetid med kollektivtransport mellom Ahus/Lørenskog sentrum
og nærings- og boligområdene langs Furusetbanen skal reduseres.
d) Samlet reisetid med kollektivtransport mellom Ahus/Lørenskog sentrum
og Oslo sentrum skal reduseres.
e) Samlet reisetid med kollektivtransport mellom Ahus/Lørenskog sentrum
og Lillestrøm skal reduseres.

Tiltaket skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt
Det må sikres at konseptene kan tilpasses fremtidig
kollektivtransportsystem for Osloregionen, dvs. at en både må ha
tilstrekkelig kapasitet og at en har en robusthet med hensyn til mulige
utviklingsmuligheter.
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5. Utslipp av
klimagasser

Må-krav avledet av
viktige behov:
Bør-krav, avledet
av viktige behov:
1. Trafikksikkerhet
2. Støy og
luftforurensing
3. Naturmangfold
4. Kulturminner,
-miljøer og -landskap
Bør-krav, tekniske
og funksjonelle:
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Klimautslippene fra transportsektoren skal reduseres i henhold til vedtatte
klimamål (Norge skal i henhold til Kyoto-avtalen redusere de globale
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990 fram til
2020)
Hovedtrekkene i grøntstrukturen skal sikres
Antallet drepte eller hardt skadde i trafikken skal reduseres

Tiltaket skal bidra til redusert luftforurensing og færre støyutsatte
Mangfoldet av naturtyper og arter bør ivaretas, jf. naturmangfoldloven
Kulturminner, -miljøer og -landskap bør bevares, jf. kulturminneloven
1) Sporveiens tekniske regelverk legges til grunn for utforming av tbane/bybane.
2) Jernbaneverkets tekniske regelverk legges til grunn for utforming av
jernbane.
3) Statens vegvesens håndbøker legges til grunn for utforming av
veianlegg.

1.2 Utvikling av konsepter
Metode for utvikling av konsepter
Statens vegvesen har utviklet en firetrinnsmetodikk som benyttes ved utvikling av konsepter.
Denne metodikken skal blant annet sikre at en ikke går inn for tiltak som krever store
investeringer, før en har vurdert om en kan oppnå den samme effekten med enklere og
billigere tiltak.
Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av transportmiddel
Virkemidler på dette trinnet kan f.eks. være parkeringsrestriksjoner, veiprising, køprising,
økning i bompenger, miljøsoner, betalingsparkering eller redusert takst for kollektivreiser.
Slike tiltak kan gi redusert bilbruk, men en må samtidig ha et godt utbygd kollektivnett som
tåler etterspørselsvekst.
Videre vil slike tiltak alene ikke være nok til å nå målet om å understøtte en planlagt
knutepunktbasert byutvikling som bygger på kollektivtrafikk som et hovedelement i
transportsystemet. Dette forutsetter at det i tillegg etableres et konkurransedyktig
kollektivtilbud med høy standard. Tiltak på trinn 1 anses derfor ikke som tilstrekkelig for å nå
målene alene, men de kan være aktuelle i kombinasjon med tiltak på andre trinn.
Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
En bedre utnyttelse av dagens infrastruktur kan innebære at busstilbudet i større grad kobles
opp mot viktige stasjoner på jernbane- og T-banenettet. Dagens jernbanelinje, Hovedbanen,
ligger i dalbunnen, men byutviklingen i Groruddalen og Lørenskog har i liten grad foregått
langs Hovedbanen. Jernbanens markedsdekning er derfor begrenset. Frekvensen på
lokaltogpendelen i Groruddalen økte fra to til fire avganger/time i desember 2014, noe som
gjør jernbanetilbudet vesentlig mer attraktivt. Videre vil toglinjen, ifølge JVB, kunne økes til
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seks ganger i timen fra 2030. Det er foreløpig ingen mulig løsning å øke frekvensen
ytterligere.
Økt bussmating mot stasjonene på t-banen og jernbanen forutsetter god fremkommelighet
på veinettet frem til stasjonene, god korrespondanse og høy frekvens på matebusslinjene.
Dagens buss system trafikkerer i stor grad i blandet trafikk, og har
fremkommelighetsproblemer, og uten større satsning på kollektivsystemet kan det forventes
at trafikken forverres.
Et attraktivt og bærekraftig kollektivsystemet krever større investeringer enn signalprioritering
for buss og enkle fremkommelighetstiltak som skilting. Videre vil ikke eksisterende
infrastruktur kunne imøtekomme en økning av flere busser per linje uten at det gjøres
utbygging av dagens infrastruktur. Bussene vil få ytterligere forsinkelser. Tilfartskontroll hvor
bussen gis prioritet er en mulig løsning. For noen strekninger kan eksisterende kjørefelt
omgjøres til kollektivfelt. På flere strekninger der det er fremkommelighetsproblemer i dag, er
ÅDT for trafikk så høy at kjørekapasiteten må opprettholdes for ikke å få tilbake blokkering
og utfordringer andre steder i veinettet. Et slikt tiltak vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil,
men konsekvenser for bl.a. næringstransport må samtidig vurderes. Her må det gjøres større
fysiske tiltak som utbygging av kollektivfelt for å sikre fremkommeligheten for bussene.
Skal kollektivtrafikken understøtte den planlagte byutviklingen i bybåndet må det sikres god
fremkommelighet og punktlighet på linjene, men vil ikke være mulig ved å effektivisere
dagens infrastruktur alene. Det er ikke videreført konsepter på trinn 2. Men det kan være
aktuelt å gjøre mindre fysiske tiltak i konsepter fra andre trinn for å sikre god
fremkommelighet og punktlighet.
Trinn 3: Forbedring av eksisterende infrastruktur – mindre fysiske tiltak
Hovedveisystemet i Groruddalen med Riksvei 4, Østre Aker vei, E6 og Tvetenveien, har stor
kapasitet, men har i perioder store forsinkelser. Toglinjen i dalbunnen er en barriere med få
kryssingsmuligheter. Dagens veiforbindelser under jernbanen har kulverter med begrenset
kapasitet, to kjørefelt (med unntak av E6). I deler av døgnet er disse en flaskehals. Mindre
utbygginger av veinettet er mulig. Utbygging av kollektivfelt langs utvalgte strekninger og
problemområder kan gi bedre fremkommelighet og et busstilbud som er mer
konkurransedyktig med hensyn til reisetid.
For kortere turer vil økt tilrettelegging for gang- og sykkeltiltak stimulere til flere gang- og
sykkelturer. Men utbygging av gang- og sykkelveier gir ikke måloppnåelse for samfunnsmålet
om at et bærekraftig kollektivtilbud i bybåndet skal understøtte en planlagt knutepunktbasert
byutvikling.
I Akershus er bussene i mindre grad enn i Oslo prioritert i signalanlegg. Signalprioritering kan
bidra til å forbedre bussenes fremkommelighet i kryss, og det kan gis prioritering til buss
gjennom rundkjøring. Videre vil heller ikke utbygging av kryss til signalanlegg alene gjøre
kollektivtrafikken bærekraftig og til et hovedelement i transportsystemet i bybåndet. Sammen
med utbygging av kollektivfelt vil det være aktuelt å kombinere tiltak på andre trinn. For å
sikre en bærekraftig byutvikling og et attraktiv kollektivsystem med god punktlighet kan man
bygge ut strekninger for pendelbusser. Det er foreslått konsepter på tredje trinn.

Trinn 4: Nyinvesteringer og større ombygginger
Med større investeringer vil det være mulig å etablere et kollektivtilbud som i større grad har
egen trasé, og som i større grad er konkurransedyktig med bil med hensyn til reisetid. Hvis
kollektivtransporten skal være et hovedelement i byutviklingen i bybådnet vil høy frekvens og
god fremkommelighet av være avgjørende. Med større nyinvesteringer og ombygginger kan
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man sikre et kollektivsystem med høy punktlighet og god kapasitet som kan møte den
forventede byutviklingen.
På det fjerde trinnet kan en vurdere skinnegående banetilbud og generelt tiltak som i større
grad har en bystrukturerende effekt, og de fleste konsept er fra dette trinnet.

Tabellen under viser mulige prinsipper for konseptutvikling innenfor hvert trinn i
firetrinnsmetodikken.
Tabell 1-2: Firetrinnsmetodikk

Trinn
Trinn 1: Tiltak som påvirker
transportetterspørselen og valg av
transportmiddel

Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv
utnyttelse av eksisterende infrastruktur

Trinn 3: Forbedring av eksisterende
infrastruktur- mindre fysiske tiltak

Trinn 4: Nyinvesteringer og større
ombygginger

Tiltak
Restriksjoner på bilbruk og parkering vil
bidra til å redusere bilbruken, men dette vil
ikke være tilstrekkelig til å nå
samfunnsmålet. For å understøtte en
planlagt knutepunktbasert byutvikling må
det i tillegg etableres et konkurransedyktig
kollektivtilbud med høy standard.
- Optimalisering av dagens kollektivtilbud
- Signalprioritering
- Mer og bedre mating til bane
- Flere/bedre kompletterende busstilbud
- 0+ etablering av pendellinjer i bybåndet.
Utbygging av kollektivfelt, ev.
omdisponering av kjørefelt til kollektivfelt
- Andre tiltak som gir bedre
fremkommelighet for dagens linjer
Nye tiltak:
- Omlegging av jernbanelinje m/tilpasset
busstilbud
- Forlengelse av T-banen m/tilpasset
busstilbud
- Etablering av BRT m/tilpasset busstilbud
for øvrig
- Bybane m/tilpasset busstilbud
Nye kollektivmidler, Monorail/Sky train

Prosess
Hovedkonseptene og varianter av disse har blitt utviklet ved anvendelse av
firetrinnsmetodikken. Prosjektets arbeidsgruppe har gjennomgått konseptene, og har også
kommet med forslag til konsepter. Flere av innspillene er varianter av samme konsept. Det er
foretatt en innledende grovsortering dokumentert i kapittel 2. Grovsorteringen er forankret i
arbeidsgruppen. Alternativene som er vurdert grundigere, er beskrevet i kapittel 2 og
vurderingene opp mot mål og krav er gjengitt i kapittel 3.

Prinsipper for konseptutvikling
I konseptvalgutredningen skal alle konsepter sammenliknes med et 0-alternativ. Dette skal
representere den forventede utviklingen dersom nye tiltaket ikke realiseres. Med hensyn til
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infrastruktur vil dette være dagens situasjon pluss eventuelle vedtatte planer. Utbyggingen av
jernbanen i Inter City-området og utvidelse av kapasiteten for jernbane og/eller T-bane
gjennom Oslo sentrum er i utredningsfasen. Dette er store grep som ikke er vedtatt, men
som vil ha stor betydning for de skinnegående transportmidlenes kapasitet.
Prosessen har gitt 5 hovedkonsepter inkludert konsept 0+. Det er tatt utgangspunkt i
konsepter beskrevet i prosjektplanen.
Felles for alle hovedkonseptene er at de inkluderer et busstilbud. I konsepter med
banebetjening må busstilbudet tilpasses banetilbudet slik at det samlede kollektivtilbudet blir
optimalt. Dette vil bl.a. omfatte bussmating til viktige knutepunkter på banestrekningene, og
tilrettelegging for et effektivt kollektivnettverk med god flatedekning. Tilbudet må samtidig
vurderes med hensyn til behov for omstigninger som gir lengre reisetider og er mindre
attraktivt enn direktereiser. Dette vil bl.a. være en avveining mellom ønsket om å unngå
omstigning og behovet for høy frekvens.
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2 BESKRIVELSE AV KONSEPTENE
2.1 Hovedkonsept 0: Sammenlikningsgrunnlaget
I konseptvalgutredningen skal alle konseptene vurderes opp mot et 0-alternativ. Dette skal i
utgangspunktet være en videreføring av dagens situasjon, samt tiltak som er vedtatt
gjennomført uavhengig av de aktuelle konseptene.
Dagens kollektivnett består av jernbanetilbudet på Hovedbanen, t-banetilbudet på
Grorudbanen (linje 5) og Furusetbanen (linje 2) og et omfattende busstilbud.
På T-banenettet ferdigstilles Lørensvingen i 2015. Lørensvingen vil gi en ny direkte
forbindelse mellom Grorudbanen og T-baneringen. Dette gir økt kapasitet og kortere reisetid
fra nordre del av Groruddalen til Oslo nord og vest via Ringen.

Figur 2-1: Dagens kollektivnett
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2.2 Hovedkonsept 0+: Kompletterende busslinjer
0+ to pendelbusser fra Stovner og Furuset gjennom bybåndet mot Lillestrøm
Hovedgrep

Trasé

Utviklingsmuligheter

Etabler to pendelbusser i bybåndet
på eksiterende vei
1) Stovner – Lørenskog St. –
Visperud – Lørenskog sentrum –
Ahus – Strømmen – Lillestrøm
2) Ellingsrud – Visperud - Lørenskog
sentrum – Ahus – Lillestrøm




Videre til konsekvensanalyse
Begrunnelse:
 Dekker viktige målpunkter og
reiserelasjoner
 Noe enklere reguleringssaker
 Lavt kostnadsnivå

Kontinuerlig utbygging av
fremkommelighetstiltak
Utbygging til superbuss på
egen bussvei på lengre sikt

Figur 2-2: Mulige varianter av hovedkonsept 0+, etablering av to kompletterende bussruter gjennom bybåndet.

Tiltaket er et alternativ som er utarbeidet fra trinn 3. Det finnes også tiltak fra trinn 2 i
alternativet.
Konseptidé:




To pendelbusser som dekker de viktigste relasjoner i bybåndet etableres
Traseen går langs eller på eksiterende vei, begrenset grad av investeringer i ny
infrastruktur.
Fremkommelighetstiltak for buss i kryss og rundkjøringer.

Alternativet tilrettelegger for bedre omstigning til eksiterende T-banelinjer og tog enn
eksisterende kollektivsystem.
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Investeringer:
Konseptet innebære noen strekinger med etablering av kollektivfelt utenfor eksiterende
veigrunn. Mindre investeringer for kollektivtrafikken i problemområder.
Kollektivtrafikk:
Alternativet foreslås en rampe fra Gamleveien (Rv. 356 til Strømsveien (Rv.159). Kollektivfelt
på Rv.159 og tilfartskontroll til Rælingtunnelen. Videre kollektivgater for deler av
Sykehusveien ved Ahus og miljøgata i Strømmen.
Tilbudet dekker de viktigste målpunktene og reiserelasjonene, og gir god flatedekning og
bedre overgangsmuligheter. Samtidig vil det være behov for tiltak som gir bedre
fremkommelighet, og rutetilbudet må optimaliseres slik at omstigningsulempene
minimaliseres. Avstand mellom og nøyaktig plassering av bussholdeplasser må vurderes
nærmere.
Miljø:
Konseptet innebærer etablering av en busslinje på eksisterende vei. Strekningen trafikkeres
av ulike busslinjer i dag med unntak av strekningen gjennom Rælingtunnelen. Ruter har som
mål at kollektivtrafikken skal være klimanøytral i 2020, men vil gi utslipp av NOx og
svevestøv (PM) lokalt. Videre vil konseptet innebærer at flere busser endre sin trase eller
legges ned.
Støy:
Traseene trafikkeres i dag av busser. Flere ruter foreslås endret eller nedlagt som følge av
nye pendelbusser, og utløser i mindre grad krav til støyreduserende tiltak. Videre vil innkjøp
av nye bussmateriell og fremtidige busser være betydelig mer støyreduserende.

Mating til jernbanen
Hovedgrep

Trasé

Utviklingsmuligheter

Etablere høyfrekventerte
bussveier til togstasjonene

1) Fra Ahus til Fjellhamar st.
2) Lørenskog sentrum til
Lørenskog st.
3) Fra Stovner til Lørenskog st.

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:
 Samlet reisetid mellom viktige
reiserelasjoner blir ikke redusert
 Usikre forutsetninger rundt
realistisk økning av frekvens på
Hovedbanen

Traseene kan utvikles til
superbusstraseer og knyttes
sammen til et nett

Tiltaket er et alternativ som er utarbeidet fra trinn 3. Det finnes også tiltak fra trinn 2 i
alternativet.

Ruter AS

Asplan Viak AS
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Konseptidé:





Mating til Hovedbanelinjen fra noen sentrale punkter
Togets frekvens økes til 6 ganger i timen
Buss prioritering på linjene, strekninger med kollektivfelt
Tilfartskontroll ved kulvert og restriktive tiltak for å redusere biltrafikk (Redusere antall
parkeringsplasser på Ahus, Lørenskog og Skedsmo, samt avgifts parkering).

Det er vurdert om det kan være aktuelt med et konsept med bussmating fra sentrale
målpunkt til dagens stasjoner på jernbanen.
Investeringer:
Konseptet innebære noen strekinger med etablering av kollektivfelt utenfor eksiterende
veigrunn. Mindre investeringer for kollektivtrafikken i problemområder. Utvidelse av noen
bruer for å sikre fremkommelighet.
Kollektivtrafikk:
Hvis et matekonsept mot Hovedbanen skal være attraktivt må det som et minimum gå tog
hvert 10. minutt, dvs. at en må ha 6 avganger per time. Dette kan være mulig uten fysiske
tiltak på jernbanenettet, men det er ikke tilstrekkelig utredet, og det kan ha konsekvenser for
godstrafikken som trafikkerer strekningen. Frem mot 2030 antas det at frekvensen vil være 4
ganger i timen (Jf. uttalelse fra Jernbaneverket).
Matebusstraseene fra de viktige målpunktene som er foreslått er kort strekninger. Videre må
bybåndet og de viktigste reiserelasjonene betjenes av lokalbuss, og det innebærer ingen
fremkommelighetstiltak for reiser internt i bybåndet som ikke betjenes av tog.
Miljø:
Konseptet innebærer etablering av en busslinje på eksisterende vei. Ruter har som mål at
kollektivtrafikken skal være klimanøytral i 2020, men vil gi utslipp av NOx og svevestøv (PM)
lokalt. Videre vil konseptet innebærer at flere lokale busser må opprettholde sin trase for at
flere målpunkter i bybåndet skal kunne nås med kollektiv.
Støy:
De fleste traseene trafikkeres i dag av busser, og tiltakene vil i mindre grad utløse krav til
støyreduserende tiltak. Videre vil innkjøp av nye bussmateriell og fremtidige busser være
betydelig mer støyreduserende.

Konseptet forkastes av hensyn til:



Samlet reisetid: Samlet reisetid med kollektivtransport på viktige reiserelasjoner blir
ikke redusert (internt i bybåndet og fra bybåndet mot søndre del av Groruddalen),
bryter derfor med effektmål 1 og bør-krav avledet av mål 1, punkt a, c, d og e.
Usikre forutsetninger: Det er ikke avklart at det er mulig/realistisk å kjøre 6 avganger
per time på Hovedbanen.

Ruter AS

Asplan Viak AS
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2.3 Hovedkonsept A: T-bane
A1 Forlengelse av T-banen fra Ellingsrud til Ahus via Visperud og Lørenskog
sentrum, forbedret bussforbindelse fra Stovner til Lillestrøm via tunnel

Hovedgrep

Trasé

Kompletterende
tilbud
Utviklingsmuligheter

Forlengelse av T-bane fra
Ellingsrud til Ahus
Ellingsrud – Visperud - Lørenskog
sentrum - Ahus

Videre til konsekvensanalyse
Begrunnelse:
 Bygger på eksisterende
driftsmiddel
 Gir god kapasitet

Bedret bussforbindelse fra
Stovner til Lillestrøm via tunnel
Ytterlig forlengelse av t-bane fra
Ahus mot Lillestrøm

Figur 2-3: Mulig forlengelse av T- banen fra Ellingsrud til Ahus

Tiltak fra trinn 2, 3 og 4 finnes i dette alternativet.
Konseptidé:





Eksisterende T-banelinje 2 forlenges fra Ellingsrud til Ahus med mulig utvidelse mot
Lillestrøm
Kompletterende buss fra Stovner mot Lillestrøm via Ahus
Buss prioritering på linjen for kompletterende busstilbud, strekninger med kollektivfelt
og tilfartskontroll.
Restriktive tiltak for å redusere biltrafikk (Redusere antall parkeringsplasser på Ahus,
Lørenskog og Skedsmo, samt avgifts parkering).

T-banetraseen i dette konseptet bygger på Norconsults utredning, (Baneløsninger på Nedre
Romerike, Traséutredninger for T-bane og lokalbane, mai 2010). Alternativet kan ha

Ruter AS

Asplan Viak AS
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stasjoner på Visperud, Lørenskog Sentrum og Ahus. Forlengelsen av T-banelinje 2 gir ingen
direkte kobling til jernbanen. Det er derfor foreslått en forsterket bussforbindelse mot
Hovedbanen.
Investeringer:
Forlengelsen fra Ellingsrudåsen til Visperud vil gå i delvis i dagen og delvis i tunnel. En del
bygninger vil bli berørt av denne forlengelsen, hovedsakelig lave industribygninger og
lagerbygninger. Videre fra Visperud vil traseen gå i tunnel, med unntak av et kort parti, før
den ender i en stasjon under bakken ved Ahus.
Kollektivtrafikk:
Det vil bli byttepunkter ved Ahus, Visperud og Lørenskog sentrum mellom buss- og
banetilbudet.
Konseptet vil gi et høystandard skinnegående kollektivtilbud fra søndre del av Groruddalen
mot Ahus. Kompletterende buss er foreslått fra Stovner til Lillestrøm via Visperud, Lørenskog
sentrum og Ahus. For å minimalisere reisetiden fra Ahus mot Lillestrøm kan bussen gå i
Rælingstunnelen direkte fra Ahus ved at man igangsetter bilreduserende tiltak og
tilfartskontroll og kollektivfelt inn mot tunnelen.
T-banen kan få 7,5 min. frekvens. T-bane har god personkapasitet per enhet. Samlet sett har
konseptalternativet god kollektivdekning av bybåndet.

Miljø:
Konseptet innebærer etablering av en busslinje på eksisterende vei. Strekningen trafikkeres
av ulike busslinjer i dag med unntak av strekningen gjennom Rælingtunnelen. Ruter har som
mål at kollektivtrafikken skal være klimanøytral i 2020, men vil fortsatt kunne gi noe utslipp av
NOx og svevestøv (PM) lokalt. Videre vil konseptet innebærer at flere busser endre sin trase
eller legges ned.
Støy:
T-bane kan være støyende, men vil trafikkere i tunnel det meste av strekningen. Der Tbanen trafikkerer i dagen kan støyreduserende tiltak gjennomføres. Videre vil innkjøp av nytt
bussmateriell og fremtidige busser være mindre støyene enn dagens. Bortsett fra T-banen vil
bussen gå på eksiterende vei.

Ruter AS

Asplan Viak AS
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A2 Forlengelse av T-banen fra Ellingsrud til Lillestrøm
Hovedgrep

Forlengelse av T-bane fra
Ellingsrud til Lillestrøm

Trasé

Ellingsrud – Visperud - Lørenskog
sentrum – Ahus – Lillestrøm

Kompletterende
tilbud

Forsterket bussforbindelse mellom
Stovner og Lillestrøm via Ahus og
Strømmen

Utviklingsmuligheter

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:
 Høyt kostnadsnivå
 Uegnet tidsperspektiv

T-bane videre til Kjeller

Tiltak fra trinn 2, 3 og 4 finnes i dette alternativet.
Konseptidé:






Eksisterende T-banelinje 2 forlenges fra Ellingsrud til Lillestrøm via Ahus
Kompletterende buss fra Stovner mot Lillestrøm via Ahus og Strømmen
Restriktive tiltak for å redusere biltrafikk (Redusere antall parkeringsplasser på Ahus,
Lørenskog og Skedsmo, samt avgifts parkering).
Buss-prioritering på linjen for kompletterende busstilbud, strekninger med kollektivfelt.
Mindre fremkommelighetstiltak for kompletterende busstilbud.

A2 har samme fordeler som A1, med T-banetrase som forlenges fra Ellingsrud, via Ahus til
Lillestrøm. Kompletterende buss må etableres fra Stovner med forbindelse til Tbanesystemet og Hovedbanen da Linje 5 og Hovedbanen ikke har noen direkte overgang til
Linje 2.
Investeringer:
Traseen har høy tunnelandel da traseen fra Ahus mot Lillestrøm vil gå for det meste i tunnel.





Traseen fra Ahus mot Lillestrøm kan gå i en tunnel parallelt med Rælingtunnelen.
Nitelven må krysses med utvidelse av eksisterende bru eller ny bru. Kan ha store
konsekvenser for noen eiendommer Det er regnet med at kostnadene vil bli svært
høye.
En forlengelse fra Ahus kan gå mot Strømmen med egen T-banebru over Nitelva.
Alternativet er relativt dyrt og vil ha store konsekvenser for noen eiendommer.
Alternativt kan forlengelsen fra Ahus legges via Rælingen, med en egen T-banebru
over Nitelva. Dette er en lengre trasé med mulighet for flere stopp, og en må regnet
med at investeringskostnadene vil bli høye for denne varianten.

Kollektivtrafikk:
Konseptet vil gi et høystandard skinnegående kollektivtilbud fra Groruddalen til Lillestrøm, og
gir en god kollektivdekning av bybåndet. Kompletterende buss T-banen kan har høy frekvens
og vil ha strekningsvise prioriteringer. T-banen kan ha opptil 7,5 min. frekvens. T-bane har
god personkapasitet per enhet.
Miljø:
Konseptet innebærer etablering av en busslinje på eksisterende vei. Strekningen trafikkeres
av ulike busslinjer i dag med unntak av strekningen gjennom Rælingtunnelen. Ruter har som

Ruter AS

Asplan Viak AS
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mål at kollektivtrafikken skal være klimanøytral i 2020, men vil fortsatt kunne gi noe utslipp av
NOx og svevestøv (PM) lokalt. Videre vil konseptet innebærer at flere busser endre sin trase
eller legges ned.
Støy:
T-bane kan være støyende, men vil trafikkere i tunnel det meste av strekningen. Der Tbanen trafikkerer i dagen kan støyreduserende tiltak gjennomføres. Videre vil innkjøp av nytt
bussmateriell og fremtidige busser være mindre støyene enn dagens. Bortsett fra T-banen vil
bussen gå på eksiterende vei, men i alternativet kan T-banen erstatte flere busslinjer.

Konseptet forkastes av hensyn til:



Høyt kostnadsnivå: For høye investeringskostnader
Tidsperspektiv: En forlengelse av T-banen fra Ellingsrud til Lillestrøm innen 2030
vurderes ikke som realistisk.

A3 Forlengelse av T-banen fra Ellingsrud til Ahus via Lørenskog sentrum, med
kompletterende bussrute fra Stovner til Lillestrøm via Strømmen
Hovedgrep

Trasé

Kompletterende
tilbud
Utviklingsmuligheter

Forlengelse av T-bane fra
Ellingsrud til Ahus
Ellingsrud - Lørenskog sentrum Ahus

Videre til konsekvensanalyse
Begrunnelse:

Bedret bussforbindelse fra
Stovner til Lillestrøm via tunnel




Bygger på eksisterende
driftsmiddel
God kapasitet

Ytterlig forlengelse av t-bane fra
Ahus mot Lillestrøm

Figur 2-4: Mulig forlengelse av T- banen fra Ellingsrud via Skårersletta

Ruter AS

Asplan Viak AS
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Konseptidé:





Eksisterende T-banelinje 2 forlenges fra Ellingsrud til Ahus med mulig utvidelse mot
Lillestrøm
Kompletterende buss fra Stovner mot Lillestrøm via Ahus
Buss prioritering på linjen for kompletterende buss tilbud
Restriktive tiltak for å redusere biltrafikk (Redusere antall parkeringsplasser på Ahus,
Lørenskog og Skedsmo, samt avgifts parkering).

Konsept A3 er en variant av A1 der forlengelsen av T-banen fra Ellingsrud er ført til Ahus via
Lørenskog sentrum, men uten stopp ved Visperud. Dette gir kortere reisetid fra Ahus mot
søndre del av Groruddalen og Oslo, men samtidig vesentlig dårligere betjening av Visperud.
Det er planer om utbygging og fortetting i Lørenskog sentrum. T-baneforlengelsen må
suppleres med et busstilbud for å dekke de viktigste reiserelasjonene.
Ahus vil bli et viktig knutepunkt for buss og T-bane. Traseen vil gå i dagen og i tunnel, og
noen bygninger vil være i konflikt med traseen. Stasjonene vil ligge under bakken og trapper,
ramper og/eller heis må etableres.
Utviklingsmuligheter: T-banen kan forlenges videre fra Ahus til Lillestrøm og Kjeller på sikt,
enten i direkte tunnel mot Lillestrøm, om Strømmen eller via Rælingen.

Ruter AS

Asplan Viak AS
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A4 Forlengelse av T-banen fra Ellingsrud til Strømmen, videre til Lillestrøm på
eksisterende jernbanetrasé (kombidrift)
Hovedgrep

Forlengelse av T-bane som
kombibane fra Ellingsrud til
Lillestrøm

Trasé

Ellingsrud – Visperud - Lørenskog
sentrum – Ahus – strømmen Lillestrøm

Kompletterende
tilbud

Forsterket bussforbindelse mellom
Stovner og Lillestrøm via Ahus og
Strømmen

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:



Store kostnader
Ivaretar ikke krav

I konsept A4 forlenges T-banen fra Ellingsrud via Visperud, Lørenskog sentrum og Ahus til
Strømmen. T-banetogene benytter eksisterende jernbanetrasé mellom Strømmen og
Lillestrøm (kombidrift).
Alternativet må ha kompletterende bussrute fra Stovner til Lillestrøm. Bussen foreslås lagt
via tunnel for å gi en raskere reisevei mellom Lillestrøm og Ahus. Investeringen er kostbar. Tbanen går delvis i tunnel og i dagen, og krever nye investeringer i signalanlegg ved
påkobling til jernbaneinfrastrukturen. En del bygninger kommer i konflikt med traseen.
Dette konseptet forkastes av hensyn til:



Ivaretar ikke krav: I strid med Jernbaneverkets forskrifter og krav om sikkerhet.
Høyt kostnadsnivå: Alternativet er svært kostbart

Kombiløsninger er vurdert, men etter møte med Jernbaneverket er ingen løsninger med
kombinert drift videreført. Innføring av nye driftsarter på jernbanen vurderes som risikofylt, og
anbefales ikke av Jernbaneverket.

A5 T-baneforbindelse mellom Ellingsrud og Stovner
Hovedgrep

Knytte sammen T-banelinjene 5
og 2

Trasé

Ellingsrud – Visperud – Lørenskog
st. – Stovner

Kompletterende
tilbud

Forsterket bussforbindelse mellom
Visperud og Lillestrøm via Ahus
og Strømmen

Utviklingsmuligheter

Ruter AS

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:



Store kostnader
Samlet reisetid

Forsterkende busstrase i
bybåndet kan ombygges til
superbuss

Asplan Viak AS
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En T-baneforbindelse mellom Ellingsrud (linje 2) via Lørenskog st. til Stovner (linje 5) er
tidligere foreslått. Konseptet gir bedre driftsmessig fleksibilitet og et mer robust T-banenett i
Oslo. T-banen får også en direkte tilknytning mot Hovedbanen. Tiltaket kan i seg selv være
godt, men det dekker primært andre behov enn det som er prosjektutløsende for dette KVUarbeidet. T-baneforbindelsen gir ikke kortere reisetid til/fra viktige reisemål som Lørenskog
sentrum, Ahus og Lillestrøm, dvs. at bybåndet fortsatt i stor grad vil betjenes med dagens
tilbud. I tillegg vil investeringskostnadene bli høye.
Konseptet forkastes av hensyn til:



Samlet reisetid: Samlet reisetid med kollektivtransport på viktige reiserelasjoner blir
ikke redusert (internt i bybåndet mot Ahus og Lillestrøm), bryter derfor med effektmål
1 og bør-krav avledet av mål 1, punkt d og e.
Høyt kostnadsnivå: Dette er en stor investering som ikke dekker resten av
målpunktene i bybåndet og som primært vil dekke andre behov enn det som er
definert som prosjektutløsende i dette KVU-arbeidet.

Utviklingsmuligheter: En sammenkobling av linje 2 og 5 kan kombineres med andre
konsepter

A6 T-baneforlengelse fra Stovner til Ahus
Hovedgrep

Trasé

Kompletterende
tilbud
Utviklingsmuligheter

Forlengelse av T-bane fra Stovner
til Ahus
Stovner – Lørenskog st. –
Visperud - Lørenskog sentrum –
Ahus

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:



Store kostnader
Samlet reisetid

Forsterket bussforbindelse mellom
Ellingsrud til Lillestrøm via Ahus

T-bane videre til Lillestrøm

Som et alternativ til en forlengelse av Furusetbanen (linje 2) fra Ellingsrudåsen, kan en
etablere en avgreining fra Stovner på Grorudbanen (linje 5) til Ahus via Visperud. En slik
forlengelse fra nord i Groruddalen gjennom tettbebygde områder gir en høy
utbyggingskostnad og en lang reise med T-banen hvis en skal reise fra bybåndet til Oslo
sentrum.
Dette konseptet forkastes av hensyn til:



Samlet reisetid: Samlet reisetid med kollektivtransport på viktige reiserelasjoner blir
ikke redusert (internt i bybåndet mot Ahus og Lillestrøm), bryter derfor med effektmål
1 og bør-krav avledet av mål 1, punkt c og d.
Kostnad vs. nytte: Sammenliknet med A1 vil kostnadene bli vesentlig høyere, uten at
nytten blir tilsvarende større.

Utviklingsmuligheter: I en fremtidig situasjon kan det legges til rette for en avgreining fra
Grorudbanen (linje 5) mot en ev. forlengelse av linje 2 til Ahus.

Ruter AS

Asplan Viak AS
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2.4 Hovedkonsept B: Superbuss
Dette konseptet innebærer utbygging av et høystandard bussnett mellom de viktigste
målpunktene. Dette innebærer bl.a. høy frekvens og god framkommelighet. Bussene må
som hovedregel kunne kjøre uavhengig av annen trafikk, dvs. at de i stor grad må ha egen
trasé.
Det eksisterer ikke en entydig definisjon på hva superbuss er, men følgende hovedelementer
inngår som regel i et superbusskonsept:
-

Kjørebanen - bussene har egne felt eller separate bussgater/bussveier.
Kjøretøy - leddbuss eller dobbeltleddbuss med høy kapasitet som er universelt
utformet med brede dører og lavgulv.
Stasjoner– med relativ stor avstand, som gir ny identitet og større attraktivitet.
ITS/Intelligent Transport System - sanntidsinformasjon til passasjerer, sjåfører og
trafikkplanleggere, og prioritering av buss ved trafikksignaler.
Drift - det må sikres høy systempålitelighet

B1 Høystandard buss / Superbuss fra Furuset/Stovner til Lillestrøm via Ahus
Hovedgrep

Trasé

Utviklingsmuligheter

Etablere superbuss i bybåndet

Videre til konsekvensanalyse

1) Ellingsrud- Visperud-Lørenskog Begrunnelse:
sentrum-Ahus- Lillestrøm via egen
 Bygger på eksisterende
tunell
driftsmiddel
2) Stovner – Lørenskog st. –

God kapasitet
Visperud – Lørenskog sentrum –
Ahus – Strømmen – Lillestrøm
Ytterlig utbyggelse av
superbusskonseptet i regionen

Figur 2-5: Mulige traseer for Høystandard buss/Superbuss

Ruter AS

Asplan Viak AS
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Superbuss som konsept kan sammenfattes til «tenk bane – kjør buss». Dette er et system
med stor kapasitet, rask fremkommelighet og god passasjerflyt på romslige og komfortable
stasjoner. For at superbussystemet skal være raskt bør det ha få stasjoner, og busser bør
mate inn til systemet på enkelte knutepunkt.
Konseptet bygger på busstraseene skissert i 0+ konseptet, men med et høyere
ambisjonsnivå på kollektivtilbudet og høyere investeringskostnader.
Forslag til superbuss:



Stovner – Lørenskog st. – Visperud– Lørenskog sentrum – Ahus – Strømmen –
Lillestrøm
Furuset – Visperud – Lørenskog sentrum – Ahus – Lillestrøm (i egen tunnel)

Trasevalget er ikke helt entydig på dette nivået. En variant er at traseen fra Stovner til
Visperud går via Høybråten st. til Visperud. Traseen vil gå i kulvert og tunnel i enkelte partier
og traseen vil være i konflikt med eiendommer og bygninger.
Konseptet kan innebære ombygging eller justering av påkjøringsramper og broer, og større
utbygging av ny bussvei langs eksisterende vei. Ny kulvert under jernbanen og stasjon med
overgang til Hovedbanen.
Utviklingsmuligheter: alternativet kan forlenges mot Kjeller og Skedsmokorset. Videre kan
det forlenges mot Oslo gjennom Groruddalen. Superbuss kan ombygges til bybane i et
fremtidig perspektiv.

B2 Superbuss fra Helsfyr/Bryn langs E6 korridoren til Ahus og Lillestrøm via
R.159 korridoren. Videre mot Skedsmo.
Hovedgrep

Etablering av superbuss fra
Helsfyr/Bryn til Lillestrøm

Trasé

Helsfyr/Bryn - langa E6 –
Ellingsrud – Visperud - Lørenskog
sentrum – Ahus - Strømmen –
Lillestrøm

Kompletterende
tilbud

Bedre bussforbindelse fra Stovner
til Lillestrøm via tunnel

Utviklingsmuligheter

Ytterligere utbygging av
superbusskonseptet i regionen og
bybåndet

Ruter AS

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:



Store kostnader
Kan bygges ut i etapper

Asplan Viak AS
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Figur 2-6: Illustrasjon av superbusskonsept B2

Konseptet omfatter etablering av superbusstrasé langs E6 fra Bryn eller Helsfyr. Traseen
skal ha stopp langs E6 og vil derfor være splittet på hver side av E6 for å nå
holdeplasser/stasjoner langs Groruddalen. Superbussen må ha høy hastighet og god
fremkommelighet, med separat kjørevei for bussene. Ved etablering av en trasé til/fra Helsfyr
bør lokalbusser og regionbusser kunne benytte samme trasé for å forsvare investeringen.
Alternativet gir mulighet for overgang til T-banelinje 2 på Furuset, og går videre til Visperud,
Lørenskog Sentrum, Ahus og Lillestrøm langs Rv.159. Videre fra Lillestrøm har traseen en
forbindelse til Skedsmokorset lags Rv. 120.
Utviklingsmuligheter: Elementer i dette konseptet kan ev. inngå som en videreutvikling av
konsept B1. Superbuss kan også ombygges til bybane på sikt.

Ruter AS
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B3 Superbuss fra Lørenskog st. til Lillestrøm via Lørenskog sentrum, Ahus og
Strømmen
Hovedgrep

Etablering av superbuss med
omstigning til toget på Lørenskog
stasjon

Trasé

Lørenskog st.- Lørenskog sentrum
– Ahus - Strømmen - Lillestrøm

Kompletterende
tilbud

Bedret bussforbindelse fra
Ellingsrud og Stovner til Lillestrøm

Utviklingsmuligheter

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:


Samlet reisetid

Ytterlig forlengelse av superbuss
systemet i regionen

Dette superbusskonseptet har tilpasset frekvens med jernbanen. Det gis overgang til
superbuss med tog på to steder ved Lørenskog st. og ved Strømmen st. Alternativet knyttes
ikke direkte mot T-banenettet. Traseen er kort, men det forventes at den kommer i konflikt
med eiendommer.
Dette konseptet forkastes av hensyn til:


Samlet reisetid: Samlet reisetid med kollektivtransport på viktige reiserelasjoner blir
ikke redusert (internt i bybåndet mot øvre del av Groruddalen og fra Ahus til
Lillestrøm), bryter derfor med effektmål 1 og bør-krav avledet av mål 1, punkt a, c, d
og e.

B4 Superbuss fra Ellingsrudåsen til Lørenskog sentrum, Ahus, Strømmen og
Lillestrøm, på sikt bybane eller forlengelse av T-bane.
Hovedgrep

Trasé

Kompletterende
tilbud
Utviklingsmuligheter

Etablering av superbuss fra
Ellingsrudåsen til Lillestrøm
Ellingsrud - Lørenskog sentrumAhus- Strømmen - Lillestrøm

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:


Samlet reisetid

Bedret bussforbindelse fra
Stovner til Lillestrøm
Utbygging av traseen til bybane
med tilkobling til T-banelinjen

Alternativet er å anlegge en trasé for superbuss som kan utvikles til bane i et fremtidig
perspektiv. Strekningen fra Stovner mot Visperud må betjenes med et kompletterende
busstilbud. Alternativet har ingen direkte forbindelse med Hovedbanen annet enn på
Lillestrøm og Strømmen. Konseptet er en variant av konsept B1, hvor B4 har utgangspunkt i
Ellingsrudåsen i stedet for Furuset. Fra Ellingsrud går traseen gjennom utbygde bolig- og
grøntområder.
Dette konseptet forkastes av hensyn til:

Ruter AS

Asplan Viak AS
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Samlet reisetid: Samlet reisetid med kollektivtransport på viktige reiserelasjoner blir
ikke redusert (internt i bybåndet mot øvre del av Groruddalen som Stovner og
Hovedbanen), bryter derfor med effektmål 1 og bør-krav avledet av mål 1, punkt a),
b), og e).

B5 Høystandard busstilbud mellom Stovner og Ellingsrud med forbindelse fra
Lørenskog st. til Ahus
Hovedgrep

Trasé

Kompletterende
tilbud
Utviklingsmuligheter

Etablering av høystandard buss
fra Stovner og Ellingsrud mot
Ahus
1) Stovner - Lørenskog st. - Ahus
2) Ellingsrud – Visperud Lørenskog st.- Ahus

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:


Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

Bedret bussforbindelse fra
Ellingsrud og Stovner til Lillestrøm
Ytterlig forlengelse av superbuss
systemet i regionen

Høystandard buss fra Ellingsrudåsen og Stovner langs hovedbanen til Ahus, og videre til
Lillestrøm. Fra Lørenskog st. til Fjellhamar st. går superbussen parallelt med jernbanen.
Tiltaket forutsetter tilfartskontroll i Rælingtunnelen fra Ahus til Lillestrøm. Dette konseptet
binder Hovedbanen og T-banelinjene sammen med Ahus og Lillestrøm.
Dette konseptet forkastes av hensyn til:


Samfunnsøkonomisk lønnsomhet: Det vurderes ikke som samfunnsøkonomisk
lønnsomt å etablere et superbussystem som går parallelt med
jernbaneinfrastrukturen. Det vil være lite lønnsomt å etablere to kapasitetssterke
kollektivtilbud parallelt i et område som har spredd bebyggelse og begrensede planer
for utvikling og utbygging. Det anbefales at Visperud og/eller Lørenskog sentrum
dekkes av et kapasitetssterkt kollektivtilbud. Konseptet blir da tilsvarende likt B1.

Ruter AS

Asplan Viak AS
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2.5 Hovedkonsept C: Bybane
En bybane vil i utgangspunktet ikke ha noen forbindelse til Oslos eksiterende trikkenett. For
området må det anlegges depot med garasje og muligheter for vedlikehold.
En bybane må gå på egen trasé. Busstilbudet må mate til de viktigste stoppestedene langs
banen med en frekvens som er tilpasset bybanens frekvens. Bybane kan som første trinn
bygges som superbuss og bygges om til bybane i trinn 2. Dette gjelder for alle Calternativene.

C1 Bybane fra Furuset til Lillestrøm via Visperud, Lørenskog sentrum, Ahus og
Strømmen, forbedret bussforbindelse fra Stovner til Lillestrøm
Hovedgrep

Trasé

Kompletterende
tilbud
Utviklingsmuligheter

Etablering av superbuss fra
Furuset til Lillestrøm som på sikt
bygges om til bybane
Ellingsrud – Visperud - Lørenskog
sentrum – Ahus - Strømmen –
Lillestrøm

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:
 Forkastes til fordel for C2

Bedret bussforbindelse fra
Stovner til Lillestrøm via tunnel
Bygges om til bybane og
konseptet kan videre forlengelse
mot Groruddalen og i Skedsmo

Figur 2-7: bybane fra Furuset til Lillestrøm

Konseptidé:

Ruter AS

Asplan Viak AS
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Strekningen bygges som superbuss, hvor man i senere fase etablere bybane ved å
etablere skinner og tilhørende teknisk utstyr i traseen
Kompletterende buss fra Stovner mot Lillestrøm via Rælingtunnelen, med strekninger
med kollektivfelt.
Restriktive tiltak for å redusere biltrafikk (Redusere antall parkeringsplasser på Ahus,
Lørenskog og Skedsmo, samt avgifts parkering).

Traseen starter ved Furuset T i vest, og vil i hovedsak gå i dagen langs eksisterende veger til
Lillestrøm.
Bybanetilbudet må suppleres med et forbedret busstilbud fra Stovner til Lillestrøm, og det må
legges til rette for mating mot viktige stoppesteder på bybanen. Matebussene må ha høy
frekvens tilpasset bybanens ruteplan.

Sammenliknet med T-bane og jernbane vil en bybane i større grad kunne gå i dagen og
krysse andre transportstrømmer i plan. Traseen er derfor valgt å gå om Strømmen og ikke i
tunnel slik at tilbudet favner et større marked. Investeringskostnadene vil være noe lavere
enn andre skinnegående kollektivmidler. Bybane har i stor grad de samme egenskapene
som andre skinnegående transportmidler som høy komfort, egen trasé med god
fremkommelighet og en bystrukturerende effekt som en ordinær bussrute ikke vil ha.
Utviklingsmuligheter: Bybanen kan på sikt utvides i Skedsmo, og på sikt kobles sammen
med trikkenettet i Oslo. Som et første trinn kan bybanen bygges som superbuss.

C2 Superbuss/bybane fra Stovner til Lillestrøm via Høybråten st., Visperud,
Lørenskog sentrum, Ahus og Strømmen, T-baneforlengelse fra Furuset til
Visperud

Hovedgrep

Trasé

Utviklingsmuligheter

Ruter AS

Forlengelse av T-bane fra
Ellingsrud til Visperud og
etablering av superbuss fra
Stovner til Lillestrøm som i neste
trinn ombygges tilbybane

Videre til konsekvensanalyse

1) T-bane: Ellingsrud-Visperud
Begrunnelse:
2) Superbuss: Stovner –
 Bygger på eksisterende
Høybråten – Visperud - Lørenskog
driftsmiddel
sentrum – Ahus – Strømmen 
God kapasitet
Lillestrøm
Ytterlig utbygging av bybanen mot
Oslo via Trondheimsveien og i
Skedsmo kommune

Asplan Viak AS
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Figur 2-8: Forlengelse av T-bane og superbusstrase fra Stovner til Lillestrøm som i nest trinn ombygges til bybane

Konseptidé:




Strekningen bygges som superbuss, hvor man i senere fase etablere bybane ved å
etablere skinner og tilhørende teknisk utstyr i traseen
T-banen forlenges til Visperud fra Ellingsrud slik at T-banen knyttes sammen med
superbuss/bybanetraseen
Restriktive tiltak for å redusere biltrafikk (Redusere antall parkeringsplasser på Ahus,
Lørenskog og Skedsmo, samt avgifts parkering).

I dette konseptet starter bybanen ved Stovner T-bane stasjon i vest og går til Lillestrøm via
Høybråten st. med overgang til tog, Visperud, Lørenskog sentrum, Ahus og Strømmen. Den
betjener de samme målpunktene mellom Visperud og Lillestrøm som C1. Hovedforskjellen
mellom C1 og C2 er at i C2 forlenges T-banen til Visperud, og bybanen har direkte
forbindelse mellom Hovedbanen og T-banelinjene 5 og 2.
Investeringer:
Forlengelsen av T-banen legges i tunnel til Visperud. Ny T-bane stasjon gis overgang til
superbuss/bybane traseen i Visperud. Superbuss/bybane traseen bygges for bybane og vil
kreve dyrere løsninger. Videre vil det etableres en ny kulvert under Høybråten st. og tunnel
under Høybråten boligområde. Det krever store investeringer. Superbuss/bybanetraseen er
lang og sammen med forlengelse av T-banen er alternativet slik det er vist kostbart. For å
bespare kostnader etableres traseen som busstrase i første rekke, slik at kostnader ved
skinner til bybane og tilhørende teknisk anlegg kan etableres senere.
Kollektivtrafikk:
De viktigste målpunktene i bybåndet betjenes med bane/superbuss. Det finnes ingen naturlig
veitrasé ved Høybråten. Bybanetraseen som vist i dette eksemplet må gå i ny kulvert under
jernbanen ved Høybråten st. og delvis i tunnel videre til Visperud. Det etableres ikke stasjon i
tunnel, men det antas at avstanden mellom stasjonen er tilfredsstillende. Ved etablering av
superbuss/bybane er det viktig at trasen har rask fremføring.
Som en variant kan bybanetraseen gå til Stovner via Lørenskog st.

Ruter AS

Asplan Viak AS
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Miljø:
Konseptet innebærer etablering av superbuss langs eksisterende vei. Strekningen trafikkeres
av ulike busslinjer i dag. Ruter har som mål at kollektivtrafikken skal være klimanøytral i
2020, men vil kunne gi noe utslipp av NOx og svevestøv (PM) lokalt. Videre vil konseptet
innebærer traseen i fremtiden trafikkeres av bybane som ikke gir utslipp av NOx.
Støy:
T-bane og bybane kan være støyende, men vil trafikkere i tunnel eller langs eksiterende vei.
Der banen eller buss trafikkerer i dagen kan støyreduserende tiltak gjennomføres. Videre vil
innkjøp av nytt bussmateriell og fremtidige busser være mindre støyene enn dagens.

Utviklingsmuligheter: Bybanen kan på sikt utvides med en avgreining mot Kjeller. Videre kan
konseptet bygges ut å knyttes sammen med trikkesystemet i Oslo på sikt.

C3 Bybane fra Stovner til Lillestrøm, via Lørenskog st. til Visperud, og til Rasta,
Ahus og Strømmen via Gamleveien’
Hovedgrep

Trasé

Kompletterende
tilbud
Utviklingsmuligheter

Etablering av bybane fra Stovner
til Lillestrøm via Rasta

Forkastet i grovsiling

Stovner- Lørenskog st. – Visperud Begrunnelse:
- Rasta – Ahus – Strømmen  Store kostnader
Lillestrøm
 Samlet reisetid
Bedret bussforbindelse fra
Ellingsrudåsen til Lillestrøm via
tunnel
Ytterlig utbygging av bybanenettet
mot Oslo, Lørenskog og
Skedsmo.

Konseptet knytter T-banen linje 5 fra Stovner og Hovedbanen ved Lørenskog stasjon
sammen, og går derfra videre via Gamleveien til Ahus og Strømmen.
T-bane linje 2 og Lørenskog sentrum knyttes ikke opp mot bybanekonseptet. Lørenskog
sentrum er et viktig område for byutvikling og med bussterminal med overgangsmuligheter til
buss. Traseen foreslås lagt langs Gamleveien. Dette gir en lengre trasé med god
flatedekning, men den dekker i mindre grad planlagt byutvikling i Lørenskog.
Konseptet bygger ikke opp under samfunnsmålet om at kollektivtilbudet skal understøtte en
planlagt byutvikling som bygger på kollektivtrafikken som et hovedelement i
transportsystemet. Ved å kjøre Gamleveien faller noen viktige målpunkter i bybåndet bort til
fordel for bedre flatedekning.
Dette konseptet forkastes av hensyn til:

Ruter AS

Asplan Viak AS
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Samlet reisetid: Samlet reisetid med kollektivtransport på viktige reiserelasjoner blir
ikke redusert (internt i bybåndet mot Lørenskog sentrum og mot øvre del av
Groruddalen), bryter derfor med effektmål 1 og bør-krav avledet av mål 1, punkt c),
d), og e).
Høye kostnader: Svært høye kostnader, varianten vurderes først som aktuell i et
lengre tidsperspektiv.

Utviklingsmuligheter: Bybanen kan på sikt forlenges mot Rasta. Videre kan det også knyttes
sammen trikkenettet i Oslo, eller som et første trinn etableres som superbuss.

Ruter AS

Asplan Viak AS
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2.6 Jernbane
I dette hovedkonseptet er det lagt til grunn at en i større grad betjener bybåndet med
jernbane. Dette kan enten gjøres ved at jernbanen legges om eller ved at en etablerer et
buttspor (avgreining fra Hovedbanen). En buttsporsløsning forutsetter at en kan tilby høy nok
frekvens, både på Hovedbanen mot Lillestrøm og på buttsporet.

D1 Buttspor til Ahus med avgrening fra Hovedbanen ved Hanaborg st.,
forbedret bussforbindelse fra Stovner og Furuset til Lillestrøm
Hovedgrep

Trasé

Kompletterende
tilbud
Utviklingsmuligheter

Avgreining av Hovedbanen til
Ahus ved Hanaborg st.
Hovedbanen fra Hanaborg st. –
Ahus (buttspor)

Videre til konsekvensanalyse
Begrunnelse:

Forsterket bussforbindelse mellom
Stovner og Lillestrøm og
Ellingsrud og Lillestrøm med
overgang til Hovedbanen




Bygger på eksisterende
driftsmiddel
God kapasitet

I fremtiden kan avgreiningen fra
Ahus forlenges til Lillestrøm

Figur 2-9: Buttspor til Ahus, avgreining fra Hovedbanen ved Hanaborg st.

Et buttspor til fra hovedbanen ved Hanaborg st. til Ahus er vist som en mulighet i KVUarbeidet for Oslo-navet. En avgreining fra Hanaborg st. gir god forbindelse mot Oslo sentrum
og reisemål langs Hovedbanen i Groruddalen. Forbindelsene mot nordre og søndre del av
Groruddalen og Strømmen/Lillestrøm må ivaretas gjennom et kompletterende busstilbud.
Tog er kapasitetssterkt transportmiddel.

Frekvensen på Hovedbanen mellom Lillestrøm og Hanaborg st. blir halvert i forhold til
dagens frekvens. I dag går det 4 ganger i timer i hver retning på Hovedbanen. Hvis ikke

Ruter AS

Asplan Viak AS
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frekvensen kan økes på strekningen vil frekvensen til Ahus være 2 ganger i timen, og
tilsvarende for Hanaborg st. – Lillestrøm st.
Det er regnet med at en ny jernbanetrasé vil gå til dels i dagen og til dels i tunnel. Traseen
berører mest sannsynlig eksisterende infrastruktur og eiendommer.
Utviklingsmuligheter: Jernbanetraseen kan eventuelt forlenges fra Ahus til Lillestrøm på
lengre sikt.

D2 Omlegging av jernbanelinjen fra Hanaborg st. til Ahus og videre til
Strømmen
Hovedgrep

Trasé

Kompletterende
tilbud

Hovedbanelinjen legges om via
Ahus
Hovenbanen utvides med stopp
på Ahus mellom Hanaborg og
strømmen
Forsterket bussforbindelse mellom
Stovner og Lillestrøm via Ahus, og
bussforbindelse fra Ellingsrud via
Ahus
Opprinnelig togtrasé mellom
Hanaborg st. og Strømmen st.
erstattes med buss

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:




Høyt kostnadsnivå
Usikre forutsetninger
Samlet reisetid

Det er vurdert omlegging av dagens jernbanetrasé slik at den betjener flere målpunkter i
bybåndet. Den kan trafikkere av tog eller av S-bane. Omleggingen tar av fra dagens
Hovedbane ved Hanaborg st., til Ahus videre til Strømmen hvor den kobler seg på
jernbaneinfrastrukturen mot Lillestrøm. Det er da regnet med at eksisterende jernbane
mellom Hanaborg st. og Strømmen legges ned, evt. at den kun benyttes av godstog.
Konseptet gir en rask og effektiv kollektivtrasé for reisende fra Ahus mot Oslo sentrum og til
målpunkter langs Hovedbanen i Groruddalen. For reisende med Hovedbanen som ikke skal
til/fra Ahus vil omleggingen gi økt reisetid. Traseen gir utfordringer for jernbaneinfrastrukturen
og kurvaturen er utfordrende. Den skisserte omleggingen av jernbanetraseen er relativt
konfliktfylt, og en må regne med at investeringskostnadene blir svært høye.
Konseptet må suppleres med bussmating til jernbanen fra viktige målpunkter som Stovner,
Furuset, Visperud og Lørenskog sentrum. Alternativet innebærer at eksisterende strekning
på Hovedbanen mellom Hanaborg st. og Strømmen st. må betjenes med buss.
Dette konseptet forkastes av hensyn til:

Ruter AS

Asplan Viak AS
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Samlet reisetid: Samlet reisetid med kollektivtransport på viktige reiserelasjoner blir
ikke redusert (internt i bybåndet øvre del av Groruddalen på deler av eksisterende
Hovedbanetrasé), bryter derfor med effektmål 1 og bør-krav avledet av mål 1, punkt
a, b og c.
Høyt kostnadsnivå: Dette er en stor investering som dekker noen målpunktene i
bybåndet mens områder som i dag har en etablert jernbaneinfrastruktur må betjenes
med buss. Alternativet gir en lengre og dårlig kurvatur på jernbanestrekningen
Usikre forutsetninger: Det er usikre forutsetninger knyttet til S-bane som en ny
driftsart. En ny driftsart må vurderes mot hele driftssystemet, og er ikke lønnsomt å
etabler for et lite område.

D3 Avgreining av jernbanelinjen fra Høybråten til Visperud, Lørenskog sentrum
og Ahus.
Hovedgrep

Trasé

Kompletterende
tilbud

Avgrening av Hovedbanelinjen via
Ahus fra Høybråten st.
Høybråten st. - VisperudLørenskog sentrum- Ahus

Forkastet i grovsiling
Begrunnelse:


Store kostnader

Forsterket bussforbindelse mellom
Stovner og Lillestrøm via Ahus, og
bussforbindelse fra Ellingsrud via
Ahus

En større avgreining av jernbanetraseen har vært til vurdering. Fra Høybråten til Visperud,
Lørenskog sentrum og Ahus dekker alternativet viktige relasjoner i bybåndet med jernbane.
Denne avgreiningen gir god forbindelse mellom Oslo og flere viktige reisemål i bybåndet.
Avstanden mellom stasjonene blir imidlertid relativt kort hvis en både skal betjene Visperud,
Lørenskog sentrum og Ahus. Jernbaneavgreiningen må suppleres med et forbedret
busstilbud med høy frekvens og god fremkommelighet mot Stovner og Furuset i vest, og
Lillestrøm i øst.
Det er foreløpig regnet med at ny jernbanetrasé vil kunne gå delvis i dagen og delvis i tunnel.
Rivning av hus og bygninger vil sannsynligvis være nødvendig ved Høybråten, og ved
Visperud vil det bli behov for omlegging/tilpasning av eksiterende vegsystem.
Dette er en dyr investering og etablere to parallelle traseer innenfor dette området med lav
frekvens.
Dette konseptet forkastes av hensyn til:

Ruter AS

Asplan Viak AS
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Kostnader: Investeringskostnadene vil bli svært høye

2.7 Monorail/ SkyTrain
E1 Enskinnebane
Hovedgrep

Forkastet i grovsiling

Enskinnebane

Begrunnelse:
Trasé

Langs E6 og Rv159




Høyt kostnadsnivå
Usikre forutsetninger

Kompletterende
tilbud

Enskinnebane som kan gå i luften eller på bakken. Trasé er ikke vurdert konkret. Dette er
tilbud som ikke blandes med annen trafikk og som derfor vil ha god framkommelighet og høy
punktlighet. En må imidlertid regne med at investeringskostnadene vil bli svært høye.

E2 SkyTrain
Hovedgrep

Forkastet i grovsiling

Banetrase i bro over bakken

Begrunnelse:
Trasé




Høyt kostnadsnivå
Usikre forutsetninger

Kompletterende
tilbud

Dette konseptet er vurdert langs hovedveien. Sky Train er et konsept som innebærer at
kollektivtrafikken går i et nivå over bakken. Hovedfordelen er at det kan være
plassbesparende (redusert behov for inngrep).
Det foreligger få utredninger på dette, og kostnader ved investering, totale driftsutgifter og
vedlikeholdsbehov er usikre, men en må regne med at høye investeringer. Samtidig kan et
sjåførløst system gi noe lavere driftskostnader. Et SkyTrain-tilbud vil gå adskilt fra annen
trafikk, dvs. uten konflikter med andre trafikanter. Det vil derfor ha god fremkommelighet og
høy punktlighet. Høyden over bakken gir imidlertid noen utfordringer med hensyn til
tilgjengelighet.

Ruter AS

Asplan Viak AS
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2.8 Samlet oversikt over konsepter
Tabell 2-1 gir en oversikt over konsepter.
Tabell 2-1: Konsepter, rød markering viser alternativer silt ut i grovsorteringen

Hovedkonsept
0: Nullalternativet

0+:
Kompletterende
busslinjer

A: T-baneforlengelse

Varianter
Dagens situasjon, men økt prioritering
av buss i kryss og noe kollektivfelt

Kort beskrivelse
I konseptet inngår dagens
kollektivtilbud med planlagte
endringer som følge av vedtatt
infrastrukturutbygging som
eksempelvis Lørensvingen (øker
kapasiteten på T-banenettet), og økt
frekvens på jernbanen.

To kompletterende busslinjer i
bybåndet vil gi sammenkobling av
Furusetbanen, Grorudbanen,
Hovedbanen og viktige målpunkter i
bybåndet.

Kollektivsystemet forsterkes med to
kompletterende busslinjer som dekker
sentrale målpunkter og relasjoner i
bybåndet. 0+ legger opp til bedre
utnyttelse av kapasiteten til T-banen
og jernbanen, med større fokus på
overgang mellom ulike kollektivmidler

Mating til jernbanen, med økt frekvens
på jernbanen i kombinasjon med økt
mating til jernbanen

Krever høy frekvens på buss og
jernbane, med god fremkommelighet
til omstigningspunkt. Ikke optimalt
med hensyn til interne forbindelser i
bybåndet, og usikkerhet om hvorvidt
det er mulig å øke frekvensen på
jernbanen.
Forlengelse av T-banen fra
Ellingsrudåsen til Lørenskog sentrum
og videre til Ahus. T-banen vil ha
stasjoner på Visperud, Lørenskog og
Ahus, og gir mulighet for
sammenhengende reise med bane
fra Oslo til Ahus. Konseptet gir
kortere reise til og mellom disse
reisemålene. Forlengelsen gir ingen
direkte kobling til jernbanen og til
nordre del av Groruddalen.
Konseptet bør derfor suppleres med
et busstilbud med høy frekvens og få
stopp fra Stovner via Lørenskog st.,
Visperud og Ahus til Lillestrøm.
Bussen kan gå i dagens tunnel på
Rv. 159 til Lillestrøm.
Trasé som i A1 forlenget til Lillestrøm
i tunnel (med unntak av kryssingen av
Nitelva). Gir kort reisevei fra
Lillestrøm til Ahus og videre mot
Visperud og Furuset. I dette konseptet

A1 Trasé fra Ellingsrud til Ahus via
Visperud og Lørenskog sentrum

A2 Trasé fra Ellingsrud til Lillestrøm

Ruter AS
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A3 Trasé fra Ellingsrud til Skårersletta
og Ahus

A4 Trasé fra Ellingsrud til Strømmen
og kombibane til Lillestrøm på
eksisterende jernbanetrasé
A5 Trasé fra Ellingsrud til Stovner

A6 Trasé fra Stovner til Ahus

B: Superbuss

Ruter AS

B1 Trasé i egen kjørevei fra Furuset til
Visperud og trasé i egen kjørevei fra
Stovner langs Rv. 163 til Visperud, og
videre langs Rv. 159 til Lørenskog
sentrum, Ahus og Lillestrøm.
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må det fortsatt gå matebuss fra
Lillestrøm via Strømmen mot Ahus for
å dekke dette området.
Forlengelsen av T-banen fra
Ellingsrud via Skårersletta til Ahus.
Stasjonen Visperud vil ikke bli
banebetjent.

Trasé som i A1 forlenget til Strømmen
og videre til Lillestrøm på
jernbanetraseen. Vil gå delvis i tunnel.
Suppleres med buss fra Stovner.
T-banene i Groruddalen kan knyttes
sammen med en ny forbindelse
mellom stasjonene Ellingsrudåsen og
Stovner, med overgang til/fra tog ved
Lørenskog st. Dette er en stor
investering som vil gi driftsfordeler for
hele T-banenettet i Oslo, men en
dekker ikke resten av målpunktene i
bybåndet. Tiltaket kan i seg selv være
godt, men det dekker primært andre
behov.
Forlengelse fra Stovner til Ahus via
Visperud. Lengre kjøretid fra Ahus til
Oslo sentrum, lengre strekning og
sannsynligvis dyrere enn en
forlengelse fra Ellingsrud.
Utbygging av ny infrastruktur til
superbuss der bussene kan gå i egen
trasé upåvirket av annen trafikk.
Bussene er lengre og har
passasjerkapasitet tilsvarende
skinnegående kollektivmidler.
Konseptet kan senere ombygges til
skinnegående system. Superbusstraseen kan gå i en ny tunnel parallelt
med Rælingstunnelen.
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B2 Trasé fra Oslo langs E6 og Rv.159
til Ahus og Lillestrøm

B3 Superbuss fra Lørenskog st. til
Lillestrøm via Lørenskog sentrum,
Ahus og Strømmen

B4 Superbuss med forlengelse fra
Ellingsrud

B5 Høystandard busstilbud mellom
Stovner og Ellingsrud med forbindelse
fra Lørenskog st. til Ahus

C: Bybane

D: Jernbaneomlegging

Ruter AS

C1 Trasé Furuset – Visperud Lørenskog sentrum - Ahus Strømmen - Lillestrøm
C2 Trasé Stovner via Høybråten til
Ahus

C3 Bybane fra Stovner til Lørenskog,
via Lørenskog st. til Visperud, og til
Rasta, Ahus og Strømmen via
Gamleveien.
D1 Avgreining av jernbanelinjen fra
Hanaborg st. til Ahus
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Trasé fra Oslo langs E6 gir et marked
som ikke dekks av tog og T-bane, og
gir reisende fra Oslo en mulighet til å
reise til Ahus og Lørenskog uten
bytte. Konseptet vurderes som et
lokalt og regionalt konsept. Konseptet
legger opp til tilfartskontroll gjennom
Rælingtunnelen.
Superbuss på strekningen Lørenskog
st. - Lørenskog sentrum - Ahus –
Strømmen - Lillestrøm, i tillegg til økt
frekvens på toget. Superbuss og tog
møtes i to knutepunkter, men knyttes
ikke sammen med T-banenettet.
Superbussen kan utvikles til bane
over tid. Strekningen fra Stovner mot
Visperud må betjenes med
kompletterende busstilbud. Tiltaket er
ellers likt B1.
Konseptet knytter sammen Tbanelinjene og jernbanen. Går
parallelt med jernbanen til Fjellhamar.
Det kan innføres tilfartskontroll i
tunnel.
Bybane med egen trasé, supplert med
bussmating mot knutepunkter.
Konseptet går fra Stovner via
Høybråten, i tunnel eller kulvert

Konseptet er et langt bybane konsept
som knytter T-banen linje 5 og
Hovedbanen sammen med et
bybanekonsept.
Konseptet legger til grunn videre
utvikling og utnyttelse av
jernbaneinfrastrukturen, ved en
avgreining til Ahus (buttspor). Usikkert
om jernbanenettet har kapasitet til
høy frekvens både på buttspor til
Ahus og Hovedbanen fra Hanaborg til
Lillestrøm. Må suppleres med flere
bussruter. I et fremtidig perspektiv vil
konseptet kunne forlenges til
Lillestrøm via Ahus. Dette er et
innspill fra JBV.
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D2 Omlegging av jernbanelinjen fra
Hanaborg st. til Ahus og videre til
Strømmen

D3 Avgreining av jernbanelinjen fra
Høybråten til Visperud, Lørenskog
sentrum og Ahus.

E: Monorail/
SkyTrain

E1 Enskinnebane langs motorvei

E2 SkyTrain

Ruter AS
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Omlegging av jernbanen fra
Hanaborg st. til Ahus og deretter
tilbake til dagens jernbanetrasé fra
Strømmen til Lillestrøm. Konseptet
innebærer at eksisterende
jernbanetilbud mellom Hanaborg st.
og Strømmen legges ned
(strekningen må betjenes med buss).
Konseptet må suppleres med
bussmating til jernbanen fra viktige
relasjoner som Stovner, Furuset,
Visperud og Lørenskog sentrum.
Jernbanen legges om fra Høybråten
via Visperud, til Lørenskog sentrum
og Ahus. Avgreiningen dekker flere
målpunkter i bybåndet. Må suppleres
med kompletterende busstilbud med
høy frekvens og god
fremkommelighet mot T-banenettet.
Flere togstasjoner gir noe lengre
reisetid. Et alternativ er å ikke ha
stopp på Lørenskog st.
Enskinnebane som kan gå i luften
eller på bakken. Trasé er ikke vurdert
konkret. Kan ikke blandes med annen
trafikk.
Dette konseptet er vurdert langs
hovedveien. Sky Train er et konsept
som innebærer at kollektivtrafikken
går i et nivå over bakken.
Hovedfordelen er at det kan være
plassbesparende (redusert behov for
inngrep).
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2.9 Samlet vurdering av konsepter
Tabell 2-2 gir en samlet oversikt over vurderingene for alle konsepter. Tabell 2-3
oppsummerer hovedpunktene for hvert konsept og gir en anbefaling av om konseptet skal
videreføres eller forkastes.
Tabell 2-2: Samlet vurdering opp mot behov, mål, krav (grønn = godt, gult = middels godt, rød = dårlig)

Mål/krav

0

0+

A1

A3

B1

B2

C1

C2

D1

Prosjektutløsende behov og
samfunnsmål
Effekt1. Reisetid
mål:
2. Uhindret av annen
trafikk
3. Flatedekning
4. Kapasitet
5. Komfort
6. Utforming av
kollektivtilbud bidrar
til ønsket
byutviklingspotensial
1. Økt kollektivandel

Måkrav:

Børkrav
avledet
av mål:

Børkrav
avledet
av
viktige
behov:

Børkrav,
teknisk
e og
funksjonelle:

2. Grønnstrukturens
hovedtrekk
1. Samlet reisetid
med
kollektivtransport
2.Konkurranseforhold bil/kollektiv
3.Samfunnsøkonomisk lønnsomt
4.Kapasitet/
robusthet
5.Reduksjon i
klimagassutslipp
1. Naturmangfold
2. Kulturminner, miljøer og –landskap
3. Støy og
luftforurensing
4. Trafikksikkert
1.JBVs tekniske
regelverk
2. Statens
vegvesens
håndbøker
3. Sporveiens
tekniske regelverk
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Investeringsbehov
Usikkerheter

Tabell 2-3: Samlet vurdering av konsept

Hovedkonsept

Samlet vurdering

0: Sammenlikningsgrunnlaget

I dagens situasjon betjenes bybåndet til dels med T-bane (som ender i øst i
Oslo) og til dels med jernbane, i tillegg til et omfattende busstilbud.
Flatedekningen er god, men med relativt lange reisetider på flere viktige
relasjoner. Kapasiteten er lav og fremkommeligheten og punktligheten for buss
er lav. Tilbudet er ikke tilstrekkelig for å sikre et konkurransedyktig og
bærekraftig kollektivtilbud eller for å kunne betjene fremtidig utbygging og
understøtte knutepunktbasert byutvikling.
Etablering av to nye pendelbusslinjer vil gi redusert reisetid mellom viktige
relasjoner, og forbedre betjeningen av de viktigste målpunktene, men både
punktligheten og reisetiden vil være påvirket av annen trafikk. Konseptet er
rimelig å etablere og tiltak for å øke fremkommeligheten for buss kan
gjennomføres etter hvert som behovet forsterkes. For å sikre et
konkurransedyktig kollektivtilbud med redusert reisetid og bedre punktlighet vil
det i midlertid være behov for mer omfattende tiltak for å ivareta
kollektivtrafikkens framkommelighet. Videre vil ikke utvidelsen av busstilbudet
ha en bystrukturerende effekt som vil være sterk nok til å understøtte en
planlagt knutepunktbasert byutvikling og forventet vekst. Ut fra dette foreslås
det at konseptet forkastes.
Konseptet gir generelt god måloppnåelse og tilfredsstiller i stor grad de angitte
kravene. Konseptet oppfyller krav om redusert reisetid mellom målpunkter, er
kapasitetssterkt, og godt tilpasset fremtidig kollektivtransportsystem for
Osloregionen. T-baneforlengelsen alene gir ikke direkte forbindelse til alle
målpunkter og kollektivmidler, men kan sammen med et supplerende
busstilbud betjene de viktigste relasjonene. Investeringskostnadene vil
imidlertid bli høye. Alternativ A1 foreslås videreført.

0+: To
pendelbusser

A1: Forlengelse av
T-banen fra
Ellingsrud til Ahus
via Visperud og
Lørenskog
sentrum, forbedre
bussforbindelse fra
Stovner til
Lillestrøm
A3: Forlengelse av
T-banen fra
Ellingsrud til Ahus
via Lørenskog
sentrum, med
kompletterende
bussrute fra
Stovner til
Lillestrøm via
tunnel
B1: Høystandard
buss / Superbuss
fra Furuset/Stovner
til Lillestrøm via
Ahus

Konseptet gir i likhet med A1 god måloppnåelse og tilfredsstiller i stor grad de
angitte kravene. På reiser fra Ahus mot Oslo/Furusetbanen vil reisetiden bli noe
kortere enn i A1, men banetilbudet vil ikke dekke Visperud. A3 vil derfor i
mindre grad enn A1 understøtte planlagt knutepunktutvikling. A3 vurderes ut fra
dette som mindre egnet enn A1, selv om investeringskostnadene kan bli noe
lavere. A3 vil i mindre grad dekke viktige målpunkt i bybåndet med bane, og
alternativet forkastes.

B1 dekker de viktige målpunktene i bybåndet, og ved etablering av egen trasé
vil superbuss kunne kjøre uavhengig av annen trafikk, ha høy punktlighet og vil
være et konkurransedyktig transportalternativ. Det er likevel lite empiri om i
hvilken grad en superbuss vil kunne understøtte planlagt knutepunktbasert
byutvikling i samme grad som et skinnebasert kollektivtilbud, selv om
egenskapene til et superbusskonsept har mange fellestrekk med en bybane.
Kapasiteten per avgang vil være noe lavere på superbuss enn på bybane.
Superbussen vil i hovedsak gå langs eksisterende vei og gi god tilgjengelighet
til stasjoner for de reisende. Investeringskostnadene vil sannsynligvis bli noe
lavere enn for baneetableringer. Et superbusstilbud kan videreutvikles for et
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større område, og det foreslås at alternativet går videre til analysen fordi
konseptet kan gi tilsvarende fordeler som et banetilbud.
B2: Superbuss fra
Helsfyr/Bryn langs
E6 korridoren til
Ahus og Lillestrøm
via Rv.159
korridoren, og
videre mot
Skedsmo.

I B2 er superbusstraseen videreført til Helsfyr og mot Skedsmokorset fra
Lillestrøm, men ikke mot Stovner og Strømmen. B2 går parallelt med
Hovedbanen fra Oslo til Lillestrøm, men har ingen omstigningspunkter. Pga.
lengre trasé må en også regne med at konseptet vil bli dyrere enn B1. B2
vurderes primært som en mulig videreutvikling av B1, men det vurderes i første
omgang som mer hensiktsmessig å prioritere forbindelsen mot Grorudbanen
(linje 5) og Hovedbanen fremfor Skedsmokorset og en videreføring mot Oslo.

C1: Bybane fra
Furuset til
Lillestrøm via
Visperud,
Lørenskog
sentrum, Ahus og
Strømmen,
forbedret
bussforbindelse fra
Stovner til
Lillestrøm

Konseptet gir generelt god måloppnåelse og tilfredsstiller i stor grad de angitte
kravene. Bybanen vil i stor grad betjene de viktigste reiserelasjonene og
målpunktene i bybåndet, og buss vil gi et supplerende tilbud på andre viktige
relasjoner.

C2: Bybane fra
Stovner til
Lillestrøm via
Høybråten st.,
Visperud,
Lørenskog st.,
Ahus og
Strømmen,
forbedret
bussforbindelse fra
Furuset til
Lillestrøm
D1: Buttspor til
Ahus med
avgrening fra
Hovedbanen ved
Hanaborg st.,
forbedret bussforbindelse fra
Stovner og Furuset
til Lillestrøm

Konseptet gir generelt god måloppnåelse og tilfredsstiller i stor grad de angitte
kravene. Det vil i noe større grad enn C1 knytte sammen viktige målpunkter i
bybåndet med bybane (pga. forbindelsen til Hovedbanen). Ut fra dette vil det
også i noe større grad understøtte den planlagte knutepunktbaserte
byutviklingen.

Ruter AS

Ut fra dette vurderes B2 som mindre aktuell enn B1 og alternativet forkastes,
men elementer fra B2 kan inngå i en videreutvikling av B1 på sikt.

Det er regnet med at bybane i noe større grad enn et superbusskonsept vil
understøtte planlagt knutepunktbasert byutvikling. På lik linje med superbuss vil
bybanekonseptet kunne tilpasses fremtidig utvikling av kollektivsystemet i
regionen og kan som kollektivmiddel bygges ut for større områder.
Investeringskostnadene er noe lavere enn for t-bane, og har den fordelen at
den kan gå langs vei og gi bedre tilgjengelighet til stoppestedene. Superbuss
og Bybane har mange like egenskaper. C1 kan ev. etableres som superbuss i
trinn 1 (B1), og videreutvikles til bybane på sikt.

På grunn av lengre bybanetrasé vil investeringskostnadene sannsynligvis være
noe høyere enn i C1. C2 vurderes likevel som mer interessant enn C1, i
hovedsak fordi C2 gir mulighet for omstigning til togene på Hovedbanen. Det
anbefales at C2 alternativet tas med videre i analysen i stedet for C1 som
bybane konsept.
Konseptet gir bare delvis god måloppnåelse, og tilfredsstiller bare delvis de
angitte kravene. Konseptet er svært kostbart og vil primært gi et forbedret
kollektivtilbud fra Ahus mot Oslo og stasjonene på Hovedbanen mellom Ahus
og Oslo. Samtidig må en regne med at et togtilbud til Ahus vil ha begrenset
frekvens, da togene av markedshensyn i stor grad må videreføres til Lillestrøm.
Konseptet understøtter i relativt liten grad den planlagte knutepunktbaserte
byutviklingen. Konseptet foreslås forkastet da investeringskostnadene vil bli
høye uten at måloppnåelsen er spesielt god.
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3 SILING – ANBEFALING
3.1 Siling av konsepter
Konsepter som anbefales videreført
Med basis i vurderingene over anbefales følgende konsept videreført:
Konsept: A1 – T-bane:
Forlengelse av T-banen fra Ellingsrud til Ahus via Visperud og
Lørenskog sentrum, forbedre bussforbindelse fra Stovner til Lillestrøm.
Konseptet har utviklingsmuligheter med T-baneforlengelse mot Lillestrøm.
Konsept: B1 – Høystandardbuss/superbuss.
Superbuss fra Furuset/Stovner til Lillestrøm via Ahus
Konsept: C2 – Bybane:
Fra Stovner til Lillestrøm via Høybråten st., Visperud, Lørenskog
Sentrum, Ahus og Strømmen. T-baneforlengelse linje 2 til Visperud.
Konseptet etableres i første rekke som Superbuss.
Konsepter som anbefales forkastet
Konsept: 0 + – To pendelbusser fra Stovner og Furuset gjennom bybåndet mot Lillestrøm
Konsept: B2 – Superbuss fra Helsfyr/Bryn i E6-korridoren til Ahus og Lillestrøm via
Rv.159-korridoren. Videre mot Skedsmo.
Konsept A3: – Forlengelse av T-banen fra Ellingsrud til Ahus via Lørenskog sentrum, med
kompletterende bussrute fra Stovner til Lillestrøm via tunnel
Konsept: C1 – Byanbane fra Furuset til Lillestrøm via Visperud, Lørenskog sentrum, Ahus
og Strømmen, forbedret bussforbindelse fra Stovner til Lillestrøm
Konsept: D1 – Jernbane-buttspor til Ahus med avgrening fra Hovedbanen ved Hanaborg st.,
forbedret bussforbindelse fra Stovner og Furuset til Lillestrøm

3.2 Videre arbeid
Konseptene som anbefales videreført vil bli utredet videre. I dette arbeidet vil konseptene
detaljeres og optimaliseres.
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