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Saksframlegg

KVU Hovedbanen nord - høringsuttalelse fra Ullensaker kommune
Rådmannens innstilling:
1. Ullensaker kommune mener konsept K4.4 best svarer ut det prosjektutløsende behovet, de
absolutte rammebetingelsene og har best måloppnåelse. Konsept 4.4 er etter Ullensaker kommune
sitt skjønn det eneste konseptet som er ambisiøst nok til å nå målet om nullvekst i transportsektoren.
2. Ullensaker kommune mener det er viktig å prioritere nye Nordby stasjon
3. Ullensaker kommune må involveres i arbeidet med transport av flydrivstoff.

Bakgrunn for saken:

Sammendrag
Hovedbanen er erklært overbelastet og det er manglende kapasitet på banen både for
persontrafikken og godstrafikken. Konseptvalgutredningen (KVU) anbefaler konsept K3.3+, til en
kostnad av 6,5 milliarder kr, som innebærer dobbeltspor mellom Leirsund og Lindeberg, ekstra
kryssingsspor ved Nordby og Bøn og en tilsving fra Gardermobanen mot Jessheim. Konseptet gir økt
mulighet for godstransport og ekstraavganger på L13 som betjener Jessheim og Kløfta (kun i
morgenrush). I tillegg foreslås det å slå sammen stasjonene Lindeberg og Frogner. Konsept K4.4, til
en kostnad av 12,8 milliarder kr, vil kunne gi økt frekvens på alle stasjoner (fra Oslo S til Nordby),
samt øke godstrafikken.

Saksopplysninger:
Jernbanedirektoratet har sendt konseptvalgutredning (KVU) for Hovedbanen Nord på høring med
høringsfrist 01.06.21. Ullensaker kommune har sammen med Lillestrøm kommune og
Osloregionen fått utsatt frist til 23.06.21.
Samferdselsdepartementet ga Jernbanedirektoratet i 2019 i oppdrag å utarbeide en
konseptvalgutredning (KVU) for Hovedbanen Nord – strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. Bakgrunnen
for oppdraget var at det i NTP 2018-2029 signaliseres et behov for kapasitetsøkende tiltak for både
person- og godstransport på strekningen. Hovedbanen Nord er overbelastet mellom kl. 18:00-23:30.
Det etterspørres flere ruteleier for godstrafikk mellom Oslo og Trondheim enn det er kapasitet til på

kveldstid, og Avinor har behov for transport av mer flydrivstoff på bane i takt med forventet vekst i
flytrafikken på Gardermoen. I tillegg er befolknings- og arbeidsplassveksten på Øvre Romerike av de
høyeste i landet, noe som bidrar til videre vekst i persontrafikken.

Behov og rammebetingelser for arbeidet
Det fremkommer av KVUen at det er en betydelig sammenheng mellom behov knyttet til nasjonale,
regionale og lokale strategier og planer. Overordnede mål i NTP er fanget opp i Regional areal- og
transportplan i Oslo og Akershus som følges godt opp i kommuneplaner i korridoren.
Interessentanalysen som er gjennomført viser sammenfallende behov for kvalitet i transporttilbudet
for både person- og godstransport. Det er frekvens, kapasitet, sømløse reiser og reisetid sammen
med sikre transportløsninger som etterspørres av alle trafikantgrupper.
På bakgrunn av behovs- og interessentanalysen er det fastsatt 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
 Tilrettelegging for verdiskaping ved at næringslivets behov for godstransport med
jernbane tilfredsstilles
Dette er igjen bakgrunn for prosjektets fastsatte samfunnsmål:
«Transportsystemet i korridoren Lillestrøm-Eidsvoll skal på en kostnadseffektiv måte dekke
den økende etterspørselen etter person- og godstransport frem til 2050, og redusere klimaog miljøbelastningen fra transport.»
Samfunnsmålene er grunnlag for fire effektmål som er fordelt under
kategoriene persontransport, godstransport og klima og miljø.

Det er også formulert absolutte rammebetingelser for utforming av konseptene som ikke er utledet
direkte fra samfunns- og effektmålene, men av andre mål og strategier. Det tredje kulepunktet er et
tillegg som er mindre bindende enn de to første.


Infrastruktur for å håndtere minimum 650 meter lange
godstog (Jernbanedirektoratet, 2019f)
 Kapasitet til å frakte alt flydrivstoff på tog1



Tilstrekkelig kapasitet til at man ikke må stå mer enn 15 minutter (og får sitteplass på
øvrige deler av reisen) i rushtid. For reisende fra Oslo S innebærer det at man ikke skal
måtte stå lenger enn til Leirsund (Samferdselsdepartementet, 2017)

Metode for konseptsøk
Ut fra gitte mål og rammebetingelser søkes det etter konsepter som kan fylle kravene etter en
metodikk i fire trinn:
1. Tiltak som påvirker etterspørsel
2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
3. Forbedringer av eksisterende infrastruktur (mindre investeringer)
4. Nyinvestering og større ombygging
Det har blitt vurdert i alt 18 ulike konsepter. Etter noen innledende øvelser der de som kom dårligst
ut med hensyn på måloppnåelse, og hvordan de svarte ut de absolutte rammebetingelsene, ble 6
konsepter vurdert videre i en alternativanalyse. I tillegg ble det tatt med et ekstrakonsept som viser
en pendelforlengelse til Eidsvoll. Blant de 6(7) konseptene var det konsepter fra alle de fire
konseptnivåtrinnene som omtalt over.
Under er en oversikt over konsepter som ble vurdert i alternativanalysen, side 87 i utredningen. Det
første tallet viser til trinn i metodikken der f.eks. K.1.1 er et ettespørselsavledet konsept, mens K4.4
er et investeringsbasert konsept:

Kartet under viser hvilke investeringstiltak som blir vurdert i rapporten, A-K, fra sør mot nord.
Tiltakene som i kartet er markert med AA er nye tiltak som kom til i løpet av utredningsarbeidet.

Vurderinger/drøfting
Generell vurdering av konseptutvalgsutredningen
Rådmannen ønsker å anføre noen generelle kommentarer til grunnlaget for analysene og til valg av
konsept, før de enkelte konseptene vurderes.

KVUen bygger på noen sentrale problemstillinger: framføringsproblemer for gods som
skyldes begrensninger i infrastrukturen, tyngsel og trengsel for persontrafikk (særlig i rush) og
sannsynlige framføringsproblemer for drivstoff til fly. Problemene skyldes i
hovedsak kapasitetsbegrensninger i eksisterende bane –og stasjonsstruktur. Med dagens
kapasitetsbegrensninger kan ikke jernbanetilbudet innfri Stortingets ambisjoner om nullvekst i
biltrafikken, målsettinger om mer gods på bane og ta unna for fremtidig vekst i landets rasket
voksende region.
KVUen handler grunnleggende sett om hvordan løse dagens kapasitets –og
framkommelighetsutfordringer for gods og persontrafikk langs banestrekningen på Hovedbanen
Nord, og hvordan disse problemene kan løses i en tidslomme fram mot 2050. Det fremkommer av
utredningen at det er betydelig sammenfall mellom normative behov på nasjonalt-, regionalt- og
lokalt nivå. Overordnete mål i NTP er fanget opp i regional areal- og transportplan for Oslo og
Akershus og disse er fulgt opp i kommuneplaner langs korridoren.
Rådmannen er av den oppfatning at tidsspennet er for snevert. Dersom man legger planleggings– og
byggetid til grunn, er 2050 “rett rundt hjørnet”. Med en slik analytisk tidshorisont utløses metodiske
barrierer som står i veien for en fornuftig prioriteringsdiskusjon, og som nærmest umuliggjør løftet
mot det grønnes skiftet som Stortinget er samstemte om.
De nasjonale målsettingene vedrørende nullutslipp fra vekst i biltrafikk og mer gods på bane til fordel
for gods på vei, lar seg bare i meget sjeldne tilfeller innfri med grunnlag i samfunnsøkonomisk nytte.
Noe av grunnen kan være den iboende motsetningen mellom prissatte og ikke-prissatte faktorer, og
tidsperspektivet som legges til grunn for analysen. Prissatte faktorer er et svært viktig og
konkret beslutningsgrunnlag, men det er fremtidens reduksjon av forbruk og slitasje på natur, miljø
og klima som svarer ut de langsiktige målsettingene. Prissatte faktorer slår hardere ut i et
samfunnsøkonomisk nytteperspektiv enn ikke-prissatte faktorer og dette slår særlig “defensivt” ut i
jernbaneprosjekter som er investeringstunge prosjekter, men som har “avskrivingstid” som strekker
seg langt utover analyseperioden, som i denne utredningen er 2050, og der referansegrunnlaget er
2030. Med unntak av Oslotunnelen kjenner ikke rådmannen til større jernbaneprosjekter som har
kommet ut med positiv samfunnsøkonomisk nytte. Dette avleder et viktig poeng:
Politiske, omforente og vedtatte mål og ambisjoner som for eksempel nullvekst i
biltrafikken (underforstått økt kollektivandel) og økt transport av gods på bane understøttes av et
metodeoppsett som nærmest umuliggjør innfrielse av målsettingene basert på nevnte metode.
Av mer konkrete grunnlagsinnvendinger til KVUen mener rådmannen at følgende skranker er
underbelyst:
 E6 mellom Kløfta og Oslo har få utvidelsesmuligheter.
 Oslos restriktive transportpolitikk for kjøretøy på veg; bompenger, færre
parkeringsplasser, endring av veghierarki med prioritering av gående og syklende

Rådmannens vurdering av konseptene
K1.1/K1.2 - Rushtidsprising
Dette anser rådmannen som et enkelt tiltak for å fordele passasjertrafikken, snarere enn et konsept
for å løse de behov og målsettinger som fremgår av utredningen. Utfordringene på banen løses ikke
med trinn 1-tiltak. Rushtidsprising er ugunstig for de reisende og er i konflikt med tidligere satsing på
billige månedskort. Tiltaket kan gi overgang fra tog til bil. Det er usikkerhet om hvordan fremtidig
arbeidsplassløsninger blir, men mer hjemmekontor kan avlaste behovet. Det vil likevel være behov
for et attraktivt tilbud for de som skal reise. Høy frekvens er den viktigste faktoren for å få flere til å
reise kollektivt. Erfaringer viser at buss ikke er konkurransedyktig når de settes opp parallelt med tog,
og vil derfor ha svært begrenset avlastningseffekt.

K2.4
Dagens tog kjøres hovedsakelig med doble togsett og det er ikke mulig å sette inn flere sett uten å
forlenge alle plattformene. Konseptet vil ikke gi bedre frekvens for passasjerene. Det virker også som
godstogoperatørene vil ha flere avganger enn i dag, spesielt gjelder dette for tømmertransporten.

K2.6
Konseptet med å prioritere tog i rushretning kan løse noen akutte kapasitetsproblemer, men er
ingen langsiktig løsning. Siden frekvens er svært viktig for reisende risikeres det nedgang i trafikken
i motrush, også når det også er mindre kø på veiene. Godstrafikk på Gardermobanen virker dessuten
lite fremtidsrettet dersom dette gir færre persontog og lavere frekvens. Det bør satses på god
frekvens store deler av døgnet, hele uken, slik at tog benyttes til mer enn bare arbeidsreiser.

K3.1/K3.1+
Forlengelse til Eidsvoll vil gi et overgangspunkt for stasjonene langs hovedbanen mot tog videre
nordover. I tillegg vil det gi direkteforbindelse til Eidsvoll. K3.1 ble i alternativanalysen endret til
K3.1+ ved at pendelforlengelsen til Eidsvoll ble tatt ut med begrunnelse: for lav
kollektivandel. Pendelforlengelsen til Eidsvoll er viktig med tanke på regionsammenbinding og
regionforstørring.

K3.3/K3.3+
Konseptet med rushtidsavganger kun for Jessheim (og Kløfta i morgenrush) kan være en kortsiktig
løsning som løser en akutt utfordring med lite midler. Konseptet vil imidlertid ikke forbedre tilbudet
til øvrige stasjoner langs linjen. I plussalternativet er det i tillegg lagt inn krysningsspor ved Nordby
nord, nytt dobbeltspor Leirsund/Lindeberg og ny stasjon ved Frogner/Lindeberg og en forlengelse av
krysningssporet ved Bøn. K3.3+ er direktoratets anbefalte konsept.

K4.1
Konseptet innebærer nytt dobbeltspor Leirsund - Lindeberg med ny stasjon for Frogner og nedlagt
Lindeberg stasjon. I tillegg er det dobbeltspor Jessheim til ny Nordby stasjon. Det blir økt frekvens i
rush for persontogene. Konseptet svarer ut utfordringene for persontrafikk og i noen grad for
godstrafikken.

K4.4
Konseptet innebærer nytt dobbeltspor Leirsund – Kløfta - Langeland med ny stasjon for Frogner og
nedlagt Lindeberg stasjon. I tillegg er det dobbeltspor via Jessheim til ny Nordby stasjon.
Konseptet har klart best måloppnåelse, men er har også det største investeringsbehovet. 12,8
milliarder er likevel en moderat investering sammenlignet med øvrige jernbaneprosjekt i Norge.

Valg av konsept
To relevante konsepter: 3.3 + og 4.4.
Det er bare konsepter på trinn 4 som faktisk svarer ut behov og mål for prosjektet. Flytting og
etablering av Nye Nordby stasjon er bare aktuelt i konsepter på trinn 4. På bakgrunn av det
prosjektutløsende behovet er det overraskende hvilket konsept som anbefales. Økonomiske skranker
i form av kostnadseffektivitet ser ut til å trumfe intensjonen å tilrettelegge for det grønne skiftet i
landets raskest voksende region. Konklusjonen i rapporten, og det anbefalte alternativet er K3.3+,
der + tegnet viser til nye tiltak som har kommet til i arbeidet med alternativanalysen. I
alternativanalysen ble også K3.1 med pendelforlengelse til Eidsvoll tatt ut av det videre arbeidet med
begrunnelse om for lav kollektivandel.
Dette ligger i anbefalt prosjekt, K3.3+:
 Ikke hele strekningen – bare Lillestrøm-Jessheim/Dal
 2 innsatstog i rush mellom Jessheim og Lillestrøm (stopper også på Kløfta i
morgenrush), reisetid 24 minutter





Tiltak A – ny Leirsund stasjon
Tiltak E – avgrening fra Gardermobanen til Hovedbanen ved Langeland
Tiltak G1 – forlengelse av krysningssporet på Jessheim





+ tiltak AA4 – Nytt krysningsspor ved Nordby nord
+ tiltak B – nytt dobbeltspor Leirsund-Lindeberg og ny stasjon Froger/Lindeberg
+ G2 – forlenget krysningsspor ved Bøn

I konsept K4.4 som gir økt frekvens og redusert reisetid ligger dette:
 Fire persontog pr. time i hver retning mellom nye Nordby og Oslo gjennom hele
driftsdøgnet
 To av avgangene kjøres til Dal
 Tre godstog per time hele driftsdøgnet
 Tiltak A – ny Leirsund stasjon
 Tiltak B - nytt dobbeltspor Leirsund-Lindeberg og ny stasjon Froger/Lindeberg
 Tiltak C – nytt spor på vestsiden av dagens Hovedbanespor som gir funksjonelt
dobbeltspor fra Lindeberg til Kløfta
 Tiltak F – dobbeltspor Jessheim – Nye Nordby og etablering av Nye Nordby stasjon
 Tiltak J – dobbeltspor Kløfta-Asper på vestsiden av Gardermobanen

Transport av flydrivstoff
Det fremkommer av tidligere vedtak for drift og anleggelse av hovedflyplassen at alt flydrivstoff skal
transporteres med tog. Dette er også en av de absolutte rammebetingelsene for arbeidet med denne
konseptvalgutredningen. Drivstofftogene fra Oslo havn kjører på Hovedbanen Nord fram
til avgreiningen sør for Jessheim. Deretter kjøres de nordover på Gardermobanen fram
til losseanlegget. Tomme flydrivstofftog i retning Oslo må kjøres motstrøms på Gardermobanen fra
losseanlegget til avgreining sør for Jessheim.
Behovet for flydrivstoff avhenger av utvikling i flytrafikken og teknologiutvikling. I perioden 20002014 har flytrafikken vokst med sju prosent årlig for utenlandsreiser og to prosent innenlands. Fram
mot 2030 forventet Avinor før pandemien en årlig vekst på ca. to prosent (Avinor AS, 2019). Det er
usikkert hvordan den betydelige nedgangen i flyreiser, blant annet ved økt bruk av videomøter og konferanser, vil påvirke den langsiktige utviklingen i flytrafikken. Ettersom usikkerheten knyttet til
endring i etterspørsel etter flydrivstoff er så stor, vil denne utredningen hensynta prognostisert
vekst.
Det er begrenset kapasitet på Hovedbanen Nord for å imøtekomme økt behov for frakt av flydrivstoff
på strekningen Sjursøya - Gardermoen med dagens togtyper. Avinor jobber med alternative løsninger
for å supplere dagens opplegg.
På bakgrunn av definert behov for frakt av flydrivstoff er rådmannen overrasket over hvor svakt
dette er utredet i KVUen. Det fremkommer ikke hvordan behovet for transport av økt mengde
drivstoff skal gjennomføres i de ulike konseptene. Det ligger heller ikke inne forslag om nytt spor
langs Gardermobanen fra Langeland til Avinor sitt drivstoffanlegg, som har vært en skissert løsning
tidligere, eller nytt drivstoffanlegg på Hauerseter som også har blitt vurdert tidligere. Det som ligner
mest på et tiltak er tiltak H, en avgreining fra Hovedbanen (mellom Jessheimvegen og Hauerseter
stasjon) inn i Gardermoen næringspark, men dette tiltaket ligger bare inne i konsept K4.6. I dette
konseptet ligger det også en mulighet for sammenbinding med Kongsvingerbanen. Det hadde vært
en god løsning for godstransporten, og en langsiktig mulighet for direkte persontog mellom Sverige
og Oslo lufthavn. Rådmannen er av den oppfatning at transport av flydrivstoff berører kommunen på
en slik måte at kommunen burde være en del av dette arbeidet. Slik det ser ut nå foregår det
et utviklingsarbeid mellom Avinor og Jernbanedirektoratet som kommunen ikke er kjent med, og
som burde ha fremkommet av denne KVUen ettersom denne transporten er en absolutt
rammebetingelse.

Ringvirkningsanalyse
Det er utarbeidet en analyse for netto ringvirkninger av regionforstørring, analysen omfatter
konsepter på trinn 3 og 4. 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. I
beregningene varierer neddiskontert 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
resultatene, litt over halvparten av ringvirkningene av K4.4. Tabell under oppsummerer resultatene
fordelt på kommuner.

Tabellen viser at Ullensakers andel av verdiskapingen er svært høy og ligger i alle konseptene på
mellom 50 og 60 prosent. Konsept K4.4 slår også veldig bra ut for Oslo og Lillestrøm.
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. 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.
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.
Dette viser at konsept K4.4 er viktig for Ullensaker, men også for hele regionen.

Konklusjon, måloppnåelse og anbefaling
I dette som i andre tilsvarende store samferdselsprosjekter er det gjort en overordnet
konsekvensanalyse av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Det er registrert få negative ikkeprissatte konsekvenser, men samfunnsnytten vurderes som lav for prissatte konsekvenser. Utvidelse
av krysningssporet på Jessheim, som ligger inne i Jernbanedirektoratets anbefalte
konsept K3.3+, kommer dårlig ut på mht. kulturarv. Dette tiltaket inngår ikke i konsept K4.4. Konsept
K4.4. scorer dårlig på samfunnsøkonomisk netto nåverdi, netto nåverdi per budsjettkrone og netto

nåverdi per investerte krone, men er best på netto ringvirkninger. Tabellen under oppsummerer de
mest aktuelle konseptene i forhold til samfunnsøkonomisk analyse, måloppnåelse og
investeringskostnader:

På bakgrunn av gjennomførte analyser har Jernbanedirektoratet konkludert med at det er konsept
K3.3+ som anbefales gjennomført. Dette til tross for at best måloppnåelse kommer med konsept
K4.4. De prissatte virkningene vurderes med det som viktigere enn måloppnåelse og ringvirkninger.
Ullensaker kommune støtter ikke jernbanedirektoratets anbefaling om K3.3+. Konseptet vil bare
delvis gi et bedre togtilbud for Ullensaker befolkning, og er lite framtidsrettet togtilbud om det
faktisk skal bli et reelt alternativ for flere å velge toget som transportmiddel. Konseptet er
også lite framtidsrettet når det gjelder målet om mer gods på bane. Det er ikke bare etterspurte
ruteleier som må legges til grunn, men også en fremtidsrettet overføring i større skala fra veg til
bane må legges til grunn for å innfri mål i direktoratets egen godsstrategi. Det pekes eksplisitt på at
strekningen Lillestrøm-Eidsvoll er den største flaskehalsen for overføring av mer gods på
bane, for hele den nordgående strekningen mot Trondheim og Bodø fra Oslo. I lys av dette er
merkostnaden mellom konseptene 3+ og 4.4 moderat.
Ullensaker kommune mener det er lagt for lite vekt på måloppnåelse, og at konsept K4.4 kommer
klart best ut mht. måloppnåelse. Konseptet vil gi bedre togtilbud for alle trafikantgrupper inkl.
gods, og bør derfor legges til grunn for videre arbeid. Investeringssummen på 12,8 kr milliarder kan
deles opp ved at prosjektet utbygges i faser. Totalkostnaden er meget moderat for
et samferdselstiltak i denne størrelsesorden sammenholdt med hvilke muligheter prosjektet gir, og
hvilke problemer det løser - både for nasjonen og for landets raskest voksende region.

