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1

Innledning
Jernbaneverket skal utarbeide Strekningsvise utviklingsplaner (SUP) for alle landets
jernbanestrekninger. I forbindelse med arbeidet med SUP for Hovedbanen avholdt Jernbaneverket
en medvirkningssamling på Lillestrøm den 14. april 2011. Samlingen ble ledet av prosesslederne
Ellen Melander og Arild Tjomsland fra Norconsult. Dette dokumentet presenterer resultatene fra
samlingen som er et viktig innspill til det videre arbeidet.

1.1

OM SAMLINGEN
Medvirkningssamlingen for Hovedbanen ble avholdt på Thon Arena Hotell, Lillestrøm den 14. april
2011 med 20 påmeldte deltakere. Programmet var todelt, med en informasjonsdel innledningsvis
og en del med gruppearbeid. Det overordnede målet for samlingen var:
Er forslaget til samfunnsmål dekkende?
Hvilke effektmål skal vi legge til grunn for det videre arbeidet?
Hva må til for å sikre at Hovedbanen styrker sin rolle som et attraktivt transporttilbud i konkurranse
med privatbilen?

1.2

PROGRAM
14.00-14.10

Velkommen
v/ Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket

14.10-14.45

Strekningsvise utviklingsplaner
v/prosjektleder Sigrid Lerud, Jernbaneverket
•
•
•
•
•

Hva er strekningsvise utviklingsplaner og forholdet til andre utredninger ifht
Nasjonal transportplan 2014-2023
Fremdrift og milepæler
Resultater av analyser fase 1
Forslag til mål for strekningen
Utfordringer og videre utredninger

14.45-15.00

Hva gjøres i regionen for å støtte opp om jernbanen
v/ Harald Espelund, ordfører i Ullensaker kommune

15-00-1530

Pause med litt å bite i

15.30-17.50

DEL I: GRUPPEARBEID
v/Ellen Melander, Norconsult
Oppgave 1: Samfunnsmål
Oppgave 2: Reisetid, frekvens, stoppmønster, fortetting, person-/godstransport

17.50-18.00

Kort oppsummering og litt om videre prosess
v/ Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket
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1.3

DELTAKERE
Opplistet nedenfor er deltakerne som var tilstede på medvirkningsseminaret.
Invitasjon og deltakerliste som ble utsendt i forkant av seminaret utgjør vedlegg 3.
VIRKSOMHET

NAVN

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Einar Hoel, administrasjon

SØRUM KOMMUNE

Mona Øyen, politiker
Inger K. Tveranger, seksjonsleder plan og utbygging

ULLENSAKER KOMMUNE

Siri Gauthun Kielland, kommunaldirektør
Harald Espelund, ordfører
Elisabeth Frøyland, plan- og næringssjef

EIDSVOLL KOMMUNE

Ruth S. Birkeland, formannskapsmedlem
Terje Teslo, ordfører
Tore Ulsund, kommunalsjef

REGIONALE SAMARBEIDSFORA

Kurt-Gøran Adriansen, Øvre Romerike Utvikling

OPERATØRER KOLLEKTIV
PERSONTRANSPORT

Ulf Bakke, NSB

EIENDOMSUTVIKLER STASJONER OG
KNUTEPUNKTER

Tor Saghaug, ROM Eiendom

JERNBANEVERKET

Sigrid Lerud, prosjektleder

U

Sara Brøngel Grimstad, prosjektkoordinator
Sverre Setvik, senioringeniør
Iselin Eng, overarkitekt
Ingrid Fyhri, strekningsansvarlig
Øyvind Rørslett, seksjonssjef
NORCONSULT AS

Ellen Winje Melander
Arild Tjomsland
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1.4

GRUPPEINNDELING

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Mona Øyen, Sørum
kommune

Harald Espelund,
Ullensaker kommune

Ruth S. Birkeland,
Eidsvoll kommune

Terje Teslo, Eidsvoll
kommune

Mari Bragstad, NSB

Inger K. Tveranger,
Sørum kommune

Elisabeth Frøyland,
Ullensaker kommune

Tore Ulsund, Eidsvoll
kommune

Tor Saghaug, ROM
Eiendom

Ulf Bakke, NSB

Kurt-Gøran Adriansen,
Øvre Romerike
Utvikling

Einar Hoel, Akershus
Fylkeskommune

Sara Brøngel Grimstad,
Jernbaneverket

Iselin Eng,
Jernbaneverket

Ingrid Fyhri,
Jernbaneverket

Øyvind Rørslett,
Jernbaneverket

Siri Gauthun Kielland,
Ullensaker kommune
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2
2.1

Rammeverk/faglig innledning
BAKGRUNN
Jernbaneverket skal de neste fire årene arbeide for en jernbane og et Jernbaneverk som er til å
stole på. Målet er fornøyde kunder og økt kapasitet på jernbanenettet. I forbindelse med
Jernbaneverkets strategi “Mer på skinner” skal det utarbeides Strekningsvis utviklingsplan (SU) for
alle landets banestrekninger. Planene skal være et av verktøyene som gir Jernbaneverket grunnlag
for strategisk planlegging og helhetlig prioritering.
De strekningsvise utviklingsplanene skal:
•

Konkretisere jernbaneverkets strategi og sikre sammenheng mellom målsetninger i NTP,
nasjonale strategiske utredninger (Stamnett/Godsstrategi m.v.), og
infrastrukturtiltak/fornyelsestiltak på den enkelte banestrekning.

•

Være et verktøy for kommunikasjon med eksterne aktører og vise helheten av planer for
infrastrukturtiltak og fornyelsestiltak på strekningen.

•

Forenkle arbeidet med planer i Jernbaneverket.

Strekningsvise utviklingsplaner skal også være et grunnlag for og en forberedelse til Nasjonal
Transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023 og skal blant annet avklare behov for:
•

Kapasitetstiltak for gods og persontrafikk

•

Stasjon- og knutepunktsutvikling

•

Fornyelsestiltak

•

Sikkerhetstiltak

•

Fremtidig areal for jernbanesektoren, inkl. hensettingsarealer, driftsspor etc.

•

Potensial for reisetidsforkortelser

De strekningsvise planene skal ta utgangspunkt i gjeldende NTP, Jernbaneverkets
handlingsprogram, Godsstrategien, Stamnettutredningen og Perspektivutredningen. Planene skal
primært omhandle programområdene og fornyelser. Med programområder menes små og
mellomstore investeringer i eksisterende infrastruktur. Disse er samlet i tre grupper av tiltak;
•

Kapasitet og gods

•

Stasjoner og knutepunkter

•

Sikkerhet og miljø
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2.2

FAGLIG INNLEDNING

Strekningsansvarlig
for
Hovedbanen
Ingrid
Fyhri
fra
Jernbaneverket åpnet samlingen og ønsket velkommen. Hun
innledet kort om arbeidet med Strekningsvise utviklingsplaner og
viktigheten av de lokale innspillene som medvirkningssamlingen
la opp til.

2.2.1

Strekningsvise utviklingsplaner for Hovedbanen
Prosjektleder Sigrid Lerud fra Jernbaneverket orienterte så
om hva strekningsvise utviklingsplaner er og forholdet til
andre utredninger. Videre fortalte Lerud om prosjektets
fremdrift og milepæler, samt foreløpige resultater av de
overordnede analysene som er gjort. Forhold som spesifikt
gjelder Hovedbanen ble også lagt frem. Oversiktskart for
Hovedbanen er presentert på neste side.
Avslutningsvis viste Lerud hvilke utfordringer som finnes og
hvilke videre utredninger som skal gjøres. Presentasjonen i
sin helhet ligger vedlagt denne rapporten.

2.2.2 Hva skjer langs Hovedbanen?
For å få et bedre innblikk i Hovedbanens utfordringer sett fra et
lokalt/regionalt perspektiv, delte Harald Espelund, ordfører i
Ullensaker kommune, sine betraktninger omkring fremtidig
utvikling langs Hovedbanen. Svært mye skjer, det er rivende
utvikling i regionen. Den fortettingen som skjer er positiv både
miljømessig og i forhold til stedsutvikling. Espelund slo fast at
dette må hensyntas i Jernbaneverkets planer fremover.
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3

Gruppearbeid
Etter den innledende informasjonsdelen av samlingen satt deltakerne seg sammen i grupper og
arbeidet.

3.1

Oppgave 1

Oppgave 1: Forslag til samfunnsmål for hovedbanens ytterstrekninger:

Hovedbanen (Lillestrøm-Eidsvoll) skal bidra til regional utvikling og til at Øvre Romerike
samt deler av Sørum ytterligere integreres i Oslo-området som en samlet arbeids-, boligog serviceregion og gjøre det mulig at trafikkveksten tas kollektivt. Banen skal bidra til at
næringslivets transportbehov mellom Østlandet (Alnabru) og Midt-/Nord-Norge kan bli
tilfredsstilt mer effektivt.

Hvilke innspill har gruppen til forslaget til samfunnsmålene for Hovedbanen? Lag et tankekart.

Det var stort engasjement i gruppene og gode diskusjoner. Besvarelser er gjengitt videre i dette
dokumentet, slik de ble besvart av gruppene.
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Gruppe 1
For mye fokus på trafikken ut fra Oslo til Jessheim/Eidsvoll
Her større fokus på lokaltransport mellom stasjonene
Utnytte potensiale som ligger langs sporet.
Utvikling av tog/logistikknæringer ved Gardermoen
Ullensaker som godsknutepunkt for transport
Tverrforbindelse mellom Hovedbane & Kongsvingerbanen
Koordinert rutenett på tvers av tog/buss
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Gruppe 2
Det blir 3000 nye innbyggere pr år på Øvre Romerike. Jessheim By blir snart 40000 innbyggere
Transporthierarki: IC - Lokal - Buss - Bil
God stasjonsstruktur
Binde sentrene på Romerike tettere sammen
Innfartsparkering vs. fortetting
Redusere presset på Oslo
For Stockholm - Gardermoen - Bergen
Kryssing av trafikk
Bil - Bergen - Gardermoen - Stockholm
Konkurransedyktig togtilbud
Tog lokalt Jessheim-Dal Eidsvoll - Retur som en prøveordning
Økt innfartsparkering Kløfta - p-hus?
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Gruppe 3
Gods->støyskjerming, økt godstransport forutsetter tunell under Jessheim
Miljøperspektiv
Tettstedsutvikling, knutepunktutvikling
Hovedbanen, viktig persontransport Osloregionen
Internt i regionen - arbeids, og fritidsreiser
Hovedbanen må sørge for effektiv trafikk både fra nord og sør til regionsenteret, Jessheim
I et miljøperspektiv må MER enn veksten tas kollektivt. Og det starter i ytterområdene
Hva med VISJON? Må være mye mer ambisiøs!
Hovedbanen - regional utvikling, trafikkvekst tas kollektivt
Knytte Romerikeregionen mer sammen
Videreutvikle: Ringbane: kløfta, Jessheim, Eidsvoll (via Gardermoen). Ringbane, ev. via Gardermoen
Næringspark.
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Gruppe 4
Hovedbanen mellom Dal og Eidsvoll utnyttes ikke optimalt, med økende vekst må dette utbedres
Hovedbanen må også ha en rolle i å betjene godstrafikken på Romerike (jfr logistikk og bedrifter)
Større andel av næringslivets transportbehov over på jernbane.
Hovedbanen må bli den viktigste bidragsyteren til å ta trafikkveksten i regionen.
Øvre Romerike er i en spesiell situasjon med den store befolkningsveksten en vil få. Derfor må
hovedbanen ha førsteprioritet ved utbygging.
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3.2

Oppgave 2

Oppgave 2
Diskuter følgende punkter og kom med innspill:

a) Reisetid og frekvens
b) Stoppmønster og arealbruk/fortetting
c) Forholdet mellom persontransport og godstransport på Hovedbanen

Besvarelser er gjengitt under slik de ble satt opp av gruppene.

Gruppe 1
JBV/NSB -> viktig samhandling jfr. prioriteringer/rekkefølge
Vitale arealer kan bli ”brukt opp” til annet jfr. togtrafikk
Matebusser til togene fra de store feltene
Må ha dobbeltspor på hovedbanen
Reisetiden er mindre viktig enn frekvensen på en ”kort” reise
”Ringbuss” bysykkel, tilgjengelighet fra begge sider, kan bedre p-situasjon rundt Jessheim
Høyere frekvens i et langt perspektiv 15 min avg.
- på enkelte trafikkerte stasjoner, Jessheim; Frogner etc. Eidsvoll 20 min avg.
Langsiktig og helhetlig tenkning i kommuneplanene
Hvordan skal man koble hovedbanen og Gardermobanen sammen med hyppigere frekvens (for eksempel
Kløfta - Gardermoen)

Utvidet driftsdøgn
Kommune må legge til rette for utbygging av
bolig og næring i tilknytning til jernbane
Eventuelt flytting av Nordby stasjon, ny stasjon
lengre nord
Kutte Haverseter? eller utvikle for fremtiden,
bolig? Næring?
Forbindelse mot Bergen/Stockholm fra
Gardermoen -> gods & persontransport.
Infrastrukturinvesteringer: JBV bør kunne
investere i p-hus/plasser
Ullensaker & Sørum jobber med fortetting
rundt knutepunkt
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Jessheim har et generelt trafikkproblem jfr. parkering
Politikerne må bli tøffere til å ta upopulære avgjørelser for å kunne legge til rette
Kommunen må planlegge arealer for parkering i fremtiden

Gruppe 2
Reisetid - Dagens er OK, 34 Oslo - Jessheim
Frekvens er viktigere enn reisetid - 30 min
Pris
Arealbruk:
Forholdet til jordvern - ikke glem at kollektivknutepunkt også er bomiljø for flere og flere
Stoppmønster:
Forlengelse til Eidsvoll, Eidsvoll må inngå i stoppmønsteret
a. Kutte Leirsund og Lindeberg?
b. Tunnel/ny veg - 120 Grandkrysset - nye Frogner
Dal - Eidsvoll: kulturminner, dobbeltspor?
Vanskelig med transportmodell i grissgrendte strøk, prøveperiode bedre
Et år med prøveperiode må i så fall markedsføres!
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Kollektivt ansvar! To års prøveperiode!
Person/gods - sidespor - Ny terminal v/Gardermoen
- Støyproblematikk

På kart:
Kløfta – 7000-10000 innbyggere - behov for parkering
Jessheim er stasjonsby - kan ikke være innfartsparkering
Flytte Nordby stasjon for å gi plass til parkering
Dobbeltspor på Hovedbanen
Ringbuss mating
Alle tog helt til Eidsvoll
Frogner 350 plasser kommer m/ny stasjon
Ny stasjon Frogner
Boligfelt - forbindelse buss/mating

Folk kjører til Frogner for å ta toget til Jessheim Storsenter
Flytte trafikk ut av Skedsmokorset

Gruppe 3
Reisetid: 30 min BRA, 30-45 min OK - for generelt jobbreise
OBS: uten særlig tillegg til/fra stasjon
Pendlerbusser til/fra stasjon kan ikke være melkeruter!
Konkurransedyktig i forhold til bil
Mulig å tenke mindre busser? Som går oftere? Ringbuss?
Definisjon av matebusser= buss som ikke tar mer enn 30 min
Heller ofte fra der det er konsentrasjon til toget enn ”melkerute” - matebuss
Frekvens: viktig! Min. 2X pr. time, helst 4x pr. time
På toget kan du: sove, lese, jobbe, prate, gå en tur, leke med barna, se/oppleve
Gods/Persontrafikk
- må ha dobbeltspor
- støyskjerming mot boområder
- viktig med gods over på bane
Areal: Forutsigbarhet viktig for arealplanlegging. Må vite at
stasjoner skal bestå! Høy tetthet!
Innfartsparkering i flere plan. Opptar så sentrale områder.
Buss til stasjon reduserer arealbehovet til
innfartsparkeringene. Forutsigbarhet buss-tilbud som
korresponderer med togrutene. Fordel avgangene for ulike
tog (lokal og intercity) -> bedre frekvens. Gode g&s-veger inn
til stasjon og gode stasjonsområder med sykkelparkering.
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Gruppe 4
Frekvens er viktigere enn reisetid
Et tog hver halve time mellom Jessheim og Eidsvoll
Ytterligere fortetting rundt stasjonene
Stopp på Varud og Dal mellom Eidsvoll og Jessheim.
Slå sammen Nordby og Haverseter evt. satse på Haverseter
Ytterligere fortetting rundt stasjonene
Lokaltogspendleren forlenges til Langset
Busser inn mot knutepunktene må sikres god framkommelighet
Flytte Frogner nordover mot fylkesveien mot Sørumsand og nedlegge Lindeberg
Persontrafikken har høyere prioritet enn godstrafikken
Skal man ha økt frekvens på persontrafikken må en ha dobbeltspor for at godstrafikken skal få plass.
Samme stoppmønster på alle tog.
Innfartsparkering konsentreres om knutepunktene i nivå 2
Knutepunkter, nivå 1: Lillestrøm, Jessheim, Eidsvoll
Knutepunkter, nivå 2: Nye Frogner, Kløfta, Dal, Nordby
Beholde G/S-avstand til Nordby stasjon
Hovedbanen ligger der, bare mer kapasitet, bra utgangspunkt?

2011-06-10 | Side 18 av 20

4

Videre arbeid

Denne rapporten som dokumenterer innspillene fra medvirkningssamlingen vil bli sendt ut til alle deltakere.
Innspillene tas med i det videre arbeidet med strekningsvise utviklingsplaner for Hovedbanen. Videre vil
Jernbaneverket ferdigstille de analyser og vurderinger som skal gjøres for innspill til NTP. Vi understreker at
de strekningsvise utviklingsplanene vil være gjenstand for kontinuerlig videreutvikling og oppdatering.
Noen av utredningstemaene i videre arbeid med strekningsvise utviklingsplaner er:

•
•
•
•
•
•

Sammenheng mellom små og store tiltak, investeringer og vedlikehold ”pakker med tiltak?”
Driftsarealer/spor for å kunne gjennomføre feilretting og forebyggende vedlikehold
Hensettings- og vendeanlegg for å kunne betjene banen
Innfartsparkering
Stasjons- og knutepunktsutvikling
Samspill med øvrig kollektivtrafikk

Vurderingene vil også bli sett i sammenheng med andre utredninger i Jernbaneverket. Disse er:

•
•

Høyhastighetsutredningen og KVU InterCity påvirker utredningene for Hovedbanen. Disse vil være
kommet så langt til høsten 2011, at vi vil kunne få innspill før endelig rapport.
Stasjonsstruktur og stoppmønster henger nøye sammen med kjøretids- og kapasitetsvurderinger og
vil inngå i de endelige vurderingene.
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5

Vedlegg

VEDLEGG 1: PRESENTASJON SIGRID LERUD
PROSJEKTLEDER STREKNINGSVISE UTVIKLINGSPLANER

VEDLEGG 2: PRESENTASJON HARALD ESPELUND
ORDFØRER I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDLEGG 3: UTSENDT INVITASJON OG DELTAKERLISTE TIL
MEDVIRKNINGSSEMINARET
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Strekningsvis utviklingsplan
Hovedbanen
Lillestrøm - Eidsvoll

• Hva er strekningsvise utviklingsplaner?
• Forholdet til andre utredninger
• Fremdrift og milepæler
• Resultater av analyser fase 1
• Forslag til mål for strekningen
• Utfordringer og videre utredninger

Strekningsvise utviklingsplaner skal:
Konkretisere Jernbaneverkets strategi
Være et verktøy for kommunikasjon –
vise helhet og grunnlag for prioriteringer
Forenkle JBVs arbeid med konkret planlegging

Rolle i JBVs planverk:

Nasjonal transportplan 2014 – 2023
JBVs Handlingsprgram
Jernbaneverkets perspektivutredning mot
2040

Sammenheng med andre JBV-utredninger

Stasjons- og knutepunktsutvikling
KVU InterCity
Høyhastighet

Fremdriftsplan
2011

2010
Jan

Overordnet landsdekkende analyse
2040-perspektiv
Utviklingsplan
Hovedbanen
Mål og strategier
Analyse av
infrastruktur, kostnader,
markedsrespons
Input NTP rullering
Stasjonsstruktur
KVU InterCity
Høyhastighet

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Fase 1
2040-perspektivet
Bruk av scenarier som verktøy – viser handlingsrom
(Scenarie viser beregningsalternativ)
Scenario 3
Scenario 2
Scenario 1
Forbedringer vi
oppnår ved å
gjennomføre
spesifiserte
prosjekter i
inneværende
NTP

Utvidet kapasitet
gjennom Oslo.
Flaskehaler på
strekningene
utenfor

Jernbanenettet
legger ingen
begrensninger
for tilbudet

Prinsipp om trinnvis økning i togtilbudet i form
av økt frekvens og redusert reisetid

SCENARIO 1
Lavt tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV OG
-KOSTNAD

SCENARIO 2
Middels tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV OG
-KOSTNAD

SCENARIO 3
Høyt tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV OG
-KOSTNAD

OPTIMALISERING

Utviklingsstrategi 2040

Definere tibudsnivå for person- og
godstransport med frekvens og
reisetid som samlet gir et
investeringsnivå som tilsvarer et
optimaliseringsperspektiv
Underlag: transportmodellres. og
grundige kapasitetsanalyser

Ambisjon for banens rolle i
transportsystemet: godstransport,
lokaltog, regiontog

Utviklingsbehov: nødvendige tiltak
og utbyggingsbehov
kostnadsoverslag, (nytte-kost)

Utviklingsstrategi 2023

Tiltak på kort sikt: Rekkefølge –
hvordan få effekt raskt. Ruteplan
2023 med tilhørende
handlingsprogram

Togslag

Sc.1

Sc.2

Sc.3

Lokaltog
Eidsvoll eller
Dal

Hver
halvtime

Hver
halvtime

Hvert kvarter

Godstog

16 pr retning
i døgnet,
350m lange
tog

20 pr retning
i døgnet,
500m lange
tog

31 pr retning
i døgnet,
600m lange
tog

Kløfta - Jessheim
4000

9000
8200

3500

3200

6000

2500

2100

2000

5000

1850

1800

4000

1500

1250

3000

1000
500

2100
250

375

675
400

2000
1000
0

0
Dagens (2006)

2040 lav
Antall reisende døgn
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Antall reisende

8000

Hauerseter - Dal
4000

9000
8200

3500
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Antall reisende

6000
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2100
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4000
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500

500
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100
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500
100

125

0
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0

Dagens (2006)

2040 lav
Antall reisende døgn

2040 middels
Antall reisende makstime

2040 høy

kostnader i mill. kr

7000

3000

Optimalisering gjort på overordnet nivå.
Strategiske vurderinger i forhold til banens rolle.
Detaljering må skje ut fra lokal kunnskap om bane og
marked.

Dagens situasjon
Hovedbanen har i dag tre hovedfunksjoner:
Persontrafikk mellom tettstedene på Øvre Romerike,
Lillestrøm og Oslo.
Hovedgodsforbindelse mellom Alnabru og Midt- /NordNorge.
Omkjøringsbane dersom Gardermobanen må stenges.

Hastighetsprofil

Topografi

Horisontalkurvatur
Horisontalkur 250m <R
vatur
<=500 m

500m<R<=11
00m

R>1100m

Oslo S-Eidsvoll 11%

20%

69%

En horisontalradius på 500 m gir en maksimalhastighet på 105 km/t
etter eksisterende baners krav.

Utkast til samfunnsmål for Hovedbanen
eierperspektivet – virkningen for samfunnet

Hovedbanen (Lillestrøm-Eidsvoll) skal bidra til regional
utvikling ved at Øvre Romerike samt deler av Sørum
ytterligere integreres i Oslo-området som en samlet
arbeids-, bolig- og serviceregion. Utvikling av
Hovedbanen skal bidra til at trafikkveksten tas
kollektivt.
Banen skal bidra til at næringslivets transportbehov
mellom Østlandet (Alnabru) og Midt-/Nord-Norge kan
bli tilfredsstilt mer effektivt.

Utfordringer og videre utredninger
• Hvordan sikre et robust jernbanetilbud?
– Pakketenkning – store og små tiltak
– Tilstrekkelige arealer til
vedlikeholdsmateriell for rask feilretting

• Arealutvikling rundt knutepunktene
– Tilstrekkelige arealer for innfartsparkering
– Bussmating inn mot knutepunktene
– Utvikling i Gardermoområdet må bygge
opp under jernbanens rolle i
transportsystemet.

• Status, framdrift og samspill
med andre planprosesser
• Resultater fra overordnede
analyser
• Dagens situasjon
• Samfunnsmål og viktige
momenter videre

Målsetning for dagens arbeid
Er forslaget til samfunnsmål
dekkende?
Hvilke effektmål skal vi legge til
grunn for det videre arbeidet?
Hva må til for å sikre at
Hovedbanen styrker sin rolle som et
attraktivt transporttilbud i
konkurranse med privatbilen?

VELKOMMEN
STREKNINGSVIS UTVIKLINGSPLAN FOR HOVEDBANENS
YTTERSTREKNING
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
torsdag 14. april kl. 14:00 – 18:00
PROGRAM
Tid

DEL I: Informasjon/presentasjon

14:00-14:10

Velkommen
v/Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør,
Jernbaneverket

14.10-14.45

Strekningsvise utviklingsplaner
v/prosjektleder Sigrid Lerud, Jernbaneverket
• Hva er strekningsvise utviklingsplaner og forholdet til andre
utredninger ifht Nasjonal transportplan 2014-2023
• Fremdrift og milepæler
• Resultater av analyser fase 1
• Forslag til mål for strekningen
• Utfordringer og videre utredninger

14:45-15:00

Hva som gjøres i regionen for å støtte opp om jernbanen
v/Are Tomasgaard, leder av planutvalget i Sørum kommune

15:00-15:30

PAUSE med litt å bite i
DEL II: Gruppearbeid

15:30-17:50

Introduksjon til gruppearbeid
V/Ellen Winje Melander, Norconsult
Oppgave 1
Innspill til samfunnsmål
Oppgave 2:
Innspill til reisetid, frekvens og stoppmønster og arealbruk/fortetting
Utstilling oppgave 2:
Gruppene presenterer sine innspill fra oppgave 2 for plenum.
Pauser underveis

17:50-18:00

Kort oppsummering og litt om videre prosess
v/Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør,
Jernbaneverket

DELTAKERLISTE
FYLKESKOMMUNER
Akershus fylkeskommune
KOMMUNER
Sørum kommune

Ullensaker kommune

Eidsvoll kommune

LOKALE OG REGIONALE
SAMARBEIDSFORA
Øvre Romerike Utvikling
OPERATØRER KOLLEKTIV
PERSONTRANSPORT
RUTER AS
NSB Persontog

EIENDOMSUTVIKLER STASJONER OG
KNUTEPUNKTER
ROM Eiendom
FRA JERNBANEVERKET
Plan og utvikling, Plan Øst

Norconsult

Einar Hoel (adm)
Mona Øyen (pol)
Inger K. Tveranger, seksjonsleder plan og
utbygging
Anne G. Sørbye, ingeniør
Harald Espelund, ordfører
Siri Gauthun Kielland, kommunaldirektør
Elisabet Frøyland, plan- og næringssjef
Terje Teslo, ordfører
Ruth S. Birkeland, formannskapsmedlem
Tore Ulsund, kommunalsjef
Odd E. Gundersen, kommuneplanlegger

Kurt-Gøran Adriansen, direktør, ØRU

Morten Stubberød, trafikkplanlegger
Ulf Bakke,
Mari Bragstad, strekningsleder lokaltog
Østland

Tor Saghaug, Prosjektsjef
Sigrid Lerud, prosjektleder
Øyvind Rørslett, seksjonssjef
Bodil Riis, senioringeniør
Iselin Eng, overarkitekt
Ingrid Fyhri, sjefarktiekt
Ellen Winje Melander
Arild Tjomsland

