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Forord 
Samferdselsdepartementet har i brev av 15. mars gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide 

konseptvalgutredning (KVU) for Hovedbanen Nord, strekningen Lillestrøm – Eidsvoll.  

Bakgrunnen for konseptvalgutredningen er at det i NTP 2018-2029 signaliseres at det er behov for tiltak 

som kan gi kapasitetsøkning både for gods- og persontransport. Hovedbanen Nord er i dag overbelastet 

mellom 18.00-23.30 og har kapasitetsutfordringer både for person- og godstog. Godstrafikk Oslo – 

Trondheim etterspør flere ruteleier enn det er kapasitet til på kveldstid, og Avinor har behov for mer 

flydrivstoff på bane i takt med forventet vekst i flytrafikken på Gardermoen. Befolknings- og 

arbeidsplassveksten på Øvre Romerike er av de høyeste i landet, og dette påvirker vekst i persontrafikken.  

Det prosjektutløsende behov er: 

Økt kapasitet for konkurransedyktig kollektivtransport for å legge til rette for verdiskaping og 

betjene forventet vekst i befolkning og arbeidsplasser i korridoren Lillestrøm – Eidsvoll og nå målet 

om nullvekst i biltrafikk. Samtidig skal næringslivets behov for godstransport med jernbane 

tilfredsstilles. 

I departementets bestilling heter det at utredningsarbeidet blant annet skal analysere fremtidig 

kapasitetsbehov for Hovedbanen Nord, slik at dette gir et godt grunnlag for å vurdere om og når det er 

nødvendig med eventuelle infrastrukturtiltak på jernbanen eller om det finnes andre alternativer som kan 

tilfredsstille samfunnets transportbehov. Utredningen må vurdere banestrekningens rolle for både person- 

og godstrafikken på strekningen Lillestrøm – Eidsvoll, og se dette i sammenheng med øvrig transportnett 

utengeografiske begrensninger. Dette er særlig viktig for godstransporten, der transportstrekningene 

strekker seg langt utover det definerte utredningsområdet. 

Jernbanedirektoratet har tidligere utredet «Kapasitetsøkende tiltak på strekningen Lillestrøm – Eidsvoll». 

Dette arbeidet vil ligge til grunn for arbeidet, men skal ikke begrense mulighetsrommet for løsninger. 

Konseptvalgutredning for Hovedbanen Nord skal samordnes med pågående KVU for Kongsvingerbanen. 

Departementet peker videre på at arbeidet kan støtte seg på KVU Oslo-Navet og diverse utredninger om 

godsterminaler herunder ny kombi- og tømmerterminal på Hauerseter. Ettersom frakt av flybensin til 

Gardermoen skal skje på bane, må disse behovene kartlegges i behovsanalysen og ivaretas i 

konseptutviklingen.  

Konseptvalgutredningen er gjennomført i henhold til Finansdepartementets rundskriv R-108/19 om 

statens prosjektmodell.  Struktur og prosess for en konseptvalgutredning framgår av Figur 1 nedenfor. 

 

Figur 1: KVU-prosessen. Kilde: Finansdepartementet 

Med grunnlag i problembeskrivelsen og behovsanalysen skal det formuleres samfunnsmål og effektmål for 

tiltaket.   
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1 Samfunnsmål 
Ifølge retningslinjene i statens prosjektmodell skal samfunnsmålet beskrive den samfunnsutviklingen som 

prosjektet skal bidra til. Samfunnsmålet beskriver tiltakets virkninger for samfunnet og er den overordnede, 

begrunnelsen for tiltaket. Det må være en tydelig sammenheng mellom det vurderte tiltaket (i dette tilfellet 

utvikling av transportsystemet i korridoren Lillestrøm – Eidsvoll) og samfunnsmålet. 

På bakgrunn av det prosjektutløsende behovet er det formulert følgende samfunnsmål for 

konseptvalgutredningen: 

Transportsystemet i korridoren Lillestrøm - Eidsvoll skal på en kostnadseffektiv måte dekke 

den økende etterspørselen etter person- og godstransport frem til 2050, og redusere klima- 

og miljøbelastningen fra transport. 

 

Tiltaket skal legge til rette for verdiskaping og betjene forventet befolkningsvekst i korridoren Lillestrøm – 

Eidsvoll og bidra til å nå målet om nullvekst i biltrafikk i Oslo og Akershus.   

Utvikling av transportsystemet kan bidra til verdiskaping ved å redusere avstand og tidskostnader for 

personreiser. Regionforstørring kan også gi agglomerasjonseffekter ved økt samarbeid mellom bedrifter i 

hovedstadsområdet. Dessuten vil bedre kapasitet for gods på jernbane bety reduserte kostnader og mer 

bærekraftige transport- og logistikkløsninger for næringslivet. 

Det forventes høy befolkningsvekst i korridoren sammenlignet med gjennomsnittet på landbasis. Om lag 90 

prosent av veksten skal ifølge areal- og transportplan for Oslo og Akershus lokaliseres i byer (blant annet 

Lillestrøm og Jessheim) og tettsteder (blant annet Frogner og Kløfta) langs jernbanen. Utredningen skal 

inkludere alle transportformer, men den høye veksten i tettsteder langs jernbanen tilsier at togreiser vil 

kunne løse mye av transportbehovet til/fra Lillestrøm og Oslo på en effektiv måte. Forbedring av 

kollektivtilbudet kan dessuten forsterke forventet vekst og stimulere til ønsket konsentrasjon og fortetting.  

Økt vekst langs sterke kollektivårer vil være gunstig for verdiskaping og for å nå målet om nullvekst i 

biltrafikk. Nullvekstmålet gjelder på overordnet nivå for hele Oslo og Akershus, og vil kreve betydelig mindre 

biltrafikk i korridorer og områder med godt kollektivtilbud, mens det kan bli noe vekst i biltrafikken i andre 

områder. Hvis Oslo og Akershus skal nå nullvekstmålet, må kollektivandelen for reiser i korridoren 

Lillestrøm – Eidsvoll antakelig økes vesentlig. 
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2 Effektmål 
Effektmålene beskriver ønskede virkninger for brukerne av tiltaket. Målene skal være prosjektspesifikke og 

definere ønskede egenskaper for transportsystemet etter gjennomføring av tiltaket. Effektmålene skal være 

konsistente, og de bør helst prioriteres. De må være realistiske, og det skal være mulig å måle grad av 

måloppnåelse. 

Med utgangspunkt i de tre dimensjonene i samfunnsmålet (persontransport, godstransport og klima/miljø) 

er det formulert et sett effektmål som legges til grunn for konseptutvikling og vurdering av konsepter. Ved 

utforming av effektmålene er det videre lagt vekt på hensyn til verdiskaping og nullvekstmålet for 

personbiltrafikk.  

Tabell 1 nedenfor gir oversikt over effektmålene og hvordan de henger sammen med de ulike elementene i 

samfunnsmålet. Kolonnen lengst til høyre er indikatorer for vurdering av måloppnåelse. 

 

Tabell 1: Effektmål med indikatorer 

Samfunnsmål  Effektmål  Indikator  

Persontransport  Økt andel kollektivreiser i 

korridoren Lillestrøm – Eidsvoll 

Utvikling i kollektivandel fra RTM 

Bedre tilgjengelighet med 

kollektivtransport 

(regionforstørring) 

Utvikling av tilgjengelighet fra korridoren til 

Lillestrøm/Oslo med kollektivtransport og 

bil.  

Godstransport  Kapasitet som tilfredsstiller 

beregnet etterspørsel etter 

ruteleier på jernbane  

 

Tilgjengelige ruteleier sammenlignet med 

forventet etterspørsel. Tidspunkt for 

ruteleier er også relevant.  

Klima og miljø Bidra til mål om nullvekst i 

biltrafikk 

 

Utvikling i trafikkarbeid bil fra RTM 

Begrense den økte transportens 

negative påvirkning på miljø 

Arealbeslag/påvirkning på følsomme 

områder 

 

 

Med dagens persontogtilbud er det konflikt mellom målene om økt kollektivandel og å tilfredsstille 

næringslivets etterspørsel etter ruteleier for gods (på kveldstid). Denne målkonflikten vil kunne være til 

stede i mange av konseptene som ikke innebærer større infrastrukturinvesteringer.  
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3 Rammebetingelser 
Rammebetingelsene er overordnede betingelser som bør oppfylles av det valgte konseptet. 

Rammebetingelsene kan være utledet av samfunnsmålet og effektmålene eller være relatert til andre, 

ikke-prosjektspesifikke mål. 

Antallet betingelser må begrenses til hensyn som må være ivaretatt for at prosjektet skal bli vellykket. Ofte 

skilles det mellom absolutte og mer retningsgivende rammebetingelser. Det er viktig å begrense antall 

rammebetingelser, særlig absolutte rammebetingelser, for å unngå å snevre inn mulighetsrommet for 

utforming av konsepter. Det er ikke gitt at det er nødvendig å formulere absolutte rammebetingelser som 

alle konsepter må oppfylle. 

I denne konseptvalgutredningen er det ikke funnet naturlig å fastsette rammebetingelser direkte utledet fra 

samfunns- og effektmål. De aktuelle behovene vurderes å være tilstrekkelig ivaretatt gjennom målene og 

tilhørende indikatorer. 

Følgende absolutte rammebetingelser følger av andre mål og strategier: 

• Infrastruktur for å håndtere minimum 650 meter lange godstog (Jernbanedirektoratet, 2019d) 

• Kapasitet til å frakte alt flydrivstoff på tog1  

I tillegg er det formulert en mindre bindende rammebetingelse knyttet til transportkvalitet med tog: 

• Tilstrekkelig kapasitet til at man maksimalt må stå i 15 minutter (og får sitteplass på øvrige deler 

av reisen) i rushtid. For reisende fra Oslo S innebærer det at man ikke skal måtte stå lenger enn til 

Leirsund (Samferdselsdepartementet, 2017). 

Det er store kostnader forbundet med å tilby kapasitet i kortvarige rushtidstopper. På denne bakgrunn er 

det uheldig med en absolutt rammebetingelse for sitteplasskapasitet, men det bør likevel legges stor vekt 

på at passasjerer maksimalt skal stå i 15 minutter av turen i rushtid.  

 

 

1 Dette var en forutsetning da Stortinget vedtok lokalisering av hovedflyplassen. 


