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Sammendrag 
Utvikling av konseptene fra mulighetsstudien 

I alternativanalysen sammenlignes virkninger av følgende konsepter videreført fra mulighetsstudien, med 

Referanse uten nye investeringer på Hovedbanen Nord: 

 

Konsept Navn Beskrivelse 

K1.1/K1.2 Rushtidsprising og redusert 

reisebehov i rush 

Tidsdifferensiert prising og fleksible 

arbeidsplassløsninger 

K2.4 Økt kapasitet per persontog Bruk av enten dobbeltdekkere eller 

superlange tog1 samt lengre godstog 

K2.6 Bedre person- og godstogtilbud 

ved å benytte Gardermobanen 

til godsframføring om kvelden 

Innsatstog til og fra Jessheim i 

rushretning, men redusert frekvens 

med bare ett tog per time mot 

rushretning. Flere ruteleier for godstog 

ved å kjøre ekstra godstog på 

Gardermobanen om kvelden 

K3.3 Rushtidsavganger med 

asymmetrisk stoppmønster 

Innsatstog på Gardermobanen til og fra 

Jessheim i morgen- og 

ettermiddagsrush. Innsatstogene 

stopper bare på Jessheim og Kløfta, og 

betjener Kløfta bare i morgenrush. 

Godstog i rush.  

K4.1 Økt frekvens for persontog i 

rush 

Innsatstog i rush og ruteleier for 

godstog også i personrush 

K4.4 Økt frekvens og redusert 

reisetid på Hovedbanen 

Tilnærmet sammenhengende 

dobbeltspor. Fire tog i timen med 

redusert reisetid hele driftsdøgnet. God 

kapasitet for godstransport på 

Hovedbanen Nord hele driftsdøgnet.  

 

I tillegg omfatter alternativanalysen konsept K3.1 med forlengelse av persontogtilbudet til Eidsvoll som 

også har innsatstog i rushretning. Togtilbudet i de sju konseptene er vist i Tabell 2-1 i denne rapporten. 

Underveis i alternativanalysen har innholdet i konseptene utviklet seg i flere trinn fordi usikkerhetsanalyse 

av investeringskostnader og grundigere analyser av kjøretider og kapasitet har vist at det er nødvendig med 

økte investeringer. Denne utviklingen er illustrert i Figur 2-1. 

 

Transportanalyse av de sju konseptene fra mulighetsstudien 

Referanse 2030 har ca. ti prosent flere motoriserte reiser enn i 2020, hovedsakelig på grunn av 

befolkningsvekst. Resultatene fra analyse i regional transportmodell (RTM23+) viser at alle konseptene ser 

ut til å gi flere kollektivreiser og færre bilturer enn i Referanse. Med unntak av K4.1 som kan gi færre 

kollektivreiser enn konseptene på Trinn 3, ser det ut til at antall kollektivreiser øker i takt med økte 

 

 

1   Med superlange tog mener vi i KVUen 200 – 220 meter lange motorvogner, dvs. med omtrent samme lengde som dagens dobbeltsett på Hovedbanen. Lange 

motorvogner har ca. 10 prosent høyere kapasitet enn et dobbeltsett (knapt 60 flere sitteplasser) fordi de ikke har førerrom midt i toget. 
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investeringer i Hovedbanen Nord. Kollektivandelen i rush fra områdene som sogner til stasjonene på 

Hovedbanen Nord, øker med 0,7 til 1,4 prosentpoeng sammenlignet med Referanse. K4.4 med fire tog i 

timen hele driftsdøgnet gir flest påstigninger på tog og høyest kollektivandel i rush, etterfulgt av K3.3.  

K3.1 med pendelforlengelse til Eidsvoll kom godt ut av denne analysen. Da konseptet ble undersøkt 

nærmere viste det seg at bare en liten del av den økte nytten kom fra tiltaket med å forlenge pendelen til 

Eidsvoll og at den største økningen skyltes de øvrige tiltakene i dette konseptet. Som en konsekvens av 

dette, ble det opprettet et nytt konsept som fikk navnet K3.1 uten Eidsvoll.  

 

Samfunnsøkonomisk analyse – prissatte virkninger av konseptene fra mulighetsstudien 

 I Tabell  fremstilles hovedresultatene fra nytte-kostnadsanalysen av konsepter på Trinn 2, 3 og 4. 

Tabell A. Prissatte virkninger - hovedresultater fra nytte-kostnadsanalysen. Mill. 2020-kroner. 

Nåverdi (mill. 2020-kroner i 2021) K2.4 K2.6 K3.1 u. 

Eidsvoll 

K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Samfunnsøkonomisk netto nåverdi (NNV) -460 -1 039 -903 -1 711 -1 244 -6 371 -9 319 

Netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) -0,83 -1,17 -0,53 -0,72 -0,53 -0,80 -0,80 

Netto nåverdi per investerte krone -1,65 -3,27 -0,64 -0,90 -0,55 -0,86 -0,81 

 

Trafikantnytten er den største komponenten på nyttesiden, etterfulgt av nytten av reduksjoner i 

klimagassutslipp, lokal luftforurensing og redusert støy. Nytten er imidlertid ikke høy nok til å veie opp for 

investeringskostnadene, og beregnet netto nåverdi er negativ for alle konsepter i analysen.  

Med en trafikantnytte på rundt 1,6 milliarder kroner skiller K4.4 seg ut som konseptet med høyest 

trafikantnytte. Dette skyldes en kombinasjon av at det kjøres fire tog i timen i begge retninger i hele 

driftsdøgnet, og at reisetidsbesparelsen er høyest i dette konseptet. Målt etter netto nåverdi per 

budsjettkrone og netto nåverdi per investerte krone, er det K3.1 uten pendelforlengelse til Eidsvoll og K3.3 

som kommer best ut av analysen.  

 

Kapasitetsanalyse 

Parallelt med første runde med transportanalyse og samfunnsøkonomisk analyse ble det gjennomført en 

kapasitetsanalyse for å kvalitetssikre at infrastrukturen i konseptene kan levere forutsatt person- og 

godstrafikktilbud med ønsket kapasitet og punktlighet. Kapasitetsanalysen avslørte at det bare er K4.1 og 

K4.4 som har nok kapasitet til å avvikle forutsatte avganger med persontog og samtidig ha nok kapasitet til 

å tilfredsstille godsstrategiens etterspørsel etter godstog innenfor kriterier for maksimal 

kapasitetsutnyttelse på Hovedbanen Nord.   

Ifølge samfunnsøkonomisk analyse av de prissatte virkningene er K3.1 uten forlengelse av pendelen til 

Eidsvoll og K3.3 de to minst ulønnsomme konseptene. På denne bakgrunn ble det etter kapasitetsanalysen 

utviklet utvidede versjoner av K3.1 og K3.3 (kalt K3.1+ og K3.3+) med nye tiltak for å kunne tilby ruteleier 

som tilfredsstiller transportetterspørselen identifisert i godsstrategien – uten at det går ut over 

punktligheten i togtrafikken. Den viktigste endringen for personreiser i plusskonseptene er bygging av nye 

Frogner stasjon og nedlegging av dagens stasjoner på Frogner og Lindeberg. Dette er nødvendige tiltak for 

å nå effektmålene for godstransport, men har i tillegg positive effekter for fremføringen av persontog. I 

tillegg vil tiltakene bidra til mer fleksibilitet og robusthet.  
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Etter kapasitetsanalysen ble de konseptene som ikke oppnår effektmålet for gods, silt bort fra den videre 

analysen.  

 

Supplerende konsepter for å nå samfunnsmål og effektmål  

Ut fra resultatene i første runde med transportanalyse og beregning av prissatte virkninger, og ut fra 

konklusjonene i kapasitetsanalysen, ble konseptene justert og supplert før siste del av alternativanalysen. I 

etterfølgende kapitler vurderes følgende fire konsepter med forbedret persontilbud og nok kapasitet til å 

betjene forventet vekst i godstransport: 

• K3.1+ uten Eidsvoll, med innsatstog i rushretning 

• K3.3+ med rushtidsavganger med asymmetrisk stoppmønster 

• K4.1 med økt frekvens for persontog i rush 

• K4.4 med økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen 

 

Transportanalyse og samfunnsøkonomisk analyse (prissatte virkninger) av plusskonseptene på Trinn 3 

For de to nye plusskonseptene ble det gjennomført transportanalyse i RTM og beregning av prissatte 

virkninger. Transportanalysen (personreiser) viser stort sett små endringer sammenlignet med de 

opprinnelige konseptene på Trinn 3. Den viktigste forskjellen i persontogtilbudet fra de opprinnelige 

konseptene på Trinn 3 er bygging av ny Frogner stasjon og nedlegging av dagens stasjoner Lindeberg og 

Frogner. Prissatte virkninger av plusskonseptene er oppsummert i Tabell . 

 

Tabell B. Prissatte virkninger av plusskonseptene. Mill. 2020-kroner. 

 

Begge plusskonseptene har negativ netto nåverdi på om lag 3,5 mrd. kroner. Negativ nåverdi skyldes i 

hovedsak høye investeringskostnader som ikke oppveies av tilstrekkelig høy nytte for trafikantene. K3.3+ 

presterer best målt etter nåverdi per budsjettkrone og netto nåverdi per investerte krone. Sammenlignet 

med konseptene på Trinn 4 kommer begge plusskonseptene på Trinn 3 bedre ut av analysen av prissatte 

virkninger.  

Ikke-prissatte virkninger 

Vurdering av ikke-prissatte virkninger har ikke avdekket faktorer som i stor grad påvirker mulighetene for 

utbygging i noen av konseptene.  

 

Regionforstørring – netto ringvirkninger 

Netto ringvirkninger er nytte som kommer i tillegg til nytten som beregnes i samfunnsøkonomisk analyse av 

prissatte virkninger. Netto ringvirkninger skyldes at reduserte reisekostnader skaper et mer produktivt 

arbeidsmarked og økt verdiskaping i byer og tettsteder som påvirkes av bedre togtilbud på Hovedbanen 

Nord. Tabellen nedenfor viser beregnede netto ringvirkninger for konsept K3.1, K3.3, K4.1 og K4.4. 

Tabell C. Neddiskonterte netto ringvirkninger av transportforbedringer på Hovedbanen Nord 

  K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Netto ringvirkninger 239 329 308 591 

Nåverdi Mill. 2020-kroner i 2021 K3.1+ u 

Eidsvoll 

K3.3+ 

Samfunnsøkonomisk netto nåverdi (NNV) -3 429 -3 581 

Netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) -0,60 -0,56 

Netto nåverdi per investerte krone -0,67 -0,59 
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I prosjektet er det beregnet ringvirkninger for fire ulike konsepter: K3.1, K3.3, K4.1 og K4.4. Det legges til grunn at mernytten av 

plusskonseptene ligger et sted mellom beregnet nytte for K4.1 og de to opprinnelige konseptene på Trinn 3.  

 

I beregningene varierer neddiskonterte netto ringvirkninger over 40 år fra ca. 250 millioner kroner i K3.1 til 

600 millioner kroner i K4.4. Konseptene K3.3 og K4.1 ser ut til å gi omtrent de samme virkningene, litt 

over halvparten av virkningene for K4.4. Generelt ser man at netto ringvirkninger øker med konseptenes 

omfang målt som investeringskostnader. Ifølge beregningen tilfaller store deler av de regionale 

ringvirkningene Ullensaker kommune. 

 

 

Vurdering av måloppnåelse 

Etter den samfunnsøkonomiske analysen av prissatte og ikke-prissatte virkninger (inngrep) vurderes 

konseptenes måloppnåelse opp mot de fem effektmålene: 

1. Økt andel kollektivreiser i korridoren Lillestrøm – Eidsvoll 

2. Bedre tilgjengelighet med kollektivtransport (regionforstørring) 

3. Kapasitet som tilfredsstiller godsstrategiens prognoser for etterspørsel etter godstrafikk 

4. Bidra til nullvekst i biltrafikk 

5. Begrense den økte transportens negative påvirkning på miljøet 

Tabell D nedenfor oppsummerer vurdering av måloppnåelse på en sjudelt skala. Alle konseptene bidrar i 

varierende grad positivt til effektmålene. 

Tabell D. Vurdering av måloppnåelse 

 K3.1 + u. Eidsvoll K3.3+ K4.1 K4.4 

Kollektivandel ++ +++ ++ +++ 

Regionforstørring + ++ ++ +++ 

Godstransport  ++ ++ +++ +++ 

Nullvekst + + + + 

Miljø + + + ++ 

 

 

Drøfting  

Tabell 13-1 i denne rapporten gir oversikt over virkninger av de fire konseptene som er analysert i siste del 

av alternativanalysen. 

 

Utgangspunktet for utvikling og vurdering av konsept er prosjektutløsende behov og samfunnsmål som 

begge omfatter forbedring av tilbudet både for person- og godstransport. Det tilsier at det bør legges vekt 

på at anbefalt konsept bør tilfredsstille framtidig etterspørsel i begge markeder for togtransport. 

Ifølge statens prosjektmodell (Finansdepartementet, 2019) skal konsepters samfunnsøkonomiske 

lønnsomhet (prissatte virkninger) vurderes etter netto nåverdi. Forskjell i netto ringvirkninger skal eventuelt 

vurderes på lik linje med andre virkninger som ligger utenfor den samfunnsøkonomiske analysen. 

Utgangspunktet for drøfting og anbefaling er derfor rangering av konseptene etter netto nåverdi. Beregnede 

verdier for netto ringvirkninger er relativt beskjedne og hadde uansett ikke endret rangering av konseptene 

ut fra netto nåverdi. 
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Gitt at effektmålene må oppnås er K3.1+ uten Eidsvoll og K3.3+ vurdert som minst ulønnsomme og nesten 

like hvis man vurderer ut fra netto nåverdi. Videre er måloppnåelsen vurdert som lik for de to konseptene 

bortsett fra effektmålene om økt kollektivandel og regionforstørring, der K3.3+ er vurdert som noe bedre. 

Dette skyldes at K3.3+ gir større reisetidsbesparelser for reisende til/fra regionbyen Jessheim enn K3.1+. 

 

Anbefaling 

Det er ikke funnet noe samfunnsøkonomisk lønnsomt konsept som samsvarer med effektmålene for 

utvikling av Hovedbanen Nord. Alle de fire konseptene ser ut til å gi negativ netto nåverdi. Ut fra 

samfunnsøkonomisk avkastning (prissatte virkninger) er det riktig å anbefale Referansekonseptet uten nye 

investeringer på Hovedbanen Nord.  

Det vil i utgangspunktet bety at veksten i godstransport i korridoren langs Dovrebanen vil foregå på veg. 

Jernbanen vil ikke ha kapasitet til å transportere mer gods selv om endringer i logistikksystemer og 

virkemidler skulle legge til rette for en vridning fra veg til jernbane. I rush vil Hovedbanen Nord heller ikke 

ha kapasitet til å betjene forventet befolkningsvekst i korridoren mellom Lillestrøm og Eidsvoll og dermed 

ikke bidra til regional utvikling.  

For å nå samfunnsmålet og effektmål anbefales konsept K3.3+. Konseptet gir økt frekvens og redusert 

reisetid, spesielt for reisende til/fra Jessheim som i dag har klart flest togpassasjerer. I regional areal- og 

transportplan for Oslo og Akershus er Jessheim utpekt som regional by. Ullensaker kommune har dessuten 

stor befolkningsvekst både i regional og nasjonal målestokk. Konseptet vil også tilfredsstille effektmålet for 

godstrafikk gitt av godsstrategien.  
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1 INNLEDNING 
Ifølge statens prosjektmodell (Finansdepartementet, 2019) skal en konseptvalgutredning inneholde en 

alternativanalyse der minst to konseptuelt ulike alternativer sammenlignes med referansealternativet. 

Konseptene skal ikke detaljeres mer enn det som er nødvendig for å vurdere i hvilken grad de oppnår 

effektmål og rammebetingelser, og for å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse 

(Finansdepartementet, 2014) med både prissatte og ikke prissatte virkninger.  

 

Alternativanalysen skal rangere alternativene. Anbefalingen bør dessuten vurdere om man bør gå videre 

med ett eller flere alternativer, om det er grunnlag for trinnvis gjennomføring eller inndeling i delprosjekter, 

og om avhengighet mot andre prosjekter eller realopsjoner knyttet til teknologisk utvikling og mer 

informasjon tilsier utsettelse. 

  

For alle konsept skal det ifølge Finansdepartementets rundskriv utarbeides anslag for samlet ikke-

neddiskontert investeringskostnad. Usikkerheten skal synliggjøres ved å oppgi anslag både for P50 og 

P852. I mulighetsstudien ble tiltakskostnadene for de ulike konseptene estimert med metoden i 

Jernbanedirektoratets «Veileder – Kostnadsestimering i tidligfase» (Jernbanedirektoratet, 2019). I tillegg er 

det estimert kostnader for tre nye tiltak kalt AA1 – AA3 som ble identifisert etter ny gjennomgang av 

forutsetninger for kjøretidsberegningene etter mulighetsstudien. Usikkerheten i estimatene for alle 

sportiltak som inngår i minst ett konsept i alternativanalysen, ble analysert i en egen usikkerhetsanalyse, jf. 

Kapittel 2.3. 

 

  

 

 

 

 

 

2   P50-estimatet er den kostnaden prosjektet med 50 % sikkerhet ikke vil overskride. Det er like stor sannsynlighet for at kostnaden blir høyere, som at den bl ir 

lavere enn denne verdien. Tilsvarende er P85-estimatet den investeringskostnaden prosjektet med 85% sannsynlighet vil holde seg innenfor. 
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2 UTVIKLING AV KONSEPTENE 
ETTER MULIGHETSSTUDIEN 

Utgangspunktet for alternativanalysen er konklusjonene fra silingen i mulighetsstudien. Ut fra vurdering 

opp mot krav, effektmål og kostnader ble følgende konsept tatt med for videre analyse i neste fase. Alle 

konseptene f.o.m. K2.6 har innsatstog i rush med 15 min frekvens til og fra Jessheim: 

• K1.1/K1.2 – Rushtidsprising og redusert reisebehov i rush 

• K2.4 - Økt kapasitet pr tog 

• K2.6 – Bedre person- og godstogtilbud ved å benytte Gardermobanen til godsframføring om kvelden 

• K3.3 - Rushtidsavganger med asymmetrisk stoppmønster 

• K4.1 – Innsatstog i rush og ruteleier for godstog også i personrush  

• K4.4 – Økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen 

Etter mulighetsstudien besluttet Jernbanedirektoratet at alternativanalysen også skulle omfatte konsept 

K3.1 der togtilbudet på Hovedbanen Nord i grunnrute forlenges til Eidsvoll. Bakgrunnen for denne 

beslutningen er at det er så stor lokalpolitisk støtte til dette konseptet at det av hensyn til videre prosess 

bør vurderes på samme nivå som de seks konseptene som ble videreført fra mulighetsstudien.  

Konsept K3.1 har to innsatstog per time til og fra Jessheim i rush og redusert tilbud med ett tog per time 

mot rushretning. Det kjøres ikke godstog i perioder med innsatstog. Tabell 2-1 gir mer detaljert oversikt 

over togtilbudet i de sju konseptene. 

Tabell 2-1 Togtilbudet i konseptene etter mulighetsstudien 
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Referanse DAL -- 39 * * 26 1-2 1-2* 

K2.4 DAL -- 39 * * 26 1-2 1-2* 

K2.6 DAL -- 39 JESSHEIM Hovedbanen 24 2-3** 0 

K3.1 EIDSVOLL -- 34 
JESSHEIM 

Hovedbanen 22 2-3** 0 

K3.3 DAL -- 34 
JESSHEIM Gardermobanen. 

Asymmetrisk 

stoppmønster*** 

14/11*** 2 1 

K4.1 DAL -- 31 

JESSHEIM/ 

NYE 

NORDBY 

Hovedbanen 19,5 2 1 

K4.4 -- 

DAL/ 

NYE 
NORDBY 

30,5 * * 18 3 3 

* Samme persontogtilbud i grunnrute og rush  
** Godstog kjøres også på Gardermobanen 

*** Toget betjener Jessheim og Kløfta i morgenrush, men bare Jessheim i ettermiddagsrush 
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Persontogtilbudet i periode med rush for godstog (kl 18 – 22) er som i grunnrute for alle konseptene. 

Arbeidet med alternativanalysen ble innledet med gjennomgang av forutsetninger for kjøretidsberegninger, 

usikkerhetsanalyse av investeringskostnader for konseptene (Jernbanedirektoratet, 2020) og en mer 

inngående kapasitetsanalyse for å sjekke ut om det vil være nok kapasitet til å avvikle togtilbudet med 

tilstrekkelig punktlighet (Multiconsult, 2020).   

Arbeidet med kapasitetsanalysen foregikk parallelt med transportanalyse av de sju konseptene beskrevet i 

tekst og tabell ovenfor. Funn i kapasitetsanalysen (jfr. kapittel 5) medførte at det etter transportanalysen 

ble funnet nødvendig å supplere konseptene på Trinn 3 med tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet for 

godstransport. Bakgrunnen for dette er nærmere beskrevet i kapittel 5. De utvidede konseptene er kalt 

K3.1+ og K3.3+. Endringene øker investeringskostnadene for konseptene, og endrer stoppmønsteret fordi 

dagens stasjoner på Lindeberg og Frogner legges ned og erstattes av ny Frogner stasjon. Betydelig økte 

investeringer innebærer at konseptene etter KVU-metoden ikke lenger kan regnes som Trinn 3-konsepter, 

men har investeringsnivå som betyr at de hører hjemme på Trinn 4. 

For å gjenspeile stegene i KVU-prosessen og trinnene i utvikling av infrastrukturen i konseptene er 

transportanalysen og vurdering av prissatte virkninger for de sju opprinnelige konseptene (de seks fra 

mulighetsstudien pluss K3.1) omtalt før kapasitetsanalysen. Figuren nedenfor illustrerer sammenhengen 

mellom de ulike fasene i alternativanalysen, og hvordan innholdet i infrastrukturen gradvis har utviklet seg.  

Underveis i alternativanalysen er enkelte av de sju opprinnelige konseptene lagt til side og ikke vurdert 

videre på grunn av funn i første runde med transportanalyse og vurdering i kapasitetsanalysen. Dette er 

ikke vist i Figur 2-1 nedenfor, men er beskrevet i kapittel 6.

 

Figur 2-1. Utviklingen av infrastruktur i konseptene i Alternativanalysen. 

 

2.1 Ny gjennomgang av forutsetninger for kjøretidsberegninger 

I mulighetsstudien baserte vurdering av kapasiteten på Hovedbanen Nord seg på samme forutsetninger for 

beregning av kjøretider som i tilsvarende analyser for andre banestrekninger, for eksempel for IC 

Østfoldbanen. Før oppstart av alternativanalysen etter sommeren 2020, med mer detaljert vurdering av 

konseptene som gjensto etter siling, ble forutsetningene for vurdering av kapasitet gjennomgått sammen 

med Jernbanedirektoratet. Enkelte av forutsetningene for kjøretidsberegningene ble justert med 

konsekvenser for reisetider i konseptene.  
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Endringene i reisetid med de nye forutsetningene var størst for konseptene på Trinn 4, der togene i retning 

Dal har kortere reisetid på Hovedbanen Nord enn i konseptene på Trinn 1-3. Prosessen resulterte i 

utforming av tre nye tiltak i tillegg til tiltakslista (tiltak A – K) i Mulighetsstudien. De nye tiltakene, AA1 – 

AA3, vurderes som nødvendige for å sikre avvikling av det økte trafikktilbudet i K4.1 og K4.4 med 

tilfredsstillende kvalitet. De tre tiltakene er beskrevet i kapittel 2 i rapport om kostnadsestimering 

(Multiconsult, 2020b): 

• Tiltak AA1 – nedleggelse av Lindeberg stasjon og etablering av et forbikjøringsspor for godstog på 

Lindeberg stasjon 

• Tiltak AA2 - etablering av et kryssingsspor for lange godstog ved dagens avgrening på Langeland 

• Tiltak AA3 – en dobbeltsporparsell fra E6 nord for Langeland med innkjør til Jessheim stasjon fra 

sør 

 

2.2 Kombinert konsept K1.1/K1.2 

Konseptene på Trinn 1 har virkemidler som reduserer trengsel i rush ved å spre reisene bedre i tid og å gi 

bedre retningsbalanse i etterspørsel etter arbeids- og skolereiser. Konsept K1.1 i mulighetsstudien er 

analysert med 10 prosent lavere kollektivtakster utenfor rush, mens det i K1.2 er forutsatt økt bruk av 

hjemmekontor og mer fleksible arbeids- og skoledager som reduserer rushtoppene ved å spre arbeids- og 

skolereisene over et lengre tidsrom. Dette krever virkemidler og tiltak som ikke forvaltes av 

samferdselsmyndighetene. K1.1/K1.2 kan ikke gjennomføres på en enkelt linje eller strekning som for 

eksempel Hovedbanen Nord. Kombikonseptet må eventuelt iverksettes for et større område med samme 

takstregime, for eksempel Ruter-området. Dette vil kreve koordinering og avtaler mellom aktørene i 

kollektivtrafikken.  

 

Rushperioden er i analysen definert som avganger med start i tidsrommet 0600-0900 og 1500-1800. K1.2 

er en forutsetning for å få effekt av tidsdifferensierte takster i K1.1. I alternativanalysen vurderes derfor et 

konsept som kombinerer K1.1 og K1.2, heretter kalt K1.1/K1.2.  

 

Endring i antall kollektivreiser i kombikonseptet er i transportanalysen beregnet i to steg. I tillegg til effekten 

av redusert takst utenfor rush («steg K1.1») er det (i «steg K1.2») forutsatt en nedgang i arbeidsreiser på 15 

prosent. Færre arbeidsreiser kan være en langsiktig endring av koronapandemien, men usikkerheten 

knyttet til dette er stor og ikke nærmere drøftet i denne utredningen. Flere utredninger i 2020 har 

konkludert med at nye tilpasninger under pandemien kan medføre varig nedgang i etterspørsel etter 

kollektivtransport, særlig i rush (Urbanet Analyse, 2020).  

 

2.3 Usikkerhetsanalysen 

Investeringskostnader for tiltakene som inngår i de fire konseptene på Trinn 3 og 4 i alternativanalysen, 

inklusiv de tre nye tiltakene omtalt i kapittel 2.1, ble behandlet i usikkerhetsanalysen 

(Jernbanedirektoratet, 2020).  

Usikkerhetsanalysen ble gjennomført i oktober-november 2020, med gruppesamling 20. og 21. oktober. På 

gruppesamlingen bidro deltakere fra Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Multiconsult til å sette 

trippelestimater på kostnadsposter og identifisere usikkerhetsdrivere.  

Utgangspunktet for usikkerhetsanalysen var basisestimatene for investeringstiltakene i mulighetsstudien 

(Jernbanedirektoratet, 2020a), jf. Tabell 2-2. I usikkerhetsanalysen ble omfanget av kryssingssporene på 

Jessheim og Bøn (tiltakene G1 og G2) utvidet med utgangspunkt i hovedplaner utarbeidet av Bane NOR.  

Prisnivået for usikkerhetsanalysen er det samme som i kalkylen, Q4 2019-kroner. 

Kartet i Figur 2-1 viser alle tiltakene som inngår i de vurderte konseptene fom. mulighetsstudien. Noen av 

tiltakene A – K er ikke med i de konseptene som ble tatt med til videre vurdering i alternativanalysen. Etter 

at mulighetsstudien var ferdig, ble det som nevnt i kapittel 2.1, identifisert tre nye tiltak for å kunne avvikle 
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togtrafikken i konseptene på Trinn 4 med tilstrekkelig punktlighet. Disse tiltakene som er kalt AA1 – AA3, 

ble kostnadsestimert og inngår i usikkerhetsanalysen.  

 

 

Figur 2-2 Alle tiltakene som inngår i konseptene i mulighetsstudien og alternativanalysen. Tiltak AA1 - 

AA4 er identifisert etter mulighetsstudien 
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Basiskostnadene for alle tiltakene som ble vurdert i usikkerhetsanalysen framgår av Tabell 2-2 nedenfor.  

Tabell 2-2 Basisestimater for tiltak i konseptene i usikkerhetsanalysen. Mill. NOK 

  3.1 3.3 4.1 4.4 

T
il
ta

k
 

A 571 571 571 571 

B     2 269 2 269 

C       1 821 

E   713     

F     2 168 2 168 

G1 380 380 380 380 

G2 300    

J       1 654 

K 393       

AA1    443 

AA2    396 

AA3   645  

Sum  1 644  1 664 6 033 9 702 
 

 

Til usikkerhetsanalysen anvendes standarddrivere utarbeidet av Bane NOR, da disse anses som dekkende 

for usikkerhetsbildet i dette prosjektet, samt at analysen blir mer sammenlignbar med analyser utført i 

Bane NOR. De sju driverne er U1 Anleggsgjennomføring, U2 Eierstyring og rammebetingelser, U3 Eksterne 

aktører og interessenter, U4 Lokale forhold, U5 Marked, U6 Prosjektering og modenhet, samt U7 

Prosjektorganisasjon og ledelse.  

For hvert av tiltakene er det identifisert trippelestimater for estimatusikkerheten for tiltakene, og for hvert 

av konseptene er det identifisert trippelestimater for driverusikkerheten. 

Tabell 2-3 nedenfor viser hovedresultatene fra analysen, avrundet til nærmeste 100 MNOK. 

Tabell 2-3 Hovedresultater fra usikkerhetsanalysen. Mill. kr avrundet til nærmeste 100 MNOK 

Konsept Basis-estimat Forventet tillegg P50 Usikkerh. 
avsetning 

P85 Std.avvik Std.avvik% 

K4.4 9 702 2 700 12 400 3 300 15 700 3 100 25 % 

K4.1 6 033 1 600 7 600 2 200 9 800 2 100 28 % 

K3.3 1 664 600 2 300 600 2 900 600 26 % 

K3.1 1 664 700 2 400 700 3 100 700 28 % 
 

 

De viktigste drivere som bidrar til usikkerheten er:  

• U5 Marked (på grunn av antatt lang tid til kontrahering (2030)) 

• U4 Lokale forhold (på grunn av krevende grunnforhold og nærføringer) 

• U2 Eierstyring og rammebetingelser (da det fremdeles er store frihetsgrader for eiers beslutninger) 

• U7 Prosjektorganisasjon og ledelse (fordi gjennomgående svært god versus gjennomgående 

mindre god organisering og ledelse gir store utslag på kostnadene) 

 

Standardavviket er på et lavt nivå til å være en KVU. Dette skyldes i stor grad at driveren U6 Prosjektering 

og modenhet har et lavt spenn til å være i så tidlig fase. Normalt ville denne driveren vært høyt oppe i 
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tornadodiagrammene. At denne driveren er satt såpass lavt skyldes at tiltakene er langt mer avgrensede 

enn det som er vanlig i tidlig fase. Konseptene inneholder tiltak som utvider og oppgraderer kapasiteten på 

en eksisterende bane, langs eksisterende traséer. Lokaliseringsvalg og trasévalg, som ofte har stor 

kostnadsmessig konsekvens, er dermed ikke med som variabler i disse konseptene.  
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3 TRANSPORTANALYSE 
Dette kapitlet oppsummerer de viktigste resultatene fra transportanalysen når det gjelder virkninger for 

personreiser. Antallet reiser og transportmiddelfordeling estimeres for en fremtidig situasjon ved bruk av en 

transportmodell. Resultatene fra transportanalysen brukes videre inn i nytte- /kostnadsanalysen for å 

beregne trafikantnytte, driftskostnader for operatørene og som grunnlag for å vurdere måloppnåelse. 

3.1 Metode og forutsetninger  

Transportmodellberegningene er gjennomført for år 2030 med modellene Trenklin og RTM23+. Tabell 3-1 

gir en oversikt over konseptene og valg av modell for transportanalysen. Infrastruktur i konseptene er 

beskrevet i delrapport fra Mulighetsstudien. 

Tabell 3-1 Konsepter og modeller for transportanalyse  

Konsept Beskrivelse Modell 

K1.1/K1.2 Rushtidsprising og redusert reisebehov i rush Trenklin 

K2.4 Økt kapasitet per persontog Trenklin 

K2.6 Bedre person- og godstogtilbud ved å benytte 

Gardermobanen til godsframføring om kvelden 

RTM23+ 

K3.1 Forlengelse av regiontogpendel til Eidsvoll RTM23+ 

K3.1 uten Eidsvoll  Togtilbud som i K3.1, men uten forlengelse til Eidsvoll RTM23+ 

K3.3 Rushtidsavganger med asymmetrisk stoppmønster RTM23+ 

K4.1 Økt frekvens for persontog i rush RTM23+ 

K4.4 Økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen RTM23+ 

 

Transportanalysen viser i utgangspunktet endringer i trafikk og transportmiddelfordeling for hele 

modellområdet for RTM23+ som dekker Oslo, Akershus og noen områder langs jernbanen utenfor dette 

området. Det er en forutsetning at endringene i hovedsak skyldes endret togtilbud på Hovedbanen Nord, og 

at endringene primært påvirker transportstrømmer i korridoren langs Hovedbanen og Gardermobanen. For 

enkelte størrelser presenteres resultater for soner i tiltaksområdet for denne konseptvalgutredningen. 

I tillegg til konseptene fra mulighetsstudien er det også analysert en variant av K3.1 uten forlengelse av 

pendelen til Eidsvoll. Noe av den økte trafikantnytten i K3.1 sammenlignet med Referanse skyldes 

innsatstogene til og fra Jessheim. Som vist i Figur 3-1 nedenfor er belegget på strekningene nord for 

Nordby svært lavt, selv i rush. Bakgrunnen for å analysere K3.1 uten forlengelsen til Eidsvoll er å isolere 

trafikale virkninger (og trafikantnytte) av selve pendelforlengelsen.   

Trafikale virkninger av tiltakskonseptene sammenlignes med Referanse 2030 med samme 

transportsystem som i dag, men med befolkningsvekst og endret arealbruk. Resultatene for Referanse 

2030 i alternativanalysen stemmer ikke helt overens med tilsvarende analyse av Referanse 2030 i 

behovsanalysens etterspørselsbaserte behov. Dette skyldes at transportanalysen i behovsanalysen ble 

gjennomført med regionmodellen RTM Øst, og alternativanalysen er gjort med modellen RTM23+, blant 

annet med andre forutsetninger om befolkningsvekst. Det ble vurdert at RTM23+ var mest egnet til bruk i 

alternativanalysen, men det forelå ikke en versjon som var klar til bruk da behovsanalysen skulle 

gjennomføres. Det er derfor forskjeller i både inndata og i selve modellen som medfører resultatene for 

Referanse i de to kjøringene ikke stemmer helt overens. 
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RTM23+ er relativt godt egnet for å beregne effekter av endret reisetid og frekvens med ulike 

transportmidler, men fanger ikke opp virkninger av økt kapasitet per avgang som betyr mindre trengsel i 

rush. Trenklin kan brukes for å analysere virkninger av bedre komfort i togene, men den tar ikke hensyn til 

eventuell overføring av reiser mellom transportmidler. Analysene av K1.1/K1.2 og K2.4 forteller derfor ikke 

hvordan reiser med andre transportmidler påvirkes av bedre tilbud på Hovedbanen Nord. 

I kapittel 3.3 under presenteres bare resultater for de konseptene som er analysert i RTM23+.  

 

3.2 Resultater fra Trenklin 

3.2.1 K1.1/K1.2 – Rushtidsprising og redusert reisebehov i rush 

Forutsetningen om nedgang i arbeidsreiser bidrar til færre togreiser, mens tidsdifferensierte takster betyr 

økt etterspørsel etter togreiser utenom rush. Den forutsatte reduksjonen i arbeidsreiser på 15 prosent 

reduserer isolert sett antall togreiser over døgnet med ca. 9 prosent. Etterspørselseffekten av taksttiltaket 

er en økning i togreiser på 2,4 prosent. Nettoeffekten er en reduksjon i togreiser per virkedag på om lag 7 

prosent sammenlignet med referansesituasjonen. Etterspørselseffekten av taksttiltaket er naturlig nok 

størst utenfor rush med rabatterte billetter.  

Resultatene fra Trenklin viser imidlertid også en ulogisk vekst i antall togreiser i rushtiden. Det har ikke 

lykkes å komme til bunns i om grunnen til denne effekten er at måten rabatten er spesifisert i modellen 

fører til at enkelte hel-/eller delturer også får noe rabatt i rushtiden, eller om modellen ikke modellerer 

effekten av tidsdifferensierte kollektivtakster på korrekt måte. 

Nedgang i arbeidsreiser reduserer passasjerenes trengselskostnader med mer enn 20 prosent. Det betyr at 

en reduksjon i arbeidsreiser vil kunne ha stor effekt for kapasitetsproblemene i togene i rushtiden. 

Konseptet forutsetter imidlertid bruk av virkemidler utenfor jernbanesektoren.  

3.2.2 K2.4 – Økt kapasitet per persontog 

I dette konseptet forutsettes samme frekvens i togtilbudet i korridoren som i Referanse, men 

etterspørselen i rush dekkes ved å sette inn persontog med større kapasitet per avgang. Dobbeltdekkere 

og superlange tog vurderes som muligheter på Trinn 2, mens triple togsett med dagens materiell krever 

investeringer i lengre plattformer.  

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

• To tog per time per retning til Dal 

Sammenlignet med togtype 75 er antallet sitteplasser økt med ca. 40 prosent og areal til ståplasser med 

25 prosent. Denne kapasitetsøkningen forutsetter at det kjøres med dobbeltdekkere i rushtid. 
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Figur 3-1 Belegg på avganger på R13 retning Drammen i morgenrush. Tallene står for avgangstidspunkt 

fra Dal, f.eks. 624 = 06:24. 

 

Av beleggstallene ser vi at med dobbeltsett og økt kapasitet per avgang er det kun to avganger i 

morgenrushet, og bare på strekningen Lillestrøm-Oslo, der alle setene er fulle. Trafikantene opplever 

imidlertid trengsel langt tidligere enn når alle sitteplassene er fylt opp. I praksis ser man gjerne at det 

midterste setet i en 3-seter ofte ikke blir benyttet. I Trenklin-modellen opplever trafikantene trengsel 

allerede når halvparten av setene i toget er opptatt. Både de sittende og stående opplever trengsel, men i 

forskjellig grad. 

Nytt togmateriell i K2.4 gir mindre trengsel om bord, og økt etterspørsel på linje R13. Beregningene 

indikerer at effekten er på om lag 1000 flere togreiser per dag. Noe er omfordeling av trafikk mellom ulike 

toglinjer, men hovedeffekten er nye togreiser. Målt i antall turer er effekten av økt kapasitet størst på reiser 

fra Oslo S, Lillestrøm og Nationaltheatret. Deretter følger stasjonene mellom Skøyen og Asker som er de 

strekningene som har høyest belegg. Konseptet gir ca. tre prosent flere reiser med linje R13. 

 

3.3 Resultater fra RTM23+ 

3.3.1 Referanse – trafikk sammenlignet med dagens situasjon 

Tabell 3-2 Endring i antall reiser og befolkning i modellområdet fra 2020 til referansesituasjonen i 2030 
 

Endring fra 2020-2030 

Befolkningsvekst 10,2 % 

Bilreiser 8,6 % 

Kollektivreiser 11,7 % 

Sum bil og kollektiv 9,6 % 

 

I modellen er det, basert på SSBs prognoser, forutsatt en vekst i befolkning på ca. 10 prosent i perioden fra 

2020 til 2030. Befolkningsveksten er den største driveren i trafikkveksten. I samme periode gir modellen 

noe lavere vekst i bilreiser på ca. 9 prosent, og en noe høyere vekst i kollektivreiser, på ca. 12 prosent. I 
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sum for bil og kollektivtrafikk er det forventet en vekst på ca. 10 prosent, det samme som 

befolkningsveksten som er antatt i modellen. 

 

3.3.2 Endring i antall kollektivreiser 

Figurene nedenfor sammenstiller resultatene for konseptene som er beregnet i RTM23+. Figur 3-2 viser 

endringer i antall bil- og kollektivreiser (motoriserte reiser) per virkedag for konseptene K2.6 til K4.4. I de 

tilfellene der det er mulig å sammenligne med konseptene beregnet i Trenklin er resultater fra disse 

konseptene også inkludert.  

 

 

Figur 3-2 Endring i antall bil- og kollektivreiser (helturer med motoriserte reiser) per virkedag. År 2030 

 

Figuren viser at det i alle konseptene er en samlet økning i antall motoriserte reiser. Økningen i 

kollektivreiser skyldes både nyskapt trafikk, og at de reisende skifter reisemiddel fra bil til 

kollektivtransport. Rangeringen av konseptene etter økning i antall kollektivturer følger størrelsen på 

konseptene målt i investeringskostnader. Med unntak av K4.1 som ser ut til å gi færre kollektivreiser enn 

konseptene på Trinn 3, øker antall kollektivreiser i takt med økte investeringer i Hovedbanen Nord. Dette 

har trolig sammenheng med at Lindeberg stasjon legges ned i K4.1, og at Frogner og Nordby stasjoner 

flyttes. Nedlegging og flytting av stasjoner gir isolert sett redusert etterspørsel etter togreiser. K4.4 skiller 

seg klart ut som konseptet med størst økning i antall kollektivreiser. 

 

Figur 3-3 viser fordeling av påstigninger for ulike kollektive reisemidler målt mot Referanse – per virkedag. 

Figuren viser kun endringen i antall påstigninger, og ikke antall helturer fra dør til dør. En heltur består av 

én eller flere påstigninger på ulike kollektive transportmidler. 
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Figur 3-3. Endring i antall påstigninger per virkedag. År 2030 

I alle konseptene medfører endringene i togtilbudet en økning i antall påstigninger på trikk og T-bane, noe 

som skyldes at disse reisemidlene fungerer som transportmiddel til og fra toget for mange reisende. 

Tilsvarende effekt gjelder for bussreiser, men samlet sett innebærer et forbedret togtilbud færre 

påstigninger på buss. Dette kan skyldes at det forbedrede togtilbudet utkonkurrerer bussen på 

strekningene der buss og tog kjører parallelt, eller at de reisende endrer rute eller reisemål for å utnytte det 

nye togtilbudet fremfor å ta buss.  

Trolig er sistnevnte effekt størst. I KVU-arbeidet har Ruter AS gjort det klart at de ikke ønsker å kjøre buss 

parallelt med toget. Ruters erfaring er at passasjerene heller velger trengsel på toget fremfor økt reisetid 

med buss, slik at busstilbudet i liten grad benyttes. I tillegg er veistrukturen i området slik at bussen bruker 

mye lengre tid enn toget, og derfor er lite konkurransedyktig selv med fulle tog.  

Figur 3-4 og Figur 3-5 viser endring i antall påstigninger for ulike kollektive reisemidler henholdsvis i en 

rushtidstime og en lavtrafikktime. Det er bare K4.4, og til dels K3.1 som har vesentlig endringer i togreiser 

utenfor rush. Reiser i rushperioden følger samme mønster som tallene for en hel virkedag. 
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Figur 3-4 Endring i påstigninger i rushtime. År 2030 

 

 

Figur 3-5 Endring i påstigninger i lavtrafikktime. År 2030 

 

Utenfor rush er det bare konsept K4.4 som ser ut til å gi vesentlig flere påstigninger på tog. Dette skyldes at 

det bare er dette konseptet som har flere avganger utenfor rush. Utviklingen i rushtidsreiser i de ulike 

konseptene følger samme mønster som tallene for en hel virkedag. 

De ulike konseptene påvirker også fordelingen av reiser mellom banestrekninger og togprodukter i 

tiltaksområdet. Figur 3-6 viser endringen i påstigninger på togruter på ulike strekninger. De ulike linjene er 

fordelt i tre kategorier: Hovedbanen Nord, Gardermobanen og «Annet». Hovedbanen Nord består av 

påstigninger på linjen R13 Dal-Drammen, inklusiv innsatstogene i konseptene. Gardermobanen er alle 

linjene som trafikkerer Gardermobanen. «Annet» er alle andre toglinjer i transportmodellen (RTM23+), som 

for eksempel tog på Østfold- eller Gjøvikbanen. 
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Figur 3-6 Fordeling av påstigninger på tog på ulike banestrekninger, i en rushtime. År 2030 

 

Antall påstigninger på Hovedbanen Nord øker i alle konseptene. En del av økningen er togreiser som i 

Referanse foretas med konkurrende togprodukter (på andre banestrekninger). Dette forklarer reduksjonen 

i antall påstigninger på Gardermobanen og linjene som omfattes i kategorien «Annet». For Gardermobanen 

dreier det seg først og fremst om at Hovedbanen Nord blir mer attraktiv sammenlignet med tidligere, mens 

nedgangen i kategorien «Annet» skyldes at trafikantene endrer reisemål. Nettosummen i antall påstigninger 

på tog i hele modellområdet som vist i foregående figurer, er derfor lavere enn økningen på Hovedbanen. 

3.3.3 Økning i kollektivandel 

Ved vurdering av konseptenes virkninger for kollektivandel er det nyttig å dele korridoren langs 

jernbanestrekningene mellom Lillestrøm og Eidsvoll inn i storsoner som er egnet for å vurdere endringer i 

kollektivandel i ulike konsept for Hovedbanen Nord, se Figur 3-7. Storsoner er en aggregering av 

grunnkretser3(som er RTM23+ modellens geografiske soneinndeling) til områder som betjenes av en 

stasjon på Hovedbanen Nord. 

 

 

3  Grunnkrets er en mindre geografisk enhet som brukes for å arbeide med og presentere regionalstatistikk. Begrepet er brukt av Statistisk sentralbyrå for å 

lage statistisk grunnlag for kommunal og regional analyse, forvaltning og planlegging. 
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Figur 3-7 Storsoner langs Hovedbanen Nord 

 

 

Tabell 3-3 viser andelen kollektivreiser av motoriserte reiser i rushtid (bil- og kollektivtrafikk) mellom 

sonene i korridoren fra Oslo til Eidsvoll4. Generelt er influensområdet for tiltaket preget av god 

tilgjengelighet for bil. For storsonene i korridoren mellom Lillestrøm og Eidsvoll er det Gardermoen som har 

høyest kollektivandel på grunn av det gode kollektivtilbudet til flyplassen. Gjennomgående er kollektiv-

andelen for storsonene Jessheim, Lindeberg og Eidsvoll verk rundt 30 prosent. I K4.1 og K4.4, der 

nåværende Frogner stasjon og Lindeberg stasjon legges ned og erstattes med ny Frogner stasjon, synker 

kollektivandelen fra storsone Lindeberg til ca. 23.  

 

 

4  Soneinterne reiser er ekskludert. 
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Tabell 3-3 Kollektivandel av motoriserte reiser (bil- og kollektivtrafikk) i rushtid i korridoren Eidsvoll-

Lillestrøm. År 2030 

 
 

Reiser fra 

storsoner 

2020 Referan

se 2030 

K2.6 K3.1 

uten 

Eidsvoll 

K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Dal 23,7 % 23,4 % 23,8 % 24,1 % 24,3 % 24,4 % 24,4 % 24,6 % 

Hauerseter 16,6 % 15,5 % 15,5 % 15,9 % 16,1 % 16,1 % 16,2 % 16,4 % 

Jessheim 30,2 % 30,1 % 31,3 % 31,8 % 31,9 % 33,1 % 32,1 % 32,8 % 

Kløfta 27,1 % 27,4 % 28,9 % 29,3 % 29,3 % 30,7 % 29,9 % 31,5 % 

Lindeberg 31,8 % 31,3 % 33,7 % 34,4 % 34,4 % 31,7 % 23,1 % 23,9 % 

Frogner 27,9 % 28,6 % 30,1 % 30,5 % 30,5 % 28,7 % 30,0 % 30,6 % 

Leirsund 24,9 % 25,0 % 26,7 % 26,9 % 26,9 % 24,9 % 27,2 % 28,0 % 

Lillestrøm 56,0 % 57,0 % 57,0 % 57,0 % 57,0 % 57,2 % 57,1 % 57,3 % 

Oslo 58,8 % 58,6 % 58,6 % 58,6 % 58,6 % 58,6 % 58,6 % 59,0 % 

Gardermoen 60,3 % 59,6 % 59,6 % 59,7 % 59,7 % 59,8 % 59,7 % 59,8 % 

Eidsvoll Verk 32,0 % 33,0 % 33,0 % 33,1 % 33,2 % 33,1 % 33,2 % 33,1 % 

Eidsvoll 28,9 % 29,7 % 29,7 % 29,6 % 30,2 % 29,6 % 29,6 % 29,7 % 

Sum eks 

Oslo 

38,9 % 39,1 % 39,7 % 39,9 % 39,9 % 40,2 % 39,9 % 40,3 % 

Sum eks 

Oslo og 

Lillestrøm 

34,3 % 34,3 % 35,0 % 35,3 % 35,4 % 35,6 % 35,2 % 35,7 % 
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Tabell 3-4 Endring i kollektivandel (prosentpoeng) av motoriserte reiser i rushtid i korridoren Eidsvoll-

Lillestrøm. År 2030 

Reiser fra storsoner K2.6 K3.1 

uten 

Eidsvoll 

K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Dal 0,4 % 0,7 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 

Hauerseter 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 

Jessheim 1,1 % 1,7 % 1,7 % 3,0 % 1,9 % 2,7 % 

Kløfta 1,5 % 1,9 % 1,9 % 3,3 % 2,5 % 4,1 % 

Lindeberg 2,4 % 3,1 % 3,1 % 0,3 % -8,3 % -7,5 % 

Frogner 1,5 % 1,9 % 1,9 % 0,2 % 1,4 % 2,1 % 

Leirsund 1,7 % 1,9 % 1,9 % -0,1 % 2,2 % 3,0 % 

Lillestrøm 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 

Oslo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 

Gardermoen 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 

Eidsvoll Verk 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 

Eidsvoll 0,0 % -0,1 % 0,5 % -0,1 % -0,1 % 0,0 % 

Sum eks Oslo 0,6 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 0,8 % 1,2 % 

Sum eks Oslo og Lillestrøm 0,7 % 1,0 % 1,1 % 1,3 % 0,9 % 1,4 % 
 

 

  



KVU Hovedbanen Nord                                                                                           26 

Tabell 3-4 viser endringer i kollektivandelen i rushtiden for de ulike konseptene, angitt i prosentpoeng.   

 

Tabell 3-4 Endring i kollektivandel (prosentpoeng) av motoriserte reiser i rushtid i korridoren Eidsvoll-

Lillestrøm. År 2030 

Reiser fra storsoner K2.6 K3.1 

uten 

Eidsvoll 

K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Dal 0,4 % 0,7 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 

Hauerseter 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 

Jessheim 1,1 % 1,7 % 1,7 % 3,0 % 1,9 % 2,7 % 

Kløfta 1,5 % 1,9 % 1,9 % 3,3 % 2,5 % 4,1 % 

Lindeberg 2,4 % 3,1 % 3,1 % 0,3 % -8,3 % -7,5 % 

Frogner 1,5 % 1,9 % 1,9 % 0,2 % 1,4 % 2,1 % 

Leirsund 1,7 % 1,9 % 1,9 % -0,1 % 2,2 % 3,0 % 

Lillestrøm 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 

Oslo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 

Gardermoen 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 

Eidsvoll Verk 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 

Eidsvoll 0,0 % -0,1 % 0,5 % -0,1 % -0,1 % 0,0 % 

Sum eks Oslo 0,6 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 0,8 % 1,2 % 

Sum eks Oslo og Lillestrøm 0,7 % 1,0 % 1,1 % 1,3 % 0,9 % 1,4 % 
 

 

Kollektivandelen for hele området langs Hovedbanen Nord (eksklusiv Oslo og Lillestrøm) ser ut til å øke 

med mellom 0,7 og 1,4 prosentpoeng i alle konsepter. Kollektivandelen for reiser til og fra hver enkelt 

storsone øker stort sett i alle konseptene. Unntakene er i konsept K4.1 og K4.4, der kollektivandelen for 

Lindeberg storsone synker med mellom sju og åtte prosent. Som nevnt ovenfor er dette fordi Lindeberg 

stasjon legges ned og erstattes med nye Frogner stasjon. I sum for alle soner langs Hovedbanen Nord øker 

kollektivandelen mest i konsept K4.4 med fire tog i timen i hele driftsdøgnet, etterfulgt av konseptene 

K3.3, K3.1, K3.1 uten Eidsvoll, K4.1 og til slutt K2.6. 

 

3.3.4 Utvikling i personbiltrafikken 

Tabell 3-5 viser hvordan de ulike konseptene endrer trafikkarbeidet i hele modellområdet, målt som antall 

kjørte kilometer og antall personbilturer i året. Fra 2020 og fram til referansesituasjonen i 2030 er det 

ventet en vekst i antall bilturer på ca. 9 prosent, og en vekst i trafikkarbeid på ca. 8 prosent. 
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Tabell 3-5 Endringer i trafikkarbeid (kjøretøykm) og antall bilturer som fører sammenlignet med Referanse 

2030. Nedgang i trafikkarbeid omregnet til antall biler med gjennomsnittlig kjørelengde. Per år 

 Endring, kjøretøykm Endring, antall bilturer Tilsvarer årlig 

kjørelengde, ant biler 

K2.6 -1 278 512 -118 438 107 

K3.1 -3 321 120 -216 988 277 

K3.1 Uten Eidsvoll -2 702 203 -205 173 225 

K3.3 -4 308 144 -275 482 359 

K4.1 -3 058 333 -198 775 255 

K4.4 -5 409 918 -452 619 451 

 

 

Ifølge transportmodellen gir alle konseptene mindre biltrafikk enn i Referanse. Samtlige konsept bidrar 

dermed til en viss grad positivt til å nå nullvekstmålet for biltrafikk. På samme måte som for resultatene i 

kapittel 3.3.2 ser det ut til at økte investeringer gjennomgående gir større nedgang i biltrafikken. Igjen er 

unntaket konsept K4.1 som ser ut til å gi mer biltrafikk enn K3.3 og omtrent samme trafikknedgang som 

for K3.1. Konsept K4.4 gir størst reduksjon i biltrafikk, og K2.6 har minst effekt for dette målet.  

 

For å illustrere størrelsesorden for hva tallene betyr for klimagassutslipp, lokal luftforurensing og trafikk kan 

reduksjonene sammenlignes med gjennomsnittlig årlig kjørelengde for en personbil som i 2019 var i 

underkant av 12 000 km (SSB, 2020). Nedgangen i biltrafikk i konseptene tilsvarer en samlet årlig 

kjørelengde for ca. 100 til 450 personbiler. I 2018 var det i Oslo 550 personbiler per 1000 innbyggere 

(over 18 år), mens tilsvarende tall for Akershus var 750 (Viken fylkeskommune, 2019).  
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4 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE - 
PRISSATTE VIRKNINGER 

 

4.1 Metode og forutsetninger 

De prissatte virkningene er verdsatt i tråd med gjeldende føringer fra rundskriv R-109/14 

(Finansdepartementet, 2014) og retningslinjene for samfunnsøkonomiske analyser til NTP 2022 – 2033 

(NTP, 2018). Beregningene er gjennomført med Jernbanedirektoratets nytte-kostnadsverktøy SAGA og 

angitt i 2020-priser. Diskonteringsåret er satt til 2021, noe som innebærer at all nytte og kostnader 

diskonteres til dette årstallet. Alle forutsetninger er hentet fra SAGA 2.6 (Jernbanedirektoratet, 2018). 

Som redegjort for i kapittel 0, fanger ikke transportanalysen av K1.1/K1.2 opp overføring av trafikk til og 

fra andre transportmidler enn tog. Videre må konseptet iverksettes for hele modellområdet til Trenklin 

dersom det skal realiseres. Det er vanskelig å sammenligne nytten av disse konseptene med nytten av 

øvrige konsepter. Det er derfor ikke beregnet prissatte virkninger av K1.1/K1.2. Konsept K2.4 er også 

beregnet ved bruk av transportmodellen Trenklin, men her er det et tiltak som er isolert til den berørte 

toglinjen, og hovedeffekten på nytte ligger også på de eksisterende passasjerene på linjen. Effekten på 

andre transportmidler er derfor behandlet forenklet i dette tiltaket. 

Tabell 4-1 nedenfor gir oversikt over hvilke tiltak som inngår i de sju konseptene og investeringskostnader 

oppgitt som basisestimater. For de konseptene som ble vurdert i usikkerhetsanalysen, er det også oppgitt 

forventet verdi (P50). 

Tabell 4-1 Investeringskostnader for konseptene oppgitt som basisestimat og forventet kostnad. Mill. 

NOK. P50 avrundet til 100 mill. NOK 

Tiltak K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

A     571 571 571 571 

B         2 269 2 269 

C           1 821 

E       713     

F         2 168 2 168 

G1 380 380 380 380 380 380 

G25     300 300 300 300 

J           1 654 

K     393       

AA1         
 

443 

AA2           396 

AA3         645   

BASIS 380 380 1 644 1 964 6 333 10 002 

P50   2 400 2 800 8 000 12 800 
 

 

 

 

 

 

5  Tiltak G2 – lengre kryssingsspor på Bøn var i mulighetsstudien bare med i konsept K3.1. Kapasitetsanalysen viste imidlertid at dette tiltaket var nødvendig for 

å sikre forutsigbar trafikkavvikling i alle konseptene på Trinn 3 og 4. I vurdering av prissatte virkninger er investeringskostnader for G2 derfor tatt med i 
alle konsepter på Trinn 3 og 4. 
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4.2 Resultater 

I Tabell 4- fremstilles hovedresultatene fra nytte-kostnadsanalysen av konsepter på Trinn 2, 3 og 4. 

Tabell 4-1. Hovedresultater fra nytte-kostnadsanalysen. Angitt som mill. 2020-kroner.  

Nåverdi (mill. 2020-kroner i 2021) K2.4 K2.6 
K3.1 u. 

Eidsvoll 
K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Trafikanter              

Trafikantnytte, referanse 74 61 742 771 955 856 1 462 

Trafikantnytte, overført og nyskapt 3 11 25 32 60 85 171 

Andre transportmidler (bil, buss, fly) 40 0 0 0 0 0 0 

Godskunder 0 0 0 0 0 886 1 066 

Helsevirkninger for gående og syklende, 

overført fra bil 

60 59 106 112 120 103 232 

Endring for trafikanter  178 131 873 915 1 135 1 931 2 932 

Operatører 

  

 

    

Markedsinntekter, persontog 141 581 818 1 155 1 153 822 1 999 

Offentlig kjøp av persontransport, 

persontog 

263 565 294 455 78 265 -226 

Endring i drift, avgifter og materiell, 

persontog  

-403 -1 146 -1 112 -1 610 -1 231 -1 086 -1 772 

Endring i avgifter og offentlig kjøp, buss og 

fly 

0 0 0 0 0 0 0 

Endring for operatører 0 0 0 0 0 0 0 

Det offentlige 

  

 

    

Endring i avgifter (herunder bom- og 

fergeavgifter) 

-14 -10 -30 -36 -38 -360 -380 

Endring i vedlikehold av infrastruktur 1 -4 -3 -14 -5 11 -28 

Offentlig kjøp av persontransport på tog og 

buss 

-261 -559 -273 -429 -53 -239 264 

Investering og reinvestering -279 -317 -1 408 -1 912 -2 252 -7 414 -11441 

Endring for det offentlige -552 -890 -1 713 -2 392 -2 349 -8 003 -11585 

Samfunnet for øvrig 

  

 

    

Endring i ulykker 7 2 9 7 12 81 74 

Endring i støy 17 11 37 40 46 143 153 

Endring i lokale utslipp 13 11 37 44 45 158 181 

Endring i CO2-utslipp 6 5 14 17 18 590 599 

Endring for samfunnet for øvrig 44 29 96 109 121 972 1 008 

Restverdi av tiltak -20 -132 182 134 318 292 605 

Endring i skattefinansiering -110 -178 -342 -478 -469 -1 562 -2278 

Samfunnsøkonomisk brutto nåverdi  -125 -657 792 591 1 468 2 556 4 455 

Samfunnsøkonomisk netto nåverdi (NNV) -460 -1 039 -903 -1 711 -1 244 -6 371 -9 319 

Netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) -0,83 -1,17 -0,53 -0,72 -0,53 -0,80 -0,80 

Netto nåverdi per investerte krone -1,65 -3,27 -0,64 -0,90 -0,55 -0,86 -0,81 
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Endring for trafikanter 

Posten Endring for trafikanter omfatter trafikantnytte for personreiser, reduserte logistikk-kostnader for 

godstransport og helsevirkninger av økt gåing og sykling. Begge konseptene på Trinn 2 gir moderat nytte for 

ulike grupper trafikanter.  

I konsept K2.4 har transporttilbudet samme framføringstid og frekvens som i Referanse. Det betyr at nytten 

i dette konseptet utelukkende består av effekten av redusert trengsel. Trafikantnytten for konseptene K3.1 

og K3.3 ligger mellom 0,8 til 1 milliard kroner. Konsept K4.1 har noe lavere trafikantnytte enn K3.3.   

Med en trafikantnytte på rundt 1,6 milliarder kroner skiller K4.4 seg ut som konseptet med høyest 

trafikantnytte. Dette skyldes en kombinasjon av at det kjøres fire tog i timen i begge retninger i hele 

driftsdøgnet, og at reisetidsbesparelsen er høyest i dette konseptet.  

Godsnytten i K4.1 og K4.4 kommer av økt kapasitet og redusert kjøretid for godstogene. Med bedre 

kapasitet menes flere ruteleier og mulighet for å kjøre lengre godstog på Hovedbanen Nord og Dovrebanen. 

Rundt 750 millioner av den totale godsnytten kan tilskrives bedre kapasitet. Økt nytte utover dette i de to 

konseptene på Trinn 4 kommer av redusert kjøretid for gods på Hovedbanen Nord.  

Det har vært komplisert å beregne nytte for godsinvesteringer når strekningen som analyseres utgjør en så 

liten del av den totale strekningen; eks. Hovedbanen Nord er bare en liten del av Dovrebanen. Det er derfor 

lagt som en forutsetning at nytteberegningen for gods tar for seg all nytte og alle investeringer for hele 

Dovrebanen (Alnabru – Trondheim) slik den er beskrevet i Jernbanedirektoratets godsstrategi 

(Jernbanedirektoratet, 2019).  

Utover beregnet trafikant- og godsnytte kan forbedret punktlighet og regularitet kan gi reduserte 

forsinkelser. Dette gir betydelig nytte, både for person- og godstrafikk, men dette er ikke inkludert i den 

samfunnsøkonomiske beregningen.  

 

Endring for operatører 

Kostnader knyttet til drift, avgifter og materiell for persontog dekkes inn av økte billettinntekter fra nye 

togreiser samt offentlig kjøp6 av persontransport. Det blir derfor ingen endring i samfunnsøkonomisk nytte 

knyttet til operatørenes virksomhet.  

 

Samfunnet for øvrig 

Virkninger for samfunnet for øvrig omfatter endringer i kostnader for ulykker, støy, lokale utslipp og 

klimagassutslipp. Isolert sett vil økt transport på jernbanen medføre samfunnsøkonomiske kostnader 

knyttet til ulykker og støy, men kostnadsreduksjonen som kommer av mindre bilkjøring veier opp for dette. 

De samlede virkningene er derfor positive i alle konseptene.  

 

Endringer for det offentlige 

For det offentlige knyttes de største kostnadene til investeringer og offentlig kjøp av transporttjenester. For 

konseptene på lavest nivå utgjør kostnader til offentlige kjøp i enkelte tilfeller en større kostnad enn 

investeringskostnaden, mens det for konseptene på høyest nivå er investeringskostnaden som er 

dominerende.  

 

Rangering av konseptene 

Nytte-kostnadsanalysen viser at kostnaden overstiger nytten i alle konsepter. Rangerer man konseptene 

etter samfunnsøkonomisk netto nåverdi, kommer konsept K2.4 og K3.1 uten pendelforlengelse til Eidsvoll 

 

 

6  Offentlig kjøp er den summen det offentlige betaler operatørene for å drifte kollektivtilbudet. Det er differansen mellom operatørenes beregnede 

driftskostnader og billettinntekter. 
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best ut av analysen. Målt etter netto nåverdi per budsjettkrone og netto nåverdi per investerte krone, er det 

K3.1 uten pendelforlengelse til Eidsvoll og K3.3 som kommer best ut. 

I videre arbeid bør det vurderes om det er mulig å optimalisere prosjektene gjennom en reduksjon i 

enkeltelementer i investeringene uten at det går for mye ut over transporttilbudet. Det bør også vurderes 

om det for noen av konseptene er mulig å få til ytterligere tilbudsforbedringer innenfor 

investeringsrammene som er gitt.  
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5 KAPASITETSANALYSE  
Formålet med kapasitetsanalysen er å kvalitetssikre om infrastrukturen i konseptene kan levere forutsatt 

person- og godstrafikktilbudet med ønsket kvalitet. Det er utført en ruteplanuavhengig og en ruteplan-

avhengig analyse.  

I den ruteplanuavhengige analysen er det, basert på kjøretidsberegninger for person- og godstog, 

identifisert flaskehalser på strekningen Eidsvoll-Lillestrøm i de ulike konseptene. Kjøretid over de ulike 

strekningsavsnittene vurderes opp mot nødvendige tidsavstander mellom kryssingsspor ved ulik trafikal 

belastning. På bakgrunn av dette foretas en vurdering av om trafikkmengden i konseptet kan avvikles med 

tilfredsstillende punktlighet i grunnrute og rush.  

I den ruteplanavhengige analysen analyseres trafikken og infrastrukturen i de ulike konseptene i en 

ruteplan basert på tider inn og ut av Lillestrøm stasjon for persontog. Det er beregnet kapasitetsutnyttelse i 

ruteplanen (i grunnrute og i rush). Anbefalte maksimale verdier for kapasitetsutnyttelse i grunnrute og i 

rush for blandet7 trafikk er gitt av UIC (International Union of Railways), normblad 406, og danner grunnlag 

for vurderingskriterier for kapasitet i konseptene. I perioder med rush aksepteres en høyere 

kapasitetsutnyttelsen enn i grunnrute for å imøtekomme etterspørselen. En aksept av den høyere verdien i 

rush forutsetter en lavere utnyttelsesgrad i grunnrute for stabil trafikkavvikling over driftsdøgnet. Dersom 

kapasitetsutnyttelsen overstiger disse verdiene, må det forventes at det går ut over punktligheten, og at 

avvik og forsinkelser vil ha langvarig effekt for avvikling av togtrafikken (dvs. dårlig tilbakestillingsevne): 

 

1. Kapasitetsutnyttelse persontrafikk i grunnrute < 60% 

2. Kapasitetsutnyttelse persontrafikk i rush < 75% 

3. Kapasitetsutnyttelse grunnrute med ett godstog per time per retning < 60% 

4. Kapasitetsutnyttelse godsrush, grunnrute med to godstog per time < 75% 

 

Dersom beregnede utnyttelsesgrader med den angitte trafikken i hvert punkt overstiger de anbefalte 

verdiene, må det forventes at trafikken ikke kan leveres med tilfredsstillende kvalitet. For å kunne kjøre 

forutsatt antall flydrivstofftog må kriterium 1-3 oppfylles. For å tilfredsstille godsstrategiens prognoser for 

etterspørsel etter godstrafikk må samtlige kriterier oppfylles.  

Figur 5-1 nedenfor er en skjematisk oversikt over infrastrukturen i konseptene. Linjen «Mulighetsrom» 

illustrerer samtlige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i kapasitetsanalysen  

(Multiconsult, 2020). Tall i sirklene angir antall spor til plattform på stasjonene. Element i blått angir 

eksisterende infrastruktur, mens element i grønt betegner ny infrastruktur.  

 

 

7Togtrafikk med ulik framføringshastighet 
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Figur 5-1 Overordnet framstilling av infrastrukturen i de analyserte konseptene. Tall i sirklene angir 

antall spor til plattform på stasjonene. 

Kapasitetsanalysen viser at det kun er konsept på Trinn 4 som kan håndtere den samlede person- og 

godstrafikken uten høy risiko for at forstyrrelser oppstår og forplanter seg over strekningen og i tid.   

Infrastruktur i samtlige konsept på Trinn 2 - 4 avvikler isolert sett persontrafikken i rush med akseptabel 

kapasitetsutnyttelse, jf. kriteriene over. Konseptene har også kapasitet til å framføre flydrivstofftog til og fra 

Gardermoen til de tider som er angitt i T2033 Godstrafikk (Jernbanedirektoratet, 2020c).  Konseptene på 

Trinn 2 og 3 får imidlertid høyere kapasitetsutnyttelse enn anbefalt som følge av denne trafikken og 

dermed forventet større konsekvenser for punktligheten på strekningen.  

Utgangspunktet for konseptvalgutredningen er at det i dag ikke er kapasitet til å møte etterspørselen etter 

ruteleier for godstog på kveldstid. Konseptene på Trinn 2 og 3 har ikke kapasitet til å tilfredsstille 

etterspørselen etter godstrafikk uten at dette går ut over punktligheten.  

Tabell 5-1 oppsummerer hvordan konseptene kommer ut sammenlignet med vurderingskriteriene for den 

ruteplanavhengige analysen.  Infrastruktur og frekvens for togtilbudet i K2.4 er det samme som i 

Referanse. Det er bare de to konseptene på Trinn 4 som er i stand til å avvikle forutsatt togtrafikk med 

akseptabel punktlighet.  

Tabell 5-1 Vurderingskriterier og kapasitetsbelastning for samtlige konsept i den ruteplanavhengige 

analysen 

Vurderingskriterier kapasitetsutnyttelse  K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Persontrafikk i grunnrute < 60%       

Persontrafikk i rush < 75%       

Grunnrute med ett godstog per time per 

retning < 60% 

      

T2033 godsrush med to godstog per 

time < 75% 

      

Grønt –lav risiko for forstyrrelser og god tilbakestillingsevne 

Oransje – middels risiko for forstyrrelser og middels tilbakestillingsevne 

Rødt –høy risiko for forstyrrelser og dårlig tilbakestillingsevne 

Reisetidene i Tabell 5-2 nedenfor er hentet fra ruteplaner tilpasset gitte tider inn og ut av Lillestrøm stasjon 

(R2033). I kapasitetsanalysen er det nødvendig å vurdere reisetider i begge retninger på Hovedbanen. 
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Reisetider i konseptene K2.4 og K2.6 er lik Referanse i grunnrute. Reisetider i retning Dal er vesentlig 

lengre enn reisetider i retning Oslo. Dette er et resultat av at tog i retning Dal har størst tidstap ved 

systemkryssinger8 for persontog. Forskjell i reisetid mellom kjøreretningene forsterkes i konsepter på Trinn 

3. I K3.3 får innsatstog vesentlig redusert reisetid, men dette skyldes at togene framføres på 

Gardermobanen og bare stopper på Jessheim og Kløfta (sistnevnte bare i morgenrush). Konseptene på 

Trinn 4 har mindre forskjell i reisetider mellom de to kjøreretningene.  

Tabell 5-2 Reisetider i resulterende ruteplaner 

Relasjon  Konsept 

  K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

R13 Dal-Lillestrøm 00:37:20 00:37:20 00:33:12 00:33:43 00:30:39 00:30:30 

R13 Lillestrøm-Dal 00:41:57 00:41:57 00:40:23 00:40:58 00:31:10 00:30:41 

R13X Jessheim-

Lillestrøm 

-- 00:25:13 00:22:05 00:13:37 00:19:00 00:17:52 

 

*Annethvert 

innsatstog 

-- 00:22:47 -- -- -- -- 

R13X Lillestrøm-

Jessheim 

-- 00:23:46 00:21:38 00:10:24 00:19:44 00:18:06 

  *Annethvert 

innsatstog 

-- 00:22:22 -- -- -- -- 

 

R13X 

(innsatstog) 

kjøres på 

-- HBN HBN GMB HBN HBN 

 

 

Kapasitetsanalysen omfatter også vurdering av behov for hensetting langs Hovedbanen Nord. Tabell 5-3 

gjengir hensettingsbehovet ved endestasjoner på Hovedbanen Nord i de ulike konseptene. Fargene i 

tabellen angir om det i dag er tilstrekkelig antall plasser ved Eidsvoll eller Dal til å dekke det identifiserte 

behovet. KVU-en utreder ikke plassering av nytt hensettingsanlegg på Hovedbanen Nord, men angir behov 

for antall enkeltsett plassert nord for Lillestrøm. Tallene i tabellen viser derfor ikke det totale 

hensettingsbehovet for togtilbudet på Hovedbanen Nord. Angitte tall inkluderer heller ikke reserveplasser9. 

Det at persontrafikken reduseres i motsatt retning av rush medfører økt behov for materiell og 

hensettingsplasser ved oppstart av R13 pendel for K2.6 og K3.1 sammenlignet med øvrige konsept.  

 

 

8  Ved framføring av persontog med jevn avgangsfrekvens over timen krysser alle persontog på samme 

sted. Dette kalles systemkryssing. 

9  Hensettingsanlegg for en pendel skal inneholde totalt sett 20% reserveplasser, herunder 10% 

materiellreserve og 10% ekstra plasser. 
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Tabell 5-3 Hensettingsbehov for samtlige konsept ved bruk av dobbeltsett. Fargemarkeringen angir om 

det er tilstrekkelig antall plasser ved henholdsvis Eidsvoll eller Dal til å dekke behovet.  

Hensettingsbehov, dobbeltsett  K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

R13, Eidsvoll 8 14 14 8 8 8** 

Innsatstog, Dal  0 12 12 12 12 6* 

*vendende pendel. **kan reduseres dersom det legges til rette for raskere vending på Dal 

Ifølge samfunnsøkonomisk analyse av de prissatte virkningene i kapittel 4 er K3.1 uten forlengelse av 

pendelen til Eidsvoll og K3.3 de to minst ulønnsomme konseptene. Alle konseptene har negativ netto. 

Siden manglende kapasitet for godstransport er en av hovedårsakene til at denne konseptvalgutredningen 

ble bestilt, vurderes det som lite aktuelt å anbefale konsept som ikke leverer på effektmålet om 

infrastruktur med kapasitet som tilfredsstiller godsstrategiens prognose for etterspørsel etter ruteleier. 

Den lange strekningen mellom Eidsvoll og Sand uten kryssingsspor for godstog reduserer 

framføringsmuligheter for godstog i vesentlig grad. Kapasitetsutnyttelsen mellom Dal og Eidsvoll er ikke 

høy, men det at lange godstog ikke kan krysse mellom Eidsvoll og Sand kombinert med redusert evne til 

magasinering av godstog inn på strekningen Dal-Eidsvoll gjør at framføring av godstog er svært sårbart for 

forstyrrelser. En forlengelse av kryssingssporet på Bøn vil gjøre det mulig for godstog å utnytte flere 

ruteleier samt redusere følgeforsinkelse ved forstyrrelser. På denne bakgrunn er alle konseptene på Trinn 3 

og 4 supplert med tiltak G2 – forlengelse av kryssingsspor ved Bøn. Dette tiltaket lå i mulighetsstudien bare 

inne i K3.1. 

Gitt konklusjonen i forrige avsnitt ble det utført en ny runde med kapasitetsanalyse som er dokumentert i 

eget notat som vedlegg til kapasitetsanalysen (Multiconsult, 2020). Målet med denne ekstra analysen var å 

se hvor omfattende tiltak som må gjennomføres for å tilfredsstille effektmålene for gods i de konseptene 

som kom best ut i den samfunnsøkonomiske analysen. Den nye runden med kapasitetsanalyse 

konkluderte med at infrastrukturen i de to konseptene på Trinn 3 må styrkes med følgende tiltak: 

• K3.1+ uten forlengelse til Eidsvoll 

✓ Tiltak B - Nytt dobbeltspor Leirsund-Lindeberg og ny stasjon Nye Frogner/Lindeberg  

✓ AA4 - Nytt kryssingsspor på Nordby Nord  

• K3.3+ 

✓ Tiltak B - Nytt dobbeltspor Leirsund-Lindeberg og ny stasjon Nye Frogner/Lindeberg 

✓ AA4 - Nytt kryssingsspor på Nordby Nord 

✓ G2 – forlenget kryssingsspor på Bøn 

Etter kapasitetsanalysen ble det av Jernbanedirektoratets prosjektgruppe stilt spørsmål om det finnes en 

løsning for et rent godskonsept basert på dagens persontogtilbud og infrastruktur10 som gjør det mulig å 

realisere godstrafikken i T2033 Godstrafikk (Jernbanedirektoratet, 2020c) uten å øke antall avganger for 

persontog. 

Det ble utviklet et konsept K2.4+ og utført en analyse av konseptet basert på forutsetninger og metode fra 

kapasitetsanalysen (Multiconsult, 2020). Analysearbeidet er gjengitt i Notat K2.4+ Godskonsept 

(Multiconsult, 2021a). Hovedkonklusjonen i notatet er at infrastrukturen i K3.1+ uten forlengelse til 

Eidsvoll (dvs. uten tiltak K) og K3.3+ (uten tiltak E) representerer en minste tilstrekkelige infrastruktur for å 

framføre 4 - 7 tog per time gjennom driftsdøgnet med trafikkfordeling som angitt i T2033 Godstrafikk. 

Kapasitetsøkningen fra K2.4+ til K3.1+/3.3+ tilsvarer nesten en dobling i antall godstog (jfr. tabell 5-4), og 

K3.1+/3.3+ kan avvikle godstrafikk som ligger en del over antall tog i T2033 Godstrafikk. Det er imidlertid 

 

 

10  Samt forlengelse av kryssingssporet på Jessheim stasjon, tiltak G1 
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en kjent effekt av full- eller delvis dobbeltspor utbygging at kapasitetsøkningen blir relativ stor, 

sammenlignet med enkeltspor. Det må derfor ikke misforstås som overdimensjonering av infrastrukturen.  

Etter kapasitetsanalysen ble utført en beregning av maksimalt antall godstog som kan framføres per døgn i 

hvert konsept uten av det går ut over kvalitet og punktlighet. Vurderingen beregner hvor mange godstog 

som kan framføres med akseptabel kapasitetsutnyttelse i grunnrute, i rush (person- og godsrush) og om 

natten. Vurderingen tar dermed ikke hensyn til om ruteleiene er markedsmessig interessante eller om det 

er kapasitet på strekningen nord for Eidsvoll og sør for Lillestrøm. Tabell 5-4 gjengir resultatet av 

vurderingen.   

Tabell 5-4 Beregnet maksimalt antall ruteleier for godstog per døgn i de ulike konseptene. 

K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 K2.4+ K3.1+ K3.3+ 

23 21 21 23 48 52 23 46 49 

 

Til sammenligning skal det i T2033 Godstrafikk framføres 36 godstog per døgn inkludert reserveruteleier.  

I dagens ruteplan framføres det på dimensjonerende dag inntil 23 godstog. Til sammenligning skal det i 

T2033 Godstrafikk framføres inntil 36 godstog, jf. Tabell 5-5 som viser sammensetning av dagens og 

planlagt framtidig godstrafikk på Hovedbanen Nord.  

Tabell 5-5 Antall godstog og type på strekningen på dimensjonerende dag i dagens ruteplan (R21) og 

ved realisering av T2033 Godstrafikk 

 R21, dimensjonerende dag T2033 Godstrafikk 

Kombitog 16 22 

Flydrivstofftog 4 6 

Tømmertog 3 8 

Sum 23 36 
 

 

Det er kun konsepter på Trinn 4 (K4.1, K4.4) samt plusskonsept på trinn 3 (K3.1+, K3.3+) som har 

kapasitet til å framføre 1-2 godstog i grunnrute samt 2-3 godstog i godsrush med akseptabel 

kapasitetsutnyttelse og dermed har evne til å realisere trafikken i T2033 Godstrafikk. 
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6 NY RUNDE MED SILING AV 
KONSEPTER  

Ut fra resultatene i første runde med transportanalyse og beregning av prissatte virkninger og i lys av 

konklusjonene fra kapasitetsanalysen ble det foretatt ny siling av konsepter før siste del av 

alternativanalysen. 

Silingen er basert på følgende logikk og forutsetninger: 

• Alle konsepter i siste runde med transportanalyse og samfunnsøkonomisk analyse skal ha nok 

kapasitet til å kunne betjene godsstrategiens prognose for etterspørsel etter godstog. Ifølge 

kapasitetsanalysen betyr det at konseptene K1.1/K1.2, K2.4, K2.6, K3.1 og K3.3 siles bort. 

• Etter kapasitetsanalysen ble det utviklet utvidede versjoner av de to konseptene på Trinn 3 med 

ekstra tiltak for avvikling av godstrafikken – K3.1+ og K3.3+. Ifølge første runde med 

transportanalyse og vurdering av prissatte konsekvenser ser K3.1+ med forlenget pendel til 

Eidsvoll ut til å gi lite trafikantnytte sammenlignet med merkostnadene for å kunne forlenge R13 til 

Eidsvoll. Konsept K3.1+ siles derfor bort, og K3.1+ uten Eidsvoll tas med i siste runde med 

vurderinger. 

På Trinn 3 er det rom for mindre investeringer, men rent metodisk hører de to plusskonseptene hjemme på 

Trinn 4. Det viktigste er imidlertid at avsluttende drøfting og anbefaling omfatter konsepter med et spenn i 

investeringskostnader – ikke på hvilket trinn de aktuelle konseptene hører hjemme i en 

konseptvalgutredning.  

Til slutt i kapasitetsanalysen i kapitlet foran er det vist til vurdering av et konsept K2.4+ med dagens 

persontogtilbud og kapasitet tilpasset forventet vekst i godstransport med mindre tiltak på dagens 

enkeltspor. Det forutsettes i konsept 2.4+, som i øvrige konsept, at kombitogenes standardlengde økes til 

650 meter. Økt lengde vil teoretisk kunne håndtere forventet økning i godsmengde med dagens antall 

godstog. Trafikkapasiteten er imidlertid fullt utnyttet i den perioden det er etterspørsel etter flere godstog. 

Det er derfor ikke ledig kapasitet til vekst i antall tog for person- og godstrafikken. Det er heller ikke plass til 

trafikken i makstimen fra T2033 Godstrafikk. Hovedkonklusjonen er at infrastrukturen i plusskonseptene 

på Trinn 3 er minste tilstrekkelige infrastruktur for å kunne betjene godsstrategiens prognose. 

Dermed står vi igjen med fire konsepter med forbedret persontilbud og nok kapasitet til å betjene forventet 

vekst i godstransport på jernbanestrekningen. Disse fire konseptene vurderes videre i kapitlene 7 - 13: 

• K3.1+ - uten forlengelse til Eidsvoll - med innsatstog i personrush 

• K3.3+ - Rushtidsavganger med asymmetrisk stoppmønster 

• K4.1 – Innsatstog i rush og ruteleier for godstog også i personrush  

• K4.4 – Økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen 

I kapitlene 7 og 8 nedenfor er det presentert resultater fra transportanalyse og beregning av prissatte 

konsekvenser for K3.1+ uten forlengelse til Eidsvoll og K3.3+ med økte investeringskostnader.  
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7 TRANSPORTANALYSE AV 
PLUSSKONSEPTER 

I kapasitetsanalysen ble det utviklet to nye konsepter med infrastruktur med kapasitet til å tilfredsstille 

godsstrategiens prognose for etterspørsel etter godstransport på jernbane. I siling i kapittel 6 foran er 

K3.1+ lagt til side og erstattet av et tilsvarende konsept uten at linje R13 forlenges til Eidsvoll. Videre i 

alternativanalysen vurderes derfor to plusskonsepter som i det videre er kalt «K3.1+ uten Eidsvoll» og 

«K3.3+» 

Etter kapasitetsanalysen ble de nye plusskonseptene K3.1+ uten Eidsvoll og K3.3+ analysert i 

transportmodellen RTM. Nedenfor gjengis bare resultatene for endring i antall kollektivreiser og endring i 

kollektivandel i rush. Transportanalysen viser stort sett små endringer sammenlignet med de opprinnelige 

konseptene på Trinn 3, og retningen er gjennomgående som vi kunne forvente. Den viktigste grunnen til å 

gjennomføre ny transportanalyse var å få riktig input til beregning av prissatte virkninger ettersom 

plusskonseptene innebærer flytting av Frogner stasjon og nedleggelse av Lindeberg stasjon. 

Figur 7-1 nedenfor viser endring av transportmiddelfordeling for motoriserte reiser (oppgitt som endring i 

antall reiser) for de to +-konseptene sammenlignet med konseptene som er omtalt i kapittel 3 foran. 

 

Figur 7-1 Endring i bil- og kollektivreiser per virkedag 

Tabell 7-1 under viser endringer i andel kollektivreiser av motoriserte reiser i rushtid (bil- og kollektivtrafikk) 

fra hver enkelt sone, ekskludert soneinterne reiser. K3.1+ uten Eidsvoll ser ut til å gi noe høyere 

kollektivandel enn tilsvarende konsept uten ekstra godstiltak. Årsaken her kan være at K3.1+på grunn av 

nedlegging av Lindeberg stasjon gir litt kortere reisetid for alle tog.  K3.3+ reduserer ikke reisetida med 

innsatstogene fordi de kjører Gardermobanen fra Kløfta til Lillestrøm i K3.3. Begge plusskonseptene gir 

redusert kollektivandel fra storsone Lindeberg.  
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Tabell 7-1 Endring i kollektivandel av motoriserte reiser i rush i korridoren Oslo – Lillestrøm. Prosentpoeng 

Reiser fra storsoner K3.1+ u/Eidsvoll  K3.3 +  K4.1 K4.4 

Dal 0,6  0,8 % 1,0 % 1,1 % 

Hauerseter 0,4  0,7 % 0,7 % 0,9 % 

Jessheim 2,0 3,1 % 1,9 % 2,7 % 

Kløfta 2,5  3,2 % 2,5 % 4,1 % 

Lindeberg -8,3  -8,9 % -8,3 % -7,5 % 

Frogner 1,4  -0,2 % 1,4 % 2,1 % 

Leirsund 2,1 % 0,0 % 2,2 % 3,0 % 

Lillestrøm 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 

Oslo 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,4 % 

Gardermoen 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 

Eidsvoll Verk -0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 

Eidsvoll -0,1 % -0,1 % -0,1 % 0,0 % 

Sum eks Oslo og Lillestrøm  0,9 % 1,1 % 0,9 % 1,4 %  

 

 

 



KVU Hovedbanen Nord                                                                                           40 

8 PRISSATTE VIRKNINGER AV 
PLUSSKONSEPTENE 

Konseptene K3.1 uten forlengelse til Eidsvoll og K3.1 kom best ut i vurdering av prissatte virkninger i 

kapittel 4, men tilfredsstiller, som vist i kapasitetsanalysen i foregående kapittel, ikke etterspørsel etter 

gods i prognosene i godsstrategien.  

 

De to plusskonseptene K3.1+ uten Eidsvoll og K3.3+ inneholder nye tiltak som sikrer at de tilfredsstiller 

kriteriene for punktlig framføring av gods. Tabell 8-1 nedenfor viser hvilke tiltak som inngår i de fire 

konseptene i siste runde med transportanalyse og samfunnsøkonomisk analyse med 

investeringskostnader oppgitt som basisestimater og forventet kostnad (P50).  

 

Tabell 8-1 Investeringskostnader for konseptene oppgitt som basisestimat og forventet kostnad (P50). 

Mill. NOK. P50 avrundet til 100 mill. NOK 

Tiltak K3.1+ u/Eidsvoll K3.3+ K4.1 K4.4 

A 571 571 571 571 

B 2 269 2 269 2 269 2 269 

C       1 821 

E   713     

F     2 168 2 168 

G1 380 380 380 380 

G2 300 300 300 300 

J      1 654 

K        

AA1    
 

443 

AA2      396 

AA3    645   

AA4 409 409     

BASIS 3 929 4 642 6 333 10 002 

P50 5 500 6 500 8 000 12 800 
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Dette kapitlet redegjør kort for prissatte virkninger av de to plusskonseptene på Trinn 3, jfr. Tabell 8-2. 

  

Tabell 8-2. Prissatte virkninger av plusskonseptene 
 

Nåverdi Mill. 2020-kroner i 2021 
K3.1+ u 

Eidsvoll 

K3.3+ 

Trafikanter 
  

Trafikantnytte, referanse 1 037 1 456 

Trafikantnytte, overført og nyskapt 86 124 

Andre transportmidler (bil, buss, fly) 0 0 

Godskunder 764 764 

Helsevirkninger for gående og syklende, overført fra bil 97 137 

Endring for trafikanter  1 985 2 481 

Operatører 
  

Markedsinntekter, persontog 823 1088 

Offentlig kjøp av persontransport, persontog 223 30 

Endring i drift, avgifter og materiell, persontog  -1 046 -1 118 

Endring i avgifter og offentlig kjøp, buss og fly 0 0 

Endring for operatører 0 0 

Det offentlige 
  

Endring i avgifter (herunder bom- og fergeavgifter) -356 -364 

Endring i vedlikehold av infrastruktur 14 11 

Offentlig kjøp av persontransport på tog og buss -199 -3 

Investering og reinvestering -5 144 -6 060 

Endring for det offentlige -5 686 -6 417 

Samfunnet for øvrig 
  

Endring i ulykker 80 82 

Endring i støy 139 148 

Endring i lokale utslipp 154 163 

Endring i CO2-utslipp 588 592 

Endring for samfunnet for øvrig 961 985 

Restverdi av tiltak 410 614 

Endring i skattefinansiering -1 099 -1 245 

Samfunnsøkonomisk brutto nåverdi  2 765 3 716 

Samfunnsøkonomisk netto nåverdi (NNV) -3 429 -3 581 

Netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) -0,60 -0,56 

Netto nåverdi per investerte krone -0,67 -0,59 

 

Den viktigste endringen for personreiser i plusskonseptene er bygging av nye Frogner stasjon og nedlegging 

av dagens stasjoner på Frogner og Lindeberg.  

Godsnytten på rundt 750 millioner i K3.1+ uten Eidsvoll og K3.3+ er verdien av bedre kapasitet, det vil si 

flere ruteleier og mulighet for å kjøre lengre godstog på Hovedbanen Nord og Dovrebanen.  

Begge plusskonseptene har negativ netto nåverdi på om lag 3,5 mrd. kroner. Negativ nåverdi skyldes i 

hovedsak høye investeringskostnader som ikke oppveies av tilstrekkelig høy nytte for trafikantene. K3.3+ 

presterer best målt etter nåverdi per budsjettkrone og netto nåverdi per investerte krone. Sammenlignet 
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med konseptene på Trinn 4 (se kapittel 4.2), kommer begge plusskonseptene på Trinn 3 bedre ut av 

analysen av prissatte virkninger.  
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9 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE: 
IKKE-PRISSATTE VIRKNINGER 

Ikke-prissatte virkninger av fysiske inngrep ved bygging av ny infrastruktur (tiltakene fra A – K) er vurdert i 

egen rapport i arbeidet med mulighetsstudien (Multiconsult, 2020a). Virkninger av infrastrukturtiltakene i 

konseptene ble vurdert og kategorisert ut fra konfliktnivå (lavt, middels, høyt). Etter mulighetsstudien ble 

det identifisert behov for supplerende tiltak for å avvikle person- og godstrafikken med tilstrekkelig 

punktlighet, jfr. kapitlene 2.1 og 5. 

I forbindelse med alternativanalysen ble ikke-prissatte virkninger for tiltakene AA1 – 4 vurdert i eget notat 

(Multiconsult, 2021). Vurdering av inngrepsvirkninger for G1 med større omfang enn det som ble lagt til 

grunn i mulighetsstudien (se kapittel 2.3), er hentet fra Bane NORs hovedplan.  

Vurdering av konfliktnivå for de fem utredningstemaene for alle tiltak som inngår i konseptene i 

alternativanalysen (A – K og AA1 – AA4) er oppsummert i Feil! Fant ikke referansekilden. nedenfor. De 

fleste tiltakene har lavt konfliktnivå for ikke prissatte temaer. Ingen av tiltakene, med unntak av utvidet 

tiltak G1, er vurdert å ha høyt konfliktnivå for de undersøkte temaene. Konseptenes virkninger i form av 

fysiske inngrep inngår også som en del av vurdering av måloppnåelse for effektmålet om å begrense 

transportens negative virkninger for miljøet.  
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Tabell 9-1 Oppsummering av vurdering ikke prissatte virkninger 

Tiltak Kulturarv Landskap Natur-

mangfold 

Friluftsliv/ 

By- og 

bygdeliv 

Natur-

ressurser 

A Nytt spor og flytting av 

Leirsund 

     

B Nytt dobbeltspor/ny Frogner 

stasjon 

     

C Nytt spor koplet til Kløfta fra 

sør 

     

E Kopling Gardermobanen – 

Hovedbanen ved Langeland 

     

F Nytt spor nordover fra 

Jessheim/Nye Nordby 

     

G1 Forlengelse kryssingsspor 

Jessheim11 

     

G2 Forlengelse kryssingsspor 

Bøn 

     

J Nytt spor Kløfta - Asper      

K Nytt vendespor med 

plattform Eidsvoll 

     

AA1 Forbikjøring godstog ved 

nedlagt Lindeberg stasjon 

     

AA2 Kryssingsspor godstog ved 

avgrening Langeland 

     

AA3 Dobbeltspor E6 til 

Jessheim 

     

AA4 Nytt kryssingsspor 

Jessheim - Hauerseter 

     

 

 

Kryssingsspor Jessheim (utvidet tiltak G1) er i Bane NORs hovedplan vurdert å ha høy konflikt med 

kulturarv. Bakgrunnen er forholdet mellom stasjonsbygningen og foreslått bru over sporene. Konflikten kan 

reduseres ved bygging av kulvert som også vil fjerne konflikt med landskap.  

Det legges til grunn at ingen av de identifiserte konfliktene er så store at de er til hinder for valg av konsept.  

Alle konseptene i alternativanalysen etter siling i kapittel 6 inneholder tiltakene G1 (kryssingsspor 

Jessheim), og alle konsepter unntatt K3.1+ uten Eidsvoll inneholder G2 (forlenget kryssingsspor ved Bøn). 

De mulige konfliktene med ett eller to av temaene under ikke prissatte virkninger for G-tiltakene påvirker 

derfor i liten grad valg av konsept. Ingen av de fire konseptene omfatter tiltak K Eidsvoll stasjon med mulig 

 

 

11  Fra Bane NORs hovedplan juni 2020, alternativ 4. 
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konflikt med naturmangfold. Alle de fire konseptene inneholder tiltak B med mulig konflikt med kulturarv 

slik at denne konflikten heller ikke er relevant for valg mellom konseptene.  

Konsept K4.1 omfatter tiltak AA3, mens K4.4 inneholder tiltak AA1. Begge tiltakene har middels konflikt 

med tema kulturarv.  
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10 KLIMAGASSBEREGNINGER  
Det er en klima- og miljøbelastning forbundet med utbygging av ny infrastruktur, både gjennom arealbeslag, 

materialbruk og anleggsvirksomhet. Jernbanedirektoratet (2020 b) har gjennomført en livsløpsanalyse 

(LCA) for Hovedbanen Nord, som tar for seg klimagassutslippene konseptene på trinn tre og fire medfører. 

Livsløpsanalyser er systematiske analyser av miljømessige konsekvenser knyttet til et produkt, et 

produktsystem eller en aktivitet.  

 

I LCA-analysen av Hovedbanen Nord har Jernbanedirektoratet benyttet seg av tidligfaseverktøyet (v.5) 

(TFV)12. I denne modellen beregnes CO2-utslipp knyttet til alle aktivitetene i jernbaneprosjektenes livsløp, 

se Tabell 10-1.  

Tabell 10-1: Livløpssyklus for jernbaneinfrastruktur 

Oppstrøms Kjerneprosess Nedstrøms 

Produksjonsfase Byggefase Bruksfase Sluttfase 
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I tillegg til LCA-beregningene er det gjennomført egne beregninger av direkte utslipp fra utbygging og 

drift/vedlikehold av ny infrastruktur, nærmere bestemt utslipp som knyttes til aktivitetene i A4-A5 og B4 i 

tabellen ovenfor. Det er hensiktsmessig å skille mellom direkte og indirekte utslipp fordi disse behandles 

ulikt i KVUen. De direkte utslippene er i denne sammenheng klimagassutslipp fra fossildrevne maskiner 

tilknyttet anleggsplassen, som inkluderer både fossilbruk på anleggsplass, og massetransport til og fra 

anleggsplass. Ved samfunnsøkonomisk verdsetting av klimagassutslipp, er det disse direkte ikke-

kvotepliktige13 utslippene som skal inngå i analysen. Øvrige LCA-utslipp er i hovedsak verdsatt og 

kompensert for gjennom kvotesystemet, og skal derfor ikke inngå som prissatt virkning i 

samfunnsøkonomiske analyser. 

 

Beregningsresultater  

Figur 10-1 summerer totale utslipp per konsept, delt inn i direkte utslipp knyttet til utbygging, direkte 

utslipp knyttet til vedlikehold, og LCA-utslipp fra utbygging (direkte utslipp fra utbygging holdes utenfor i 

LCA-fremstillingen). Det er gjort beregninger av utslipp i konseptene K3.1, K3.3, K4.1 og K4.4, men ikke av 

plusskonseptene på Trinn 3, da analysen ble gjennomført før disse var utformet.  

 

 

 

 

12  For mer informasjon og veiledning om verktøyet, se «Tidligfaseverktøy Bane NOR 2019 Dokumentasjon».  
13  Utslipp i ikke-kvotepliktig sektor er klimagassutslipp fra transport, landbruk, oppvarming i bygg, avfall og bruk av fluorholdige gasser. Dette betegnes som 

ikke-kvotepliktig sektor fordi disse utslippene ikke er inkludert i EUs marked for handel med utslipp (Energi og klima, 2020). 



KVU Hovedbanen Nord                                                                                           47 

 

Som det kommer frem av figuren er det de mest omfattende tiltakene som medfører de største utslippene. 

Dette gjelder både direkte utslipp og øvrige LCA-kostnader. De direkte utslippene utgjør rundt 30 prosent av 

alle utslipp i de fire konseptene. Det er naturlig å se for seg at klimagassutslipp knyttet til plusskonseptene 

K3.1 uten Eidsvoll + og K3.3+ vil ligge et sted mellom resultatene på Trinn 3 og Trinn 4.  

  

Usikkerhet 

Ettersom spesifikke detaljer om distanser, byggemåte og materialbruk sjeldent foreligger i en KVU er det 

gjort en del standardforutsetninger i analysen. Spesielt viktig å nevne i denne sammenheng er 

transportarbeidet knyttet til materialer og masser. For de direkte utslippene (A4-A5) vil justeringer i 

antakelser om transportarbeidet være spesielt utslagsgivende. Da distansen fra anleggsplass til 

destinasjon er ukjent, er det forutsatt middels til stor usikkerhet for beregningen av de direkte utslippene. 

For livsløpsutslippene (LCA) er det mer krevende å synliggjøre usikkerhet. De største driverne av 

klimagasser i LCA-perspektivet er som regel sement, stål og betong, og endrede mengder av disse 

materialene vil kunne gi store utslag i det totale utslippsregnskapet. 

 

 

 

 

 

Figur 10-1: Søylediagram for totalt klimagassutslipp per konsept. 
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11 REGIONFORSTØRRING – NETTO 
RINGVIRKNINGER 

Med regionforstørring menes utvidelse av funksjonelle regioner for bolig, arbeid og servicetilbud. Det 

forventes at forbedret togtilbud langs Hovedbanen Nord vil bidra til regionforstørring som kan gi 

produktivitetsgevinster som kommer i tillegg til nytten som fanges opp i analyse av prissatte virkninger. For 

å vurdere oppnåelse av effektmålet om regionforstørring har vi beregnet netto ringvirkninger av 

konseptene14. 

Virkninger når det gjelder effektmålet «Bedre tilgjengelighet med kollektivtransport (regionforstørring)», kan 

alternativt vurderes i en tilgjengelighetsanalyse som på kart viser endret tilgjengelighet med 

kollektivtransport til eller fra et gitt sted innenfor ulike reisetider. I arbeidet med NTP 2022 – 2033 er det 

beregnet netto ringvirkninger for en del prosjekter. 

11.1 Definisjon av netto ringvirkninger  

Netto ringvirkninger, også kalt mernytte, er et uttrykk for endring i verdiskapingen for alle sysselsatte i 

influensområdet for et infrastrukturtiltak. Ringvirkningene skyldes at reduserte reisekostnader skaper et 

mer produktivt arbeidsmarked og økt verdiskaping. Det kan vises både teoretisk og empirisk at den 

samlede verdiskapingen per sysselsatt er større i store og godt integrerte arbeidsmarkeder enn i små 

arbeidsmarkeder (Dehlin, Halseth, & Samstad, 2012).  

 

Fire faktorer forklarer sammenhengen mellom infrastruktur og arbeidsmarkedets virkemåte: 

• Samsvar: I en stor og tett integrert region med korte reiseavstander vil det være bedre matching 

mellom hva arbeidstakere kan tilby av kompetanse og bedriftenes behov.  

• Læring: Innovasjoner og læring sprer seg mer effektivt i et godt integrert område, eksempelvis 

gjennom nettverk mellom bedrifter, eller at arbeidstakere tar med seg kunnskap når de skifter 

jobb.  

• Deling: Bedrifter i en godt integrert region vil kunne dra felles nytte av hverandre og forstørre 

markedene for varer, tjenester og arbeidskraft. Dette bidrar til mer effektiv arbeidsfordeling og 

skalafordeler. 

• Økt konkurranse i større markeder for varer og tjenester 

 

11.2 Beregning av netto ringvirkninger  

Virkninger av tiltak på Hovedbanen Nord kan måles ved framstilling av tilgjengelighetskart som viser 

endringer i rekkevidde innenfor gitte reisetider med tog, eller ved å regne endringer i verdiskaping på grunn 

av reduserte reisetider/reisekostnader. 

Netto ringvirkninger beregnes basert på rådata fra regional transportmodell om endringer i generaliserte 

reisekostnader (tidskostnader og direkte utgifter). For kollektivtransport inngår både tid om bord, ventetid 

og tilbringertid i beregningen. Endringer i reisetid verdsettes med tidsverdier fastsatt ut fra studier av 

tidskostnader for ulike reiser. Beregnede netto ringvirkninger er knyttet til forbedret tilbud for personreiser.  

Endring i integrasjon (regionforstørring) beregnes med en tetthetsindeks. For alle steder, for eksempel 

Jessheim, består formelen for indeksen av tre komponenter: 

• Antall sysselsatte i eget sted, eksempelvis Jessheim  

 

 

14  Ringvirkningene skal holdes utenfor nytte-kostnadsvurderinger den samfunnsøkonomiske analysen. I denne KVUen benyttes netto ringvirkninger til å 

vurdere måloppnåelse av effektmålet om regionforstørring.  
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• Antall sysselsatte i alle områdene rundt. I prinsippet gjelder dette hele RTM23+-området. I praksis 

er det området som ligger innenfor en radius av 40 kilometer som teller mest 

• Reisekostnader til andre områder  

 

Kartet nedenfor viser beregnede tall for tetthetsindeksen på grunnkretsnivå15 i Oslo-regionen i referansen 

2030.  

Hver prikk i kartet representerer 

indeksverdien i en spesifikk 

grunnkrets. De mørke og blå 

områdene er grunnkretser med 

høyest tetthet, mens de lyse 

områdene har relativt lav 

tetthetsindeks. Vi ser at 

tettheten er høyest i trekanten 

Asker – Lillestrøm – Ski. Vi ser 

også at det er en trekant med 

lavere tetthet utenfor dette igjen 

som strekker seg fra Drammen 

– Jessheim – Vestby som har en 

middels høy tetthet.  

 

 

 

 

Tetthetsindeksen er én av to faktorer som påvirker sammenhengen mellom transportforbedringer og netto 

ringvirkninger. Den andre faktoren er at arbeidskraftens produktivitet varierer systematisk med tetthet. Det 

er vanskelig å måle produktivitet på en god måte. I denne analysen benyttes lønn som en indikator på 

produktivitet.   

11.3 Resultater 

I prosjektet er det beregnet netto ringvirkninger for fire ulike konsepter: K3.1, K3.3, K4.1 og K4.4. 

Beregning av netto ringvirkninger omfatter de to opprinnelige konseptene på Trinn 3 fra siling i 

mulighetsstudien, og viser ikke resultater for plusskonseptene som ble utviklet etter kapasitetsanalysen. 

Ringvirkningene avhenger av tilgjengelighet mellom ulike områder for personreiser, som avhenger av 

frekvens og reisetider. Reisetidene i plusskonseptene er omtrent de samme som i K4.1, men antall tog og 

stoppmønster i rush er forskjellig. Det legges til grunn at ringvirkningene av plusskonseptene ligger et sted 

mellom beregnede virkninger for K4.1 og de to opprinnelige konseptene på Trinn 3. 

I beregningene varierer neddiskontert netto ringvirkninger over 40 år fra ca. 250 millioner kroner i K3.1 til 

600 millioner kroner i K4.416 Konseptene K3.3 og K4.1 ser ut til å gi omtrent de samme resultatene, litt 

over halvparten av ringvirkningene av K4.4. Tabell 11-1 oppsummerer resultatene fordelt på kommuner.  

 

 

15  Kommuner er delt inn i grunnkretser. Grunnkretser defineres som geografisk sammenhengende områder som er mest mulig ensartet når det gjelder natur 

og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur (SSB, 2021). 
16  Tallene er angitt som nåverdier. Det antas en kontantstrøm på årlige netto ringvirkninger over 40 år med 4% rente.  

 

Figur 11-1: Tetthetsindeks i Osloregionen 
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Tabell 11-1. Oppsummering av netto ringvirkninger. Nåverdier, oppgitt i millioner 2018-kroner. 

  K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Oslo 80 72 61 142 

Drammen -1 -2 1 2 

Bærum 9 1 6 9 

Asker 5 0 1 5 

Aurskog-Høland 0 1 1 6 

Lørenskog 0 3 5 13 

Lillestrøm 16 18 24 68 

Ullensaker 117 209 186 279 

Nes 7 13 10 18 

Eidsvoll 9 10 10 12 

Nannestad 1 1 0 1 

Andre -4 3 3 37 

Totalt 239 329 308 591 
 

 

Tabellen viser at Ullensakers andel av verdiskapingen ligger på rundt 50 til 60 prosent i alle konseptene. 

Oslo, Bærum og Asker får også en høy andel. I Lillestrøm og Nes/Eidsvoll ligger andelen på mellom null og ti 

prosent.  

Resultatene er et produkt av to faktorer; økt produktivitet per sysselsatt og antall sysselsatte. Produktivitet 

per sysselsatt bestemmes av endringer i reisetidene i konseptet. Eksempelvis skyldes de store 

ringvirkningene i Ullensaker en kombinasjon av høy økning i produktivitet og av mange sysselsatte. I noen 

av grunnkretsene rundt Jessheim er det relativt mange arbeidsplasser; f.eks. Oslo Lufthavn Gardermoen. 

Her viser modellen en moderat produktivitetsøkning, men totaleffekten blir relativt stor fordi det er mange 

arbeidsplasser involvert. At en nokså høy andel av verdiskapingen tilfaller Oslo, skyldes primært at en 

moderat økning i produktivitet får en stor effekt i og med at det er mange arbeidsplasser som bli berørt. I 

grunnkretsene nær jernbanen, slik som på Kløfta, Frogner og Skedsmokorset, er det også relativt store 

produktivitetseffekter. Totaleffekten blir imidlertid moderat fordi det er få arbeidsplasser i disse områdene.  

 

Generelt ser man at genererte netto ringvirkninger øker med konseptenes omfang målt etter 

investeringskostnader. Konsept K4.4, konseptet med de høyeste reisetidsbesparelsene, ser ut til å gi den 

høyeste totale verdiskapingen på om lag 600 millioner kroner. Dette konseptet gir ringvirkninger i et mye 

større område sammenlignet med de andre konseptene. Reisetidsbesparelsene i K4.4 er marginalt større 

enn i de andre konseptene på trinn 3 og 4, så de store ringvirkningene har trolig sammenheng med at 

konseptet er det eneste med fire avganger i timen i hele driftsdøgnet.  

 

Figur 11-2 viser et eksempel på hvordan økning i verdiskapingen fordeler seg geografisk, i dette tilfellet i 

konsept K3.3. De mørkeblå områdene angir grunnkretsene der ringvirkningene er størst. De lyseblå 

områdene er grunnkretser med moderate, positive utslag.  
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Figur 11-2. Eksempel på den geografiske fordelingen av netto ringvirkninger, her i konsept K3.3 
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12  MÅLOPPNÅELSE 
Den samfunnsøkonomiske analysen i kapitlene 4, 7 og 9 omfatter beregning av prissatte virkninger basert 

på resultatene fra transportanalysen og vurdering av ikke-prissatte virkninger (konsekvenser av 

infrastrukturen som fysisk inngrep). I tillegg til inneholder alternativanalysen en vurdering av måloppnåelse 

med utgangspunkt i de fem effektmålene, se Tabell 12-1 nedenfor. 

Tabell 12-1 Effektmål 

Samfunnsmål  Effektmål  Indikator 

Persontransport  Økt andel kollektivreiser i korridoren Lillestrøm – Eidsvoll Kollektivandel 

mellom utvalgte 

storsoner fra RTM 

Bedre tilgjengelighet med kollektivtransport 

(regionforstørring) 

Netto ringvirkninger i 

agglomerasjons-

modell 

Godstransport  Kapasitet som tilfredsstiller godsstrategiens prognose for 

etterspørsel etter ruteleier på jernbane  

 

Resultater fra 

kapasitetsanalysen 

Klima og miljø Bidra til mål om nullvekst i biltrafikk 

 

Trafikkarbeid mellom 

utvalgte storsoner 

fra RTM 

Begrense den økte transportens negative påvirkning på 

miljø 

Vurdering av ikke 

prissatte virkninger 

 

I vurdering av måloppnåelse rangeres konseptene ut fra andre størrelser enn forskjell i nytte og kostnader 

målt i kroner. Måloppnåelsen vurderes imidlertid i stor grad ut fra resultatene i transportanalysen som også 

ligger til grunn for nyttekostnadsanalysen. Måloppnåelsen vurdert på denne måten kan gi bedre forståelse 

av virkningene av konseptene, men det er viktig å unngå dobbelttelling av nytte i samfunnsøkonomisk 

analyse og virkninger som ligger til grunn for vurdering av måloppnåelse.  

Som hjelpemiddel for samlet vurdering av måloppnåelse brukes en sjudelt skala der måloppnåelse for 

hvert av effektmålene rangeres fra +++ - ÷÷÷ som vist i Figur 12-1 nedenfor. Rangering av alle konseptene 

er oppsummert i Tabell 12-2 til slutt i kapitlet. 

 

÷÷÷ ÷÷ ÷ 0 + ++ +++ 

Figur 12-1 Skala for rangering av konsept etter måloppnåelse 

 

Økt andel kollektivreiser 

Som vist i Tabell 7-1 ser konseptene ut til å øke kollektivandelen i rush med mellom 0,7 og 1,4 

prosentpoeng for området bestående av de ti storsonene langs Hovedbanen Nord fra Leirsund – Eidsvoll, 

jfr. kart i Feil! Fant ikke referansekilden.. Kollektivandelen for reiser til og fra hver enkelt storsone øker stort 

sett i alle konseptene. De viktigste unntakene er konsept K4.1 og K4.4, der kollektivandelen for Lindeberg 

storsone synker med mellom sju og åtte prosent fordi Lindeberg stasjon legges ned og erstattes med nye 

Frogner stasjon. I sum for alle soner langs Hovedbanen Nord øker kollektivandelen mest i konsept K4.4 

med fire tog i timen i hele driftsdøgnet, etterfulgt av konsept K3.3+. Konseptene K3.1+ uten Eidsvoll og 

K4.1 ser begge ut til å øke kollektivandelen med 0,9 prosentpoeng sammenlignet med Referanse. 
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Beregnet økning i kollektivandel er relativt beskjeden, men K3.3 + og K4.4 er gitt høyeste score for dette 

effektmålet. De to andre konseptene vurderes på trinnet under.  

 

 K3.1+ u. Eidsvoll K3.3+ K4.1 K4.4 

Kollektivandel ++ +++ ++ +++ 

 

Effektmål regionforstørring 

Beregning av netto ringvirkninger viser at ringvirkningene varierer fra ca. 250 millioner kroner i K3.1 til 600 

millioner kroner i K4.417. Netto ringvirkninger ser ut til å utgjøre omtrent en tredel av trafikantnytten. Det er 

ikke gjort egne beregninger for plusskonseptene på Trinn 3, men det legges til grunn at ringvirkningene av 

plusskonseptene ligger et sted mellom beregnede ringvirkninger for K4.1 og de to opprinnelige konseptene 

på Trinn 3. 

Konseptene K3.3 og K4.1 ser ut til å gi omtrent samme resultatene, litt over halvparten av ringvirkningene 

for K4.4. Konsept K4.4 er gitt høyeste score, etterfulgt av konsept K3.3, K4.1 og til slutt K3.1. 

Ringvirkningene av K3.1 er ca. 30 prosent lavere enn for de to andre. 

 K3.1+ u. Eidsvoll K3.3+ K4.1 K4.4 

Regionforstørring + ++ ++ +++ 

 

Effektmål godstransport 

Ifølge kapasitetsanalysen kan K3.1+ uten Eidsvoll og K3.3+ samt begge konseptene på Trinn 4 tilfredsstille 

godsstrategiens prognose for framtidig etterspørsel etter ruteleier på mellomlang sikt. Godstog i konsept på 

Trinn 4 får dessuten redusert kjøretid sammenlignet med godstog i plusskonseptene på Trinn 3. Konsept 

på Trinn 4 har en større andel dobbeltspor, noe som gir behov for færre kryssinger med persontog og 

dermed mindre tidstap. Et større omfang av dobbeltspor gir også fleksibilitet i ruteplanlegging og operativ 

trafikkstyring, samt at det reduserer konsekvenser av forstyrrelser. Konseptene på Trinn 4 er mer 

framtidsrettet og bedre i stand til å dekke framtidig transportbehov ut over analyseperioden. 

Alle +-konseptene på Trinn 3 er rangert på nest høyeste nivå for måloppnåelse, mens de to konseptene på 

Trinn 4 er gitt høyeste score. 

 K3.1+ u. Eidsvoll K3.3+ K4.1 K4.4 

Godstransport  ++ ++ +++ +++ 

 

  

 

 

17  Tallene er angitt som nåverdier. Det antas en kontantstrøm av årlige netto ringvirkninger over 40 år med 4% rente.  
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Effektmål om nullvekst i biltrafikk 

Effekten når det gjelder nullvekstmålet for biltrafikk er positiv, men beskjeden. Alle konseptene vurderes på 

samme nivå for måloppnåelse – «+». 

 K3.1+ u. Eidsvoll K3.3+ K4.1 K4.4 

Nullvekstmålet  + + + + 

 

Effektmål om å begrense negative miljøvirkninger 

Dette effektmålet omfatter konseptenes virkninger når det gjelder utslipp av klimagasser, støy og lokal 

luftforurensing samt omfang av fysiske inngrep for bygging av ny infrastruktur. Endringer i støy og utslipp 

inngår også i beregning av samfunnsøkonomisk nytte i SAGA. Inngrepsvirkninger er vurdert i eget kapittel 

om ikke prissatte virkninger, se kapittel 9 foran. 

Alle konseptene medfører reduksjoner i utslipp av klimagasser, støy og lokal luftforurensing. Virkningene 

øker med økende investeringskostnad. Konsept K4.4 har dermed de største positive virkningene. K4.4 er 

gitt middels positiv score, mens de tre andre settes ett trinn lavere på skalaen. 

 K3.1+ u. Eidsvoll K3.3+ K4.1 K4.4 

Miljøvirkninger + + + ++ 

 

Oppsummering måloppnåelse 

Tabell 12-2 nedenfor oppsummerer vurdering av måloppnåelse.  

Tabell 12-2 Oppsummering måloppnåelse 

 K3.1 + u. Eidsvoll K3.3+ K4.1 K4.4 

Kollektivandel ++ +++ ++ +++ 

Regionforstørring + ++ ++ +++ 

Godstransport  ++ ++ +++ +++ 

Nullvekst + + + + 

Miljø + + + ++ 

 

Byggetid og driftsforstyrrelser i byggeperioden 

Notatet «KVU Hovedbanen Nord – Beregning av byggetid» vurderes byggetiden for hvert konsept i KVUen. 

Som utgangspunkt anslås byggetiden for hvert enkelt tiltak, og i neste omgang vurderes mulig samtidighet 

med tanke på samlet byggetid for alle tiltakene som inngår i de enkelte konseptene. Videre vurderes 

tiltakenes gjennomførbarhet og mulige konsekvenser for togtrafikken på strekningen, inkludert 

driftsforstyrrelser.  

I utgangspunktet forutsettes det at eksisterende togtilbud skal opprettholdes i anleggsperioden så langt det 

lar seg gjøre. I noen tiltak vil det likevel oppstå forstyrrelser, eksempelvis ved at krysningsspor tas ut av 

drift, eller at det blir saktekjøring over lengre strekninger. Notatet vurderer hvordan byggingen kan 

gjennomføres for å minimere disse virkningene.  
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Konseptene K2.4, K2.6 og K3.1 forutsetter tiltaket G1 – forlengelse av krysningsspor på Jessheim. Enkelte 

arbeidsoperasjoner i dette tiltaket vil kreve anleggsstopp mens tog passerer. Utover dette forventes det 

ikke store driftsforstyrrelser knyttet til disse konseptene. 

Konsept K4.1 og K4.4 innebærer gjennomføring av henholdsvis sju og åtte ulike tiltak, se Tabell 12-3. Med 

flere tiltak øker naturligvis kompleksiteten og driftsforstyrrelsene. Eksempler på dette er midlertidig 

omlegging av veitrafikk, saktegående tog og togfrie perioder.  

Anslått byggetid for alle tiltak og konsepter oppsummeres i Tabell 12-3. 

Tabell 12-3. Anslått byggetid for tiltak og konsepter i KVU Hovedbanen Nord. Byggetid i år 

Tiltak K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

A 2 2 2 2 

B     4 4 

C       3 

E   2     

F     3 3 

G1 1 1     

G2 2       

J       3 

K 1       

AA1       2 

AA2       2 

AA3     2,5   

Samlet pr konsept 3 4 5 5 

 

Også denne analysen ble gjennomført før plusskonseptene var introdusert, og de er derfor ikke inkludert i 

resultatene. Det ble ikke utarbeidet noen ny analyse siden avviket i tid trolig vil ligge mellom K3.3 og k4.1 

og at forskjellen dermed vil være relativt liten. 
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13 DRØFTING OG ANBEFALING  
 

13.1 Drøfting 

Utgangspunktet for utvikling og vurdering av konsepter er prosjektutløsende behov og samfunnsmål som 

begge omfatter forbedring av tilbudet både for person- og godstransport. Det tilsier at det bør legges vekt 

på at anbefalt konsept bør tilfredsstille framtidig etterspørsel i begge markeder for togtransport. 

 

 

Prosjektutløsende behov:  

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 som næringslivets behov for godstransport med jernbane tilfredsstilles. 

 

 

Samfunnsmål: 

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. 

 

 

 

Den avsluttende drøftingen i dette kapitlet omfatter bare de fire konseptene som ifølge kapasitetsanalysen 

kan tilby nok ruteleier til å tilfredsstille etterspørselen i Jernbanedirektoratets godsstrategi: 

 

• K3.1+ - uten forlengelse til Eidsvoll - med innsatstog i personrush 

• K3.3+ - Rushtidsavganger med asymmetrisk stoppmønster 

• K4.1 – Innsatstog i rush og ruteleier for godstog også i personrush  

• K4.4 – Økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen 

 

Ifølge statens prosjektmodell (Finansdepartementet, 2019) skal konsepters samfunnsøkonomiske 

lønnsomhet (prissatte virkninger) vurderes etter netto nåverdi. Forskjell i netto ringvirkninger skal eventuelt 

vurderes på lik linje med andre virkninger som ligger utenfor den samfunnsøkonomiske analysen. 

Utgangspunktet for drøfting og anbefaling er derfor rangering av konseptene etter netto nåverdi. Selv om 

netto nåverdi og netto ringvirkninger skal holdes fra hverandre, kan det være nyttig å se de to størrelsene i 

sammenheng. Beregninger av netto ringvirkninger i kapittel 11 viser at disse er relativt beskjedne ogverken 

hadde gjort konseptene samfunnsøkonomisk lønnsomme eller endret rangering av konseptene ut fra netto 

nåverdi. 

 

Vurdert ut fra netto nåverdi er K3.1+ uten Eidsvoll og K3.3+ minst ulønnsomme og nesten helt like.  

Vurdering av måloppnåelse i kapitlet foran er veldig lik for de to konseptene. K3.3+ er vurdert som litt 

bedre når det gjelder effektmål om økt kollektivandel, men forskjellen er ikke stor. Dette skyldes at K3.3+ 

gir noe større reisetidsbesparelser enn K3.1+. Det er ikke gjort egne beregninger av netto ringvirkninger for 

de to plusskonseptene, men ut fra en kvalitativ vurdering synes det rimelig å forvente at netto 

ringvirkninger vil bli noe større i K3.3+ på grunn av kortere reisetid enn i K3.1+.  

 

Vurderingene er basert på transportanalyse for år 2030 med framskriving av trafikk i resten av 

analyseperioden. De foreslåtte konseptene antas å ha tilstrekkelig kapasitet for å dekke etterspørsel etter 

togtransport på relativt lang sikt.  
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Selv på lang sikt er det lav kapasitetsutnyttelse på togene på Hovedbanen Nord utenom rush. Med 

innsatstog kan kapasiteten dobles i morgen—og ettermiddagsrush. Enda lenger fram i tid er det mulig at 

det vil være behov for mer kapasitet for person og gods på Hovedbanen Nord, men eventuelle beslutninger 

om dette bør tas på et seinere tidspunkt basert på bedre kunnskap om utviklingen på lang sikt. Med 

unntak av tiltak E (kopling mellom Hovedbanen og Gardermobanen ved Langeland) i K3.3+ vil alle tiltakene 

i de to anbefalte konseptene gi nytte ved videre utvikling av Hovedbanen Nord som skissert i konseptene 

på Trinn 4. 

 

Tabell 13-1. Oppsummeringstabell 
 

 K3.1 + u. 

Eidsvoll 
K3.3+ K4.1 K4.4 

Investerings-

kostnad 

Forventet kostnad (P50), 

MNOK 
5 500 6 500 8 000 12 800 

Prissatte 

virkninger 

Samfunnsøkonomisk  

netto nåverdi, MNOK 
-3 429 -3 581 -6 371 -9 319 

Netto nåverdi  

per budsjettkrone 
-0,6 -0,56 -0,8 -0,8 

Netto nåverdi  

per investerte krone 
-0,67 -0,59 -0,86 -0,81 

Ringvirkninger 
Netto ringvirkninger, 

MNOK 

Ikke 

beregnet 

Ikke 

beregnet 
308 591 

Ikke prissatte 

virkninger 

Tiltak med middels eller 

høyt konfliktnivå 
B, G1 B, G1, G2 

B, G1, G2, 

AA3 

B, G1, G2, 

AA1 

Måloppnåelse 

Kollektivandel ++ +++ ++ +++ 

Regionforstørring + ++ ++ +++ 

Godstransport  ++ ++ +++ +++ 

Nullvekst + + + + 

Miljø + + + ++ 

Rangering av konsepter 2 1 4 3 

 

 

13.2 Anbefaling 

Basert på gjennomførte analyser er det ikke funnet noe samfunnsøkonomisk lønnsomt konsept i tråd med 

effektmålene for utvikling av Hovedbanen Nord. Alle de fire konseptene som er vurdert i siste runde i 

alternativanalysen, ser ut til å gi negativ netto nåverdi – fra ÷3,5 - ÷9,3 mrd. kroner.  Ut fra 

samfunnsøkonomisk avkastning (prissatte virkninger) synes det riktig å anbefale Referansekonseptet uten 

nye investeringer på Hovedbanen Nord. 

Denne beslutningen vil i utgangspunktet bety at veksten i godstransport i korridoren langs Dovrebanen vil 

foregå på veg. Jernbanen vil ikke ha kapasitet til å transportere mer gods selv om endringer i 

logistikksystemer og virkemidler skulle legge til rette for en vridning fra veg til jernbane. I rush vil 

Hovedbanen Nord heller ikke ha kapasitet til å betjene forventet befolkningsvekst i korridoren mellom 

Lillestrøm og Eidsvoll.  

Hvis det ut fra en helhetlig vurdering likevel skal investeres på denne banestrekningen, anbefales 

subsidiært konsept K3.3+. Konseptet gir økt frekvens og vesentlig redusert reisetid, spesielt for Jessheim 

som i dag har klart flest togpassasjerer og i regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus er utpekt 
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som regional by. Ullensaker kommune har dessuten stor befolkningsvekst både i regional og nasjonal 

målestokk.  

Et av utgangspunktene for KVU-en er at Hovedbanen Nord er at strekningen er overbelastet i godstogrush 

om kvelden. Næringslivet etterspør i dag flere ruteleier for gods enn det infrastrukturen kan levere med 

forutsigbarhet når det gjelder kjøretid og ankomst til terminalene i Trondheim, Åndalsnes, Mo i Rana/Bodø. 

Hovedbanen Nord er flaskehalsen for godstogene på Dovrebanen.  

For å tilfredsstille samfunns- og effektmål er det i konseptvalgutredningen utviklet konsepter for å styrke 

tilbudet på Hovedbanen Nord både for person- og godstransport. Bakgrunnen er behov knyttet til forventet 

vekst i befolkning og arbeidsplasser langs banestrekningen og godsstrategiens prognose for vekst i 

godstransport med jernbane. 

De samfunnsøkonomiske beregningene tyder på at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med store 

investeringer på Hovedbanen Nord. I konseptvalgutredningen er det gjort et omfattende arbeid for å finne 

alternative infrastrukturløsninger med nok kapasitet for å kunne betjene forventet vekst i godstransport på 

jernbane. Det anbefalte konseptet vurderes å være en minimumsløsning for godstransport. For å hente ut 

beregnet godsnytte av tiltakene på Hovedbanen, må det også investeres i kryssingsspor på Dovrebanen. 

Både nytte og kostnader for disse investeringene er med i beregning av prissatte virkninger.  

Som et tilleggsmoment nevnes også at det er flere faktorer som ikke er inkludert i de samfunnsøkonomiske 

analysene, som kan bidra til bedre samfunnsøkonomi for konsept K3.3+. Den utbyggingen som skisseres i 

konseptet, vil gi fleksibilitet som øker punktlighet og regularitet. Videre vil konseptet redusere trengsel om 

bord på persontogene, og dette vil igjen kunne føre til økt passasjertilgang. Endret bruk av virkemidler for å 

begrense personbiltrafikken i og rundt Oslo kan øke nytten av jernbaneinvesteringer, men dette er ikke 

vurdert i konseptvalgutredningen.  

Med konsept K3.3+ vil Jessheim få et svært konkurransedyktig togtilbud med to innsatstog per time med 

reisetid på ca. 24 minutter til og fra Oslo i morgen- og ettermiddagsrush. Kløfta vil få raske innsatstog i 

morgenrush, men betjenes om ettermiddagen bare av grunnrutetogene.  

Den subsidiære anbefalingen legger vekt på at tiltakspakken for infrastruktur i K3.3+ kan videreutvikles til 

konsept med større innslag av dobbeltspor og økt robusthet (for eksempel K4.1 og K4.4, eventuelt 

sammenhengende dobbeltspor). K3.3+ er dermed en fleksibel løsning med utvidelsesmuligheter som kan 

imøtekomme framtidig transportbehov. 
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