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Høring av oppstart med Nasjonal transportplan - Innspill om prioriteringer på 
transportområdet 
Høring av oppstart med Nasjonal transportplan 
 
Lørenskog kommune vedtok 4.3.2020 å sende innspill til høring av arbeid med Nasjonal transportplan 
2022- 2033 til Viken fylkeskommune i samsvar med rådmannens vurderinger i saksframlegget. 

Vedtaket er videre; 

Kommunens innspill understreker betydningen av at det etableres T-baneforbindelse frem til 
Skårersletta i Lørenskog kommune, som det viktigste overordnede virkemiddelet for å håndtere de 
samferdselsmessige utfordringene den sterke befolkningsveksten i området innebærer og for å 
ivareta målsetningene i Nasjonal transportplan.  

Lørenskog kommune stiller seg for øvrig bak fellesinnspillet fra Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike. 

 
Sammendrag:  
Samferdselsdepartementet er i gang med å utarbeide ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 
2022-2033. 
 
Lørenskog kommune er ikke offisiell høringspart, men er invitert til å gi innspill via Viken 
fylkeskommune og Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 
 
Lørenskog kommune er part i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike og rådmannen anbefaler at 
kommunen stiller seg bak fellesinnspillet til Viken. Samtidig mener rådmannen at det er nødvendig at 
Lørenskog kommune også levere en egen uttalelse som understreker og beskriver behovet for T-
baneforlengelse frem til Skårersletta i Lørenskog kommune. 
 
Lørenskog og spesielt Skårersletta opplever sterk befolkningsvekst. Veksten krever store 
investeringer i teknisk og sosial infrastruktur.  
 
Rådmannen mener at T-baneforlengelse til Skårersletta er det viktigste overordnede virkemiddelet for 
å håndtere de samferdselsmessige utfordringene befolkningsveksten innebærer og ivareta 
målsetningene i Nasjonal transportplan.  
 
Rådmannen viser til høringsinnspillene til Konseptvalgutredning for kollektivtransport på Nedre 
Romerike, sluttbehandlet i fylkestinget 18. juni 2018. Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, Viken 
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fylkeskommune og Oslo kommune er samstemte med Lørenskog kommune i nødvendigheten av å 
prioritere planlegging av T-bane til Lørenskog. 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn 
 

Fylkestinget i Akershus behandlet Konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtransport på Nedre 
Romerike i sitt møte 18. juni 2018, og vedtok: 
 
1. KVU om kollektivtransport på nedre Romerike med tilhørende KS1 tas til orientering. 
 
2. Planlegging av metro/T-baneforlengelse Lørenskog/Skårersletta igangsettes i samarbeid 
med Ruter, Lørenskog kommune og Oslo kommune. Aktuelle løsninger, med stasjoner, 
traseer og kobling til øvrig kollektivtrafikk, avklares i en forstudie. 
 
3. Planlegging og fastlegging av prioriterte kollektivtraseer på strekningen Kjeller-Lillestrøm-
Oslo grense og inn mot Lillestrøm igangsettes med utgangspunkt i optimalisert konsept. 
Planleggingen bør skje etappevis for å få god fremkommelighet på kort sikt.  
· Fylkestinget understreker ambisjonen om å få på plass en kapasitetssterk baneløsning 

gjennom bybåndet på Nedre Romerike.  
· Fastlegging av busstraseer og planlegging av en prioritert trase for buss og baneløsning 

inn til Lillestrøm fra Sagdalen i sør og fra Kjeller i Nord og gjennom Lørenskog fra Ahus til 
Oslo grense igangsettes.  

· Det igangsettes planarbeid for å konkretisere løsninger gjennom Strømmen, mellom 
Strømmen og Ahus og gjennom Rælingstunnelen.  

· Det bes om at konkrete anbefalinger for fremtidige traseer og prioriteringer utarbeides i 
samarbeid med kommunene. 

 
4. Det bes om en egen sak om en tiltakspakke som kan dempe biltrafikken og bygge opp 
under grønn mobilitet på nedre Romerike. Skedsmo kommune og de omkringliggende 
kommunene samt Statens vegvesen inviteres til et samarbeid om en tiltakspakke som ivaretar 
behovet for bærekraftig vekst og god mobilitet. Kollektivtiltak, løsninger for overordnet veinett 
og tiltak som demper biltrafikken skal sees i sammenheng. 
 
5. Fylkestinget ber om at tiltaket prioriteres inn ved neste rullering av NTP. 

 
 
Som oppfølging av dette vedtaket har Ruter på oppdrag fra fylkeskommunen utarbeidet en 
forstudie for T-baneforlengelse Lørenskog. Aktuelle løsninger, med stasjoner, traseer og kobling til 
øvrig kollektivtrafikk, er utredet i forstudien. Kommunene Lørenskog og Oslo har bidratt i arbeidet 
med forstudien gjennom deltagelse i møter og med skriftlige innspill i perioden januar til november 
2019. Formålet med forstudien har vært å avklare en hovedløsning (trasé) som i neste omgang kan 
planlegges mer detaljert etter Plan- og bygningsloven.  
 
Høringsprosessen 
 
Arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 er igangsatt. 
Samferdselsdepartementet sendte 21. november 2019 ut invitasjon til fylkeskommunene, de fire 
største byene og Sametinget om å gi innspill til dette arbeidet. På bakgrunn av dette sendte Viken 
fylkeskommune 16. desember 2019 ut invitasjon til kommunene om å komme med sine 
synspunkter. Viken fylkeskommunes frist til kommunene er 2. mars 2020. Lørenskog kommune har 
bedt om utsettelse av denne fristen til 6. mars 2020, slik at saken kan behandles i kommunestyret 
4. mars 2020. Samferdselsdepartementets endelige frist gitt til fylkeskommunene er 14. mai 2020. 
 
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) leverer et felles innspill for kommunene Lillestrøm, 
Lørenskog, Rælingen og Aurskog-Høland. Innspillet er drøftet og revidert i en felles arbeidsgruppe 
og skal underskrives av ordførerne i alle kommunene. Rådmannen mener Lørenskog bør støtte 
fellesinnspillet fra SNR. 
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Rådmannen mener likevel det er behov for å tydeliggjøre de særegne forholdene som gjelder for 
Skårersletta og hvor viktig det vil være å føre T-banen frem hit. Rådmannen anbefaler derfor at 
Lørenskog sender inn en egen uttalelse i tillegg til uttalelsen fra SNR. 
 
Nasjonal transportplan 2022-2033 
Det overordnede målet i ny NTP er endret til «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 
2050.» Hovedmålene er «Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet, Mer for 
pengene, Effektiv bruk av ny teknologi, Nullvisjon for drepte og hardt skadde og Bidra til oppfyllelse 
av Norges klima- og miljømål», hvorav de tre første er nye eller endrede mål. 
 
Samferdselsdepartementet ber om forslag til løsninger og tiltak i prioritert rekkefølge for de første 
seks årene og langsiktige satsingsområder for de siste seks årene. De ber om en god beskrivelse 
av sammenheng mellom utfordring og forslag til løsning og redegjørelse for innsats på egne 
ansvarsområder. Viken har i stor grad videreført Samferdselsdepartementets struktur i sin 
invitasjon. De peker på Vikens posisjon i transportsystemet rundt Oslo, og ber om innspill til den 
langsiktige utviklingen av helheten i transportsystemet gjennom Viken. 
 
Befolkningsveksten rundt Skårersletta 
Lørenskog kommune har hatt en befolkningsvekst på 3,4% i perioden 2015-2018. Det er svært få 
områder som opplever tilsvarende vekst. Store deler av denne veksten er konsentrert rundt 
Skårersletta, som ligger midt i Lørenskog sentrum og skal utvikles til en bygate innen 2022. 
Innenfor 500 meter fra Skårersletta er det i dag ca. 10 000 innbyggere. Her er det er ca. 1000 
boliger under oppføring og 2500 regulerte boliger. På bakgrunn av igangsatte og planlagte 
prosjekter, forventer kommunen at den høye utbyggingstakten med ytterligere fortetting vil fortsette 
fram mot 2040. Befolkningskonsentrasjonen og antall arbeidsplasser rundt de to aktuelle T-
banestasjonene i dette området vil øke betydelig. 
 
 
 
 

 
Planlagt bebyggelse og fremtidige utviklingsområder, Lørenskog kommune. 
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Perspektiv som viser eksisterende og planlagt bebyggelse og T-banestasjon på Skårer syd 
(utviklingsområdet nærmest stasjonen er foreløpig ikke planlagt og illustrert), Lørenskog kommunes 
3D-modell. 
 
 
 

 
Illustrasjonen viser helhetlig utviklingsgrep for sentrumsområdet rundt Skårersletta, VPOR 
Sentralområdet. 
 
Parallelt med utviklingen av Skårersletta pågår en stor utvikling av Lørenskog stasjon og området 
rundt SNØ. Lørenskog kommune skal også i gang med stedsutviklingsprosjekter både på Visperud 
og senere Ahus-området. På Visperud er det planlagt T-banestasjon i den foreliggende forstudien 
om T-bane til Lørenskog. 
 
Transportbehovet og nullvekst 
Den pågående utviklingen i Lørenskog sentrum skaper en kraftig økning i transportbehovet. Det er 
en stor utfordring å håndtere dette behovet, både med tanke på trafikkavvikling og målet om at 
veksten skal tas med miljøvennlig transport. I dag er 70% av alle bilreiser under 2 km og kun 11% 
av reisene skjer med kollektivtransport. 85% av klimagassutslippet kommer fra veitrafikken. 
Lørenskog har også et overskudd av arbeidsplasser og høy andel pendlere, spesielt til og fra Oslo. 
Denne situasjonen krever at det etableres nye og robuste kollektive løsninger for kommunen i sin 
helhet og for Skårersletta spesielt. 
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Vurdering: 
 
Lørenskog kommune støtter SNR sitt fellesinnspill og mener det gir en god beskrivelse av 
situasjonen på Nedre Romerike, med behov for tiltak og nye løsninger. Rådmannen mener likevel 
at fellesinnspillet ikke i tilstrekkelig grad forklarer behovet for og betydningen av T-baneforlengelse 
til Skårersletta. 
 
Utviklingen av Skårersletta er en betydelig faktor i den dugnaden som gjøres for å møte 
storsamfunnets behov for nye boliger. Den fortettingen som gjennomføres i Lørenskog kommune 
kommer ikke uten store omkostninger. Kommunen investerer selv stort i teknisk og sosial 
infrastruktur. 
 
På bakgrunn av målsetningene i Nasjonal transportplan og den sterke befolkningsveksten mener 
Lørenskog kommune at T-baneforlengelse med stasjon på Skårersletta er det viktigste 
overordnede virkemiddelet for å håndtere de samferdselsmessige utfordringene Lørenskog står 
overfor. Veibaserte kollektivløsninger, som fullverdig erstatning for kapasiteten og 
fremkommeligheten til T-banesystemet, vil også kreve betydelige investeringer og arealbeslag. 
Som en merkostnad i forhold til T-bane gir veibaserte løsninger store samfunnskostnader knyttet til 
sikkerhet, støy og klimagassutslipp. De negative konsekvensene ved at T-banen ikke forlenges vil 
være vesentlige både for Lørenskog-samfunnet og hele Oslo-regionen. 
 
I tråd med Akershus fylkestings vedtak av 19. juni 2018, må NTP legge til rette for en baneløsning 
videre fra sentrumsområdet via Ahus gjennom bybåndet på Nedre Romerike. En forlenget 
baneløsning vil dekke transformasjonen av området rundt Ahus så vel som videre utbygging i 
Lillestrøm kommune. 
 
Oslo kommunes høringsinnspill til konseptvalgutredning for kollektivtransport på Nedre Romerike 
vektla betydningen av en baneløsning. Utdrag fra innspillet: 
«Oslo kommune mener det er uheldig å skyve på planleggingen av en baneløsning. Erfaringene 
med utvidelsen av T-banenettet i Oslo er at det er svært lange, og tunge prosesser som strekker 
seg over mange år. Utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus bør ligge i forkant av 
byutviklingen, heller enn i etterkant. En baneløsning vil kunne medføre en raskere og tettere 
utbygging av områdene, slik at det blir bruk for den tilbudte kapasiteten på et tidligere tidspunkt enn 
dersom utbyggingen ikke skjer. En baneløsning vil også kunne ha store fordeler for landskaps- og 
bybilde, sammenlignet med buss. Utbygging av skinnegående transport gir også en større 
forutsigbarhet for innbyggerne.» 
 
Rådmannen oppfatter det slik at Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, Viken fylkeskommune og 
Oslo kommune er samstemte med Lørenskog kommune i nødvendigheten av å prioritere T-bane til 
Lørenskog. 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
strategi og samfunnsutvikling 
 
Else Pran Henrik Backe Langum 
kommunaldirektør rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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