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Akershus Fylkeskommune bestille i 2016 en kon-
septvalgutredning (KVU) som skal danne grunnlag 
for beslutning om investeringer i kollektivsystemet på 
Nedre Romerike frem mot 2030. Selv om det alle-
rede foreligger flere lokalpolitiske beslutninger om 
etablering av baneløsninger på Nedre Romerike, er 
det tidligere ikke utredet hvilke kollektivløsninger det 
vil være behov for. Denne «mini-rapporten» er laget 
for å gi en kort oppsummering av det KVUen konklu-
derer med. 

Konseptvalgutredningen anbefaler hvilke hovedlinjer 
i kollektivsystemet som bør etableres for å oppfylle 
behov for reiser internt mellom byer og tettsteder 
på Nedre Romerike, og mellom Nedre Romerike og 
Oslo. 
Konseptvalgutredningen er utarbeidet på et overord-
net nivå, og vil i fremtiden følges opp med planleg-
ging etter Plan -og bygningsloven. En rekke spørsmål 
av mer detaljert karakter avklares ikke i konseptval-
gutredningen, men i den senere planprosess.

For å definere forskjellige konsepter ble det tidlig 
gjennomført en mulighetsstudie med en påfølgende 
silingsprosess. Denne resulterte i fire ulike konsep-
ter som ble detaljert og testet videre i alternativana-
lysen. Resultatet fra analysen ble så benyttet til å 
etablere ett optimalisert konsept, som også er det 
som anbefales.

I alternativanalysen ble det gjennomført en samfunn-
søkonomisk analyse som omhandler både prissatte 
og ikke-prissatte konsekvenser, samt analyse av 
andre samfunnsmessige virkninger. Herunder er 
konseptene blant annet gjennomgått trafikkfaglige 
vurderinger og analyse.  

Ved utbygging av nye kollektivsystemer er det alltid 
en nær sammenheng mellom den kapasiteten som 
tilbys og investeringskostnader. Et sentralt tema har 
derfor vært hva slags kapasitet det er behov for 
dersom kollektivsystemet skal kunne frakte alle som 
vil reise. Det er vurdert antall reiser som følge av mål 
om nullvekst i biltrafikken og hvorvidt konseptene er 
robuste nok til å kunne håndtere en kraftig vekst i be-
folkning og arbeidsplasser på Nedre Romerike.

Arbeidet er ledet av Ruter og gjennomført i samar-
beid med Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.
Sweco har ledet de faglige utredningene og et kon-
sulentteam bestående av Sweco, Oslo Economics og 
Numerica.

For mer utfyllende informasjon om konseptval-
gutredningen henvises det til hovedrapporten med 
vedlegg (Sweco, 2017). 

INNLEDNING
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Innsatsområdet på Nedre Romerike er definert i Re-
gional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
(Akershus fylkeskommune og Oslo kommune 2016). 
Konseptvalgutredningen tar utgangspunkt i denne 
definisjonen og omfatter Kjeller, Lillestrøm, Strøm-
men, Ahus og Lørenskog sentrum, samt forbindelsen 
til øvre del av Groruddalen. 

De tettbygde områdene i de to fylkene vil med dagens 
trend vokse sammen til én by som strekker seg fra 
Asker i sørvest til Ski i sørøst og til Lillestrøm i nord-
øst. Befolkningsveksten vil forvandle området til en 
millionby, som Groruddalen, Lørenskog og Skedsmo 
kommune forventes å bli en del av. 

Akershus fylkeskommune viser i sin bestilling, datert 
15.02.2016, til at KVUen gjennomføres for å få et 
beslutningsgrunnlag for etablering av en forutsigbar 
og effektiv transportløsning i et langsiktig perspektiv. 
Transportbehovene som avdekkes er vurdert mot 
2030, og det er tatt hensyn til forventet befolknings-
vekst i perioden. For å sikre robuste konsepter er det 
vurdert hvordan disse fungerer med en kraftig vekst i 
antall bosatte og arbeidsplasser frem til 2060. 

Det er en nær sammenheng mellom valg av 
utbyggingsmønster, arealbruk og etterspørsel etter 
transport. Samtidig er investeringer i infrastruktur 
sterkt førende for arealbruken. Et bevisst forhold 
til sammenhengen mellom utbyggingsmønster og 
transport er grunnleggende for å sikre optimal res-
sursutnyttelse og en mest mulig bærekraftig utvik-
ling. Det er derfor viktig at transportsystemet Oslo 
og Akershus dimensjoneres slik at det håndterer den 
økte etterspørselen etter reiser som vil følge av be-
folkningsveksten, og at det er de mest arealeffektive 
transportformene (gående, sykkel og kollektivtrafikk) 
som styrkes.

Samfunnsmålet i KVUen er som følger: 
”Effektiv, miljøvennlig og universelt utformet kollek-
tivtransport med tilstrekkelig kapasitet i og mellom 
eksisterende og planlagte byer og tettsteder på 
Nedre Romerike, og til og fra Oslo.” 

MÅL

Figur: Hvor starter og ender hovedlinjene i konseptene som er 
utviklet?  På Oslosiden er Furuset og Stovner definert som start og 
endepunkter, mens Kjeller er start og endepunkt i nord. 

Figur: Regional areal- og transport struktur. Nedre Romerike er 
markert med blå linje og definert som et særlig innsatsområde 
for økt by- og næringsutvikling (Akershus fylkeskommune og Oslo 
kommune, 2016).
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DAGENS SITUASJON

Området har i dag en arealutvikling som er 
langstrakt og som er preget av bebyggelse med både 
forholdsvis lav tetthet og enkelte tette kjerner.  
Veisystemet er utformet for raske reiser med bil og 
parkeringsdekningen er høy. Samtidig er det lokale 
bussystemet komplekst og mange av reisene med 
buss tar lang tid. 

Samlet gir dette en reisemiddelfordeling med høy 
andel biltrafikk.  Det betyr også at så lenge det ikke 
iverksettes tiltak som reduserer bilens 
konkurransekraft, forventes det liten overgang fra bil 
til kollektivtrafikk. Selv om kollektivsystemet 
forbedres kraftig.  

Nedre Romerike er en del av nordøstkorridoren. 
Nordøstkorridoren har den største reisestrømmen av 
alle korridorene til/fra Oslo, og samtidig den laveste 
kollektivandelen. Samtidig er det en stor andel lokale 
reiser. Av alle reiser på Nedre Romerike er det 77% 
som både begynner og slutter der. Dagens situasjon 
gir derfor behov for at konseptene som skal utvikles 
både tilbyr et kollektivsystem for lokale reiser 
mellom byer og tettsteder på Nedre Romerike, og 
mellom Nedre Romerike og Oslo.  

Det er i dag to jernbanelinjer som betjener store 
deler av innsatsområdet. Tett opptil planområdet har 
T-banen endestasjon på Ellingsrudåsen, og på 
motsatt side av Groruddalen, Stovner. Alle linjene har 
kapasitet til å ta ytterligere trafikkvekst. En eventuell 
ny hovedlinje for kollektivtransport i innsatsområdet 
som fortsetter til Oslo vil derfor komme i tillegg til 
det kollektivtilbudet som allerede finnes, og 
konkurrere med for eksempel tog gjennom 
Romeriksporten.

Bilde: Strømsveien, Strømmen

Bilde: Flyfoto av Skedsmo med Strømmen sentrum i forgrunnen. 
Deretter sees Nitelva som skiller Strømmen fra Lillestrøm. Øverst i 
bildet skimtes Kjeller med instituttene og høgskolen, samt flyplas-
sen, som skiller forskningsparken fra Lillestrøm sentrum. 

Foto: Helge Gidske Naper

Foto: Flybilder 2009
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I den nordlige delen av innsatsområdet er den ras-
keste reisemåten til/fra Oslo S å benytte tog via 
Romeriksporten. Dette gjelder både Kjeller og 
Lillestrøm. For Kjeller er det derfor viktig med 
effektiv mating til Lillestrøm stasjon. Strømmen har 
jernbanestasjon på hovedbanen, og tilbyr direktereise 
med tog. Reisetiden til/fra Oslo er for disse destina-
sjonene vurdert som kort. 

I den sørlige delen av innsatsområdet øker reisetiden 
til Oslo S, selv om den geografiske avstanden er langt 
kortere enn fra den nordlige delen. Reisetiden fra 
Lørenskog til Oslo sentrum er med raskeste reise-
måte over dobbelt så lang som fra Lillestrøm til Oslo 
sentrum. Fra denne delen av innsatsområdet er det 
vurdert som nødvendig å vurdere en raskere forbin-
delse til/fra Oslo.

Ahus ligger plassert midt mellom nord og sør i inn-
satsområdet. For reiser til/fra Oslo er den raskeste 
reisemåten effektiv mating til Lillestrøm med bytte til 
tog som kjører Romeriksporten, eller til Fjellhamar 
stasjon for overgang til Hovedbanen.  

Det har stor betydning for Nedre Romerike at Strøm-
men blir betjent av en hovedlinje som dekker et 
lokalt marked og de andre kjernene i innsatsområ-
det. Det er mange som reiser på strekningen Lille-
strøm-Strømmen-Ahus.

REISEMØNSTER

Figur: Viser den raskeste kollektive reisemåten mellom 
Oslo og kjernene i innsatsområdet.

Figur: For reiser internt i innsatsområdet har en linje 
som betjener alle kjernene, inkludert Strømmen, stor 
betydning.



7ANBEFALT KONSEPT

I arbeidet med å utarbeide konsepter ble det først 
gjennomført en innledende mulighetsstudie som 
inkluderte 17 ulike konsepter. Konseptene som ikke 
tilfredsstilte absolutte minimumskrav ble silt ut i 
første runde, mens resterende konsepter ble drøftet 
opp mot hvor godt de tilfredsstilte bør-krav. Basert 
på mulighetsstudien ble det valgt fire konsepter for 
detaljering og videre analysering i alternativanalysen. 
Dette inkluderte konseptene K1 Superbussdirekte, 
K2 Superbussringen, K3 Metro og K4 Bybane.

Navnene som er benyttet henviser kun til den mest 
fremtredende egenskapen ved konseptet. Alle 
konseptene består av flere forskjellig kollektive 
driftsarter. I tillegg til tog og buss er følgende 
driftsarter benyttet i et eller flere av konseptene: 

Superbuss: Buss integrert i veg og gatenettet med 
høy standard, egen trasé, stasjoner, effektivt linjenett, 
universell utforming, effektiv billettering og positivt 
urbant omdømme.

Bybane: Skinnegående materiell integrert i veg og 
gatenettet med høy standard, stor kapasitet, egen 
trasé, stasjoner, effektivt linjenett, universell utfor-
ming, effektiv billettering og positivt urbant omdøm-
me. 

Metro: Tunnelbane som er oppgradert til Sporveiens 
metrostandard. Metro har høyere hastighet, kapa-
sitet, planskilte krysninger, strømskinne i stedet for 
luftledning og moderne spor, signal og sikringsan-
legg. Metro kjører helt separat fra omgivelsene og 
trafikkeres av togsett. 

Ved hjelp av overnevnte beskrivelser er det utviklet 
og vurdert konsepter som har en rekke ulike egen-
skaper. Blant annet linjenett, stoppesteder, frekvens, 
hastighet og kapasitet, om de betjener Strømmen 
med ny linje eller ikke, og om de er basert på direk-
tereise eller overganger mellom kollektivlinjer. 

VURDERTE KONSEPTER

Kapasitet og kostnad: En vesentlig forskjell på de ulike driftsarte-
ne er kostnaden, og denne følger i stor grad kapasiteten. Dersom 
det etableres en løsning med plass til mange, koster det betydelig 
mer enn dersom det etableres enn løsning med plass til færre. For 
eksempel har superbuss plass til 155 passasjerer, bybanen et stort 
spenn i vognstørrelse (der de største har plass til over 500) og metro 
med plass til nesten 1000 passasjerer pr. avgang. 

Et sentralt spørsmål i konseptvalgutredningen har derfor vært hva 
slags kapasitet det vil være behov for på kort og lang sikt.

Foto, buss og superbuss: Helge Gidske Naper

Foto trikk: Helge Gidske Naper

Foto metro: Birgitte Henheide

Illustrasjon, ulik størrelse på trikker: Siemens
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Basert på vurderingen av de fire hovedkonseptene og 
analyser for 2030 ble det utarbeidet et optimalisert 
konsept (K5). Dette konseptet baseres blant annet på 
enkeltkomponenter fra de ulike konseptene (K1-K4) 
og er i så måte en oppsummering av alternativanaly-
sen. K5 er anbefalt konsept.

Interne reiser på Nedre Romerike
I anbefalt konsept foreslås det etablert en ny hoved-
linje med superbuss som et tillegg til eksisterende 
linjer for Hovedbanen og Romeriksporten. Superbus-
straseen anbefales på strekningen Kjeller-Visperud 
og som en del av konseptet anbefales det separate 
bussveier/kollektivgater. Frem til Kjeller er utbygd, 
og kollektivtrafikken får et større marked, vil strek-
ningen Kjeller - Lillestrøm kun trafikkeres av vanlige 
busser. Det vil likevel være behov for kollektivgate i 
Lillestrøm fordi denne vil bli trafikkert av matebus-
ser.

Reiser til og fra Oslo
For reiser til og fra Oslo anbefales forskjellige 
strategier for de ulike kjernene i innsatsområdet. 
Strømmen og Lillestrøm betjenes allerede i dag av 
et effektivt togtilbud, og det vil ikke være behov for å 
supplere dette. Kjeller og Ahus ligger nær jernbanen, 
og det anbefales derfor å utnytte jernbanens kapasi-

tet ved å opprette matebusser som kan korte samlet 
reisetid. Ahus får dermed tilgang til tog både via 
Romeriksporten og Hovedbanen, samt en mulighet 
for direktereise til/fra Oslo med ny hovedlinje.

For Lørenskog sentrum anbefales det et supplerende 
tilbud til dagens tog. I 2030 vil den raskeste reisemå-
ten være med ny hovedlinje, med mating til T-banen 
på Helsfyr. Det anbefales derfor at superbussen 
kjører fra Lørenskog på E6 til Helsfyr, og at det 
legges opp til få stopp undervegs. 

Matebusser
I anbefalt konsept inngår også nye busslinjer for ef-
fektiv mating til tog og metro i hele innsatsområdet. 
Disse vil også betjene et lokalt marked. En av linjene 
er en tverrforbindelse i øvre del av Groruddalen. I 
anbefalt konseptet vil dermed alle kjernene i innsats-
området få reisemulighet til/fra Oslo ved bruk av en 
effektiv hovedlinje, og maksimalt ett bytte. 

Konseptet er anbefalt etter en samlet vurdering av 
samfunnsøkonomisk analyse, andre samfunnsmessi-
ge virkninger og vurdering av måloppnåelse. På neste 
side er det beskrevet hvordan firetrinnsmetodikken 
er benyttet på anbefalt konsept. 

Figur: Konsept K5 Optimalisert er det anbefalte konseptet fra KVUen.
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Illustrasjoner under: Anbefalt konsept består av 3 ulike driftsarter 
som vil komplementere hverandre. 

I KVUen er det gjennomført en vurdering av hvordan 
konseptet kan bygges trinnvis frem mot 2030. Arbei-
det er basert på firetrinnsmetodikken (Statens veg-
vesen HB 712) og vurderingen er gjennomført basert 
på behov om økt kapasitet og redusert reisetid, samt 
prinsippet om å prioritere enkle/rimelige tiltak først. 
Dersom firetrinnsmetodikken legges til grunn for 
anbefalt konsept innebærer det følgende rekkefølge 
for gjennomføring av tiltak:
 
1. Tiltak som påvirker transportetterspørselen og 
valg av transportmiddel: Prioritere utbyggingsområ-
der nær eksisterende jernbane. Identifiserte utbyg-
gingsområder er Lillestrøm, Strømmen, Fjellhamar 
og Lørenskog stasjon.

2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksis-
terende infrastruktur: Mating til jernbane og T-bane.

3. Forbedring av eksisterende infrastruktur: Frem-
kommelighetstiltak for buss. Gateterminal på Lille-
strøm.

4. Nyinvesteringer og større ombygninger: Ombyg-
ging og utvidelse av veiareal til trasé for superbuss. 
Det vurderes også som hensiktsmessig å bygge ut 
superbusstraseen i to trinn: 
Trinn 1 (før 2030): Lillestrøm-Ahus og kollektivgate 
Lillestrøm-Kjeller. Trinn 2 (2030): Ahus-Visperud.

Det anbefales å etablere matebusser før 2030 slik at 
eksisterende kapasitet på jernbanen utnyttes. Kollek-
tivgate i Lillestrøm anbefales etablert fordi dette vil 
gi bedre fremkommelighet for matebusser og øvrige 
linjer til Lillestrøm stasjon. 

Superbuss skiller seg fra bane blant annet ved at 
traseen kan innføres gradvis og fordi vanlige busser kan 
trafikkere øvrig veinett parallelt. Det er derfor vurdert at 
deler av traseen bør bygges ut i ulike trinn. Det anbe-
fales å begynne utbyggingen av superbusstrasé på 
strekningen Ahus-Lillestrøm før 2030, fordi det er der 
det er flest om bord på bussen og dermed flest som 
får nytte av rask og forutsigbar fremføring. 
Deretter bør det bygges superbusstrasé mellom 
Ahus og Visperud.

Når disse tiltakene er etablert kan superbussen kjøre 
som beskrevet i anbefalt konsept.

TRINNVIS UTBYGGING (2030)

Ny superbusstrasé fra Lillestrøm til Visperud som hovedlinje gjen-
nom innsatsområdet. 

Nye busslinjer som mater til tog og T-bane. 

Eksisterende skinnegående kollektivtransport, inkluderer metro 
fra Oslo til Ellingsrud og Stovner, samt jernbane (Hovedbanen og 
via Romeriksporten).
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Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan utviklingen 
i innsatsområdet vil foregå frem mot 2030, og spe-
sielt videre mot 2060. Dette fører til at det også er 
stor usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling av antall 
reiser i og til/fra innsatsområdet. 

For å håndtere denne usikkerheten er anbefalt kon-
sept testet mot to ulike utviklingssenarioer. 

I scenario 1 oppfylles ikke dagens prognoser om 
kraftig vekst i bolig- og arbeidsplasser. I stedet blir 
det lav vekst i innsatsområdet f.eks. som følge av en 
lavkonjunktur og/eller desentralisering. Det innføres 
heller ikke tilstrekkelig restriktive tiltak for bil til at 
nullvekstmålet oppnås. Utbyggingen av Kjeller skjer, 
men ved at det bygges boliger og næring med lav 
tetthet.

I scenario 2 oppfylles kommunens prognoser for 
vekst og kommunene når målet om nullvekst for 
persontransport med bil.

Beregningene viser at konseptet vil ha tilstrekkelig 
kapasitet i begge de ulike framtidsscenarioene. 

SCENARIOER

Foto: Sweco

Foto: Sweco
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Figur: Antall reisende på ny hovedlinje i anbefalt konsept ved scenario 1 - lav vekst. Beregningene viser at det vil være tilstrekkelig kapa-
sitet for reisende mot Helsfyr i 2030 (morgenrush kl. 7-8).

Figur: Antall reisende på ny hovedlinje i anbefalt konsept ved scenario 2 - høy vekst. Beregningene viser at det vil være tilstrekkelig kapa-
sitet for reisende mot Helsfyr i 2030 (morgenrush kl. 7-8).

-400
-200

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

NULLVEKST K5+ OPTIMALT  KONSEPT  L ILLESTRØM - HELSFYR KL 7-8
Påstigende Avstigende Belegg Praktisk kapasitet

-400
-200

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

K5+ OPTIMA LT KONSEPT LILLESTRØ M - HELSFYR KL 7-8  

Påstigende Avstigende Belegg Praktisk kapasitet



12 ANBEFALT KONSEPT

MOT 2060

Dersom framtidsscenario 2060 med både nullvekst i 
antall bilturer og sterk vekst legges til grunn, vil det 
ikke være plass til alle som vil reise med superbus-
sen i 2040. Vekst i antall reiser medfører også behov 
for flere andre busser som kjører mellom Nedre 
Romerike og Helsfyr, noe som medfører flere 
busser enn det som lar seg avvikle uten forsinkelser 
på E6. Forsinkelsene vil oppstå både på holdeplasser 
og av – og påkjøringsramper der kollektivfeltet er 
opphevet. Ved en slik utvikling vil det være behov for 
et kollektivtilbud som har plass til flere reisende og 
som ikke trafikkerer E6. 

For reiser til/fra Oslo, og for å unngå for mye tra-
fikk på E6, vil det være mulig å videreutvikle anbe-
falt konsept ved å forlenge metroen fra Ellingsrud 
til Lørenskog. Metroen kan da kjøre uavhengig av 
annen trafikk, og vil opprettholde punktligheten selv 
om antall reisende øker. Metroen vil samtidig kunne 
erstatte superbussen og alle ekspressbusser fra 
Lørenskog til Helsfyr fordi de reisende mates over på 
metro. Det vil derfor bli behov for en ny bussterminal 
ved Lørenskog eller Visperud. 

Superbuss og bybane har det samme behovet for 
arealer og kryssutforming. Derfor kan superbusstra-
seen betraktes som et første steg på vei til å etablere 
en bybane. 

Ved behov for å øke kapasiteten en gang i fremtiden 
vil det dermed være mulig å bygge om superbusstra-
seen til trasé for bybane fra Kjeller til Lørenskog. Det 
er vurdert at en bybane med en praktisk kapasitet på 
ca. 250 passasjerer vil være tilstrekkelig.  

Hvorfor ikke gjennomføre trinn 2 med en gang?
Dersom Kjeller bygges ut vil superbussen kunne 
forlenges fra Lillestrøm til Kjeller, men gitt lav vekst i 
området for øvrig vil anbefalt konsept fungere 
omtrent likt i 2060 som i 2030.

Når og om det vil bli behov for henholdsvis metro 
eller bybane på strekningen vil derfor være avhengig 
av hvilket fremtidsscenario som legges til grunn. Det 
er stor usikkerhet i hvor kraftig veksten i området 
blir og usikkerhet knyttet til om myndighetene vil 
gjennomføre tilstrekkelig med tiltak som vil bidra til 
at nullvekstmålet for personturer med bil nås. Høy 
usikkerhet, sammen med behov for store investerin-
ger, er tungtveiende grunner til å ikke bygge ut trinn 
2 med en gang. 

En for tidlig utbygging vil også gi ulemper for de kol-
lektivreisende. Ulempen med metro er blant annet at 
det vil ta lengre tid med metro fra Lørenskog til Oslo 
sentrum enn med buss på E6 og overgang til T-bane 
på Helsfyr. I bybanetraseen kjører det ingen annen 
trafikk, heller ikke busser. Ulempen med bybane er at 
passasjerer fra busslinjer i området må mates over 
til bybanen, og det blir flere bytter for de som skal 
reise. 

Figur: Antall reisende på ny hovedlinje mot Helsfyr i Anbefalt konsept (morgenrush kl. 7-8, i 2060) dersom målet om nullvekst i antall bilturer 
nås.
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Superbusstrasé etableres med samme arealbehov og kryssutfor-
minger som en bybane. Dette legger til rette for at det lettere kan 
bygges bybane dersom behovet oppstår.

Foto: Ivar Kufås

Foto: Helge Gidske Naper

Foto: Helge Gidske Naper
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Metro: Innenfor konseptet kan 
eksisterende T-bane forlenges 
til Lørenskog. En slik forlengelse 
vil erstatte alle ekspressbusser 
mellom Lørenskog og Oslo, og 
dermed gi bedre utnyttelse av 
eksisterende infrastruktur. Metro 
vil gi lengre reisetid enn superbuss 
Lørenskog-Helsfyr i 2030, men vil på 
sikt bli raskere og mer forutsigbart 
etterhvert som E6 når kapasitets-
grensen.

Forlengelse av superbusstrasé: 
Dersom Kjeller utvikles med høy 
utnyttelse vil det innenfor anbefalt 
konsept ligge muligheter for å vi-
dereutvikle superbusskonseptet fra 
Lillestrøm til Kjeller etter år 2030. 
Dette forutsetter at det er etablert 
kollektivgate på strekningen. 

Bybane: Superbussens trasé har 
kurvatur og kryssutforming som 
bidrar til at det kan bygges om til en 
bybane uten ytterligere arealbruk. 
Superbussen ansees derfor som et 
første trinn i utbygging av bybane. 
For reiser mellom Lørenskog og 
Kjeller vil en bybane ha tilstrekkelig 
kapasitet, også med sterk befolk-
ningsvekst og nullvekst i person-
transport med bil. Bybane er også 
et betydelig rimeligere alternativ 
sammenlignet med metro, og det 
store spennet i vognstørrelser gjør 
at kapasiteten kan tilpasses mar-
kedsgrunnlaget. 
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Tabell: Samlet vurdering og rangering av samfunnsøkonomisk analyse. Se KVU hovedrapport (Sweco, 2017) for mer infor-
masjon om innholdet i de ulike konseptene.

Anbefalt konsept er etter en samlet vurdering av 
prissatte og ikke-prissatte effekter, det eneste 
konseptet som anbefales bygget. Dette da positive 
bidrag fra ikke-prissatte effekter oppveier for samlet 
negativ netto nytte.

Konseptet vurderes til å kunne bidra til positive 
samfunnsmessige virkninger gjennom tilgang til et 
større arbeidsmarked og endret arealbruk. Videre 
viser konseptet robusthet ved at det vil være mulig å 
bygge bybane mellom kjernene i innsatsområdet og 
metro til Lørenskog. Denne muligheten for videreut-
vikling av anbefalt konsept er vurdert som positiv og 
av betydning.  

De øvrige konseptene som er vurdert viser til sam-
menligning svakere samfunnsøkonomiske resultater. 
K1 Superbussdirekte har i likhet med anbefalt kon-
sept lave investeringskostnader, noe som bidrar til at 
netto nytte ikke er like negativ som K2 Superbussrin-
gen, K3 Metro og K4 Bybane.

Lav trafikantnytte i K2 Superbussringen og K4 
Bybane gir lav samlet nytte, mens det i K3 Metro 
i stor grad er de høye investeringskostnader som 
medfører at konseptet gir lav nytte. 
Kostnadene for de ulike konseptene spenner fra 
K1 Superbussdirekte på ca. 1.8 mrd. til K3 på 
17.4 mrd. Metro har også den største usikkerhe-
ten i kostnader som følge av blant annet 
vanskelige grunnforhold i Lillestrømområdet.

Selv om K2, K3 og K4 fremstår som mer gunstige 
når vi tar hensyn til ikke-prissatte effekter, viser 
konseptene samlet sett svake samfunnsøkono-
miske resultater og bør derfor ikke bygges.  

SAMFUNNSØKONOMI
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Foto: Helge Gidske Naper

Foto: Helge Gidske Naper
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Figur: Anbefalt konsept (trinn 1) er det alternativet som legges til grunn for anbefalingen fra KVUen. Dette alternativet er det mest samfunns-
økonomisk lønnsomme av vurderte alternativer, sikrer tilstrekkelig belegg innenfor innsatsområdet og har potensiale for å videreutvikles i trinn 
2 mot 2060.
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Sammenliknet med dagens situasjon gir anbefalt 
konsept betydelig forbedring med kortere reisetid, 
bedre punktlighet, mindre trengsel ombord og opp-
gradering til universell utforming. Anbefalt konsept gir 
også positive virkninger på landskap/bybilde, tilgang til 
regionalt arbeidsmarked og forutsigbarhet for 
utbyggere. 

Anbefalt konsept dekker både behovet for reiser 
internt mellom de planlagte by- og tettstedene på 
Nedre Romerike, og mellom Nedre Romerike og 
Oslo. Frem mot 2030 er det største tiltaket i anbefalt 
konsept etablering av superbusstrasé mellom Kjeller 
og Visperud. Frem til 2030 vil superbussen betje-
ne strekningen Lillestrøm - Helsfyr og matebusser 
betjene strekningen Kjeller - Lillestrøm. Samtidig vil 
etableringen av andre matebusser gi raskere forbin-
delse til toget og bedre utnyttelse av eksisterende 
ledig kapasitet på jernbanen. 

Konseptvalgutredningen viser at dersom nullvekst-
målet nås er det gående og syklende som får den 
største veksten på Nedre Romerike. Dette kan 
forklares med arealbruken i området, med målpunkt 
innenfor bykjernene der avstandene er korte, eller 
lengre reiser med stor spredning i målpunkt som 
primært kan nås med bil. Veksten i kollektivtrafikk 
kan primært forventes på noe lengre reiser – mellom 
kjernene i innsatsområdet og til og fra Oslo.

Anbefalt konsept vil danne grunnlaget for et robust 
kollektivsystem på Nedre Romerike. Et kollektivsys-
tem som kan etableres gradvis frem mot 2030 og 
som vil kunne videreutvikles gitt kraftig vekst i antall 
bosatte og arbeidsplasser. 

Anbefalt konsept er det eneste av vurderte konsepter 
som anbefales bygget.

Referanser:
Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune (2015): Regional plan 
for areal og transport i Oslo og Akershus.

Statens vegvesen (2014): Håndbok V712 Konsekvensanalyser.

Sweco (2017): KVU om kollektivtransport for Nedre Romerike. Ho-
vedrapport med vedlegg. 
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