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Hensikt 

Hensikten med notatet er å vurdere om det er mulig å gjennomføre godstrafikken angitt i T2033 

Godstrafikk – Innspill til NTP 2022-2033, [1] med mindre tiltak på dagens bane i tillegg til forlengelse av 

kryssingssporet på Jessheim. Godstrafikken [1] skal vurderes realisert med dagens persontrafikktilbud og 

frekvens.  

Analysen i notatet støtter seg på kapasitetsarbeidet utført i 10212454-TVF-RAP-08 Kapasitetsanalyse 

Revisjon 01, [2], og Jernbanedirektoratets standarder for kapasitetsplanlegging, [3]. 

Forutsetninger 

Notatet er en tilleggsoppgave til tidligere utført kapasitetsanalyse. Det benyttes derfor gjennomgående 

samme forutsetninger for kapasitetsarbeidet som i [2] og det henvises til dette dokumentet for 

beskrivelse av disse. I det følgende gjengis de mest nødvendige forutsetninger.  

K2.4  

Infrastrukturen i K2.4 er, med unntak av forlengelse av kryssingssporet på Jessheim stasjon, identisk med 

dagens infrastruktur. Mellom Lillestrøm og Eidsvoll består Hovedbanen Nord av enkeltspor. 

Figur 1 illustrerer den overordnede infrastrukturen i K2.4. Linjen «Mulighetsrom» illustrerer de 

tilgjengelige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord. Tall i sirklene angir antall spor til plattform på 

stasjonene. Se øvrig forklaring i figur. 
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Figur 1 Infrastrukturoversikt K2.4. Tall i sirkler angir antall spor til plattform på stasjonene. 
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Kryssingsmuligheter for tog med ulike lengder i K2.4 er angitt i Figur 2. 
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Figur 2 Kryssingsspor for tog med angitte toglengder. Tall angir avstand i kilometer.  

Det kjøres i K2.4 to persontog per time per retning på Hovedbanen Nord, totalt 4 persontog per time. 

Togene kjøres med jevn avgangsfrekvens på 30 minutter i begge retninger. K2.4 medfører dermed ingen 

endring i frekvens eller framføringstid fra dagens rutetilbud. Behovet for økt transportkapasitet på 

mellomlang og lang sikt i perioder med rush dekkes i K2.4 av nytt materiell med større ombordkapasitet. 

T2033 Godstrafikk 

Figur 3 illustrerer antall godstog per time, type gods og retning gjennom driftsdøgnet. Tider for ruteleier 

er dedusert ut fra forventet kjøretid på de ulike relasjonene angitt i T2033 Godstrafikk, [1]. Figuren 

inkluderer også hvilke ruteleier som fungerer som reserveruteleier, disse er angitt med røde tall i kursiv. 

Nederste rad angir antall godstog per time dersom reserveruteleier ikke benyttes.  

 

Figur 3 Godstrafikk på Hovedbanen Nord dedusert av T2033 Godstrafikk. Antall godstog inkluderer også reserveruteleier.  

 

Dersom infrastrukturen ikke tillater det må reserveruteleier legges til andre perioder på døgnet. Dette bør 

ha samsvar med at nye reserveruteleier er markedsmessig relevante. Det skal imidlertid fortsatt kjøres 2-

3 godstog per time i en periode på minimum 4 timer hver dag i tidsrommet 18-22, se Figur 1. 

Infrastrukturen må dermed kunne håndtere minst 2 godstog per time i tillegg til persontog.  

T2033 godstrafikk gir dermed behov for å håndtere inntil 3 godstog per time i 5 av 24 timer, se Tabell 1. 

Tabellen angir også omfanget ved at reserveruteleier ikke benyttes.  

Tabell 1 Antall timer med angitt antall godstog per time gjennom driftsdøgnet. T2033 Godstrafikk. 

Godstog per time  0 1 2 3 

Antall timer med angitt antall godstog per time 5 8 6 5 

Antall timer med angitt antall godstog per time  

Uten bruk av reserveruteleier 

7 11 5 1 

 

Godstog T2033 00:00:00 01:00:00 02:00:00 03:00:00 04:00:00 05:00:00 06:00:00 07:00:00 08:00:00 09:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00 23:00:00

Fra Eidsvoll 00:06:00 03:15:00 04:10:00 05:15:00 07:06:00 08:15:00 10:15:00 11:45:00 15:06:00 16:15:00 18:15:00 19:15:00 20:45:00 21:10:00

(Flydrivstofftog fra Langeland) 07:15:00 15:15:00 21:45:00

07:45:00

Fra  Lil lestrøm 00:25:00 01:25:00 02:40:00 04:45:00 08:40:00 09:25:00 11:45:00 17:25:00 18:25:00 19:25:00 20:25:00 21:25:00 22:25:00

09:25:00 18:40:00 19:45:00 20:25:00

Antall godstog per time 2 1 1 1 2 1 0 3 2 2 1 2 0 0 0 2 1 1 3 3 3 3 1 0
Antall godstog per time
uten bruk av reserveruteleier 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 2 3 2 2 1 0

Flydrivstofftog

Kombitog

Tømmertog
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Konseptutvikling K2.4+ 

Basert på konklusjonen i den ruteplan-uavhengige kapasitetsanalysen for konsept K2.4 i 10212454-TVF-

RAP-08 Kapasitetsanalyse Revisjon 01, er det behov for infrastrukturtiltak på følgende delstrekninger:  

1. Lillestrøm Nord – Lindeberg 

2. Jessheim – Hauerseter  

3. Sand – Eidsvoll 

 

Dette skyldes at kjøretiden mellom kryssingsstasjoner er for lang. Det ses på rene godstiltak på disse 

delstrekningene. Konsepter på Trinn 2 gir en minimal investeringsramme. Det ses derfor i notatet på 

effekten ved etablering av et kryssingsspor på de angitte delstrekningene.  

Lillestrøm Nord – Lindeberg 

Forlengelse av Frogner stasjon: På strekningen Lillestrøm Nord – Frogner er det mest åpenbare tiltaket å 

forlenge det eksisterende kryssingssporet på Frogner stasjon. Dette er imidlertid forsøkt før, og ble da 

stoppet på grunn av dårlige grunnforhold og svært høye kostnader. Detaljplanen som ble utarbeidet viste 

at det for eksisterende sitasjon også er en svært lav sikkerhetsfaktor i området (beregningsmessig helt 

ned mot 1,0 enkelte steder), og MC anser at det er gode grunner til at dette prosjektet ble lagt på is 2012.  

Kryssingsspor nord for kulvert under Gardermobanen 

Det ville vært teoretisk mulig å anlegge en nytt kryssingsspor mellom kulverten under Gardermobanen, og 

bru over Leira. Dette vil innebære et kryssingsspor i ganske skarp kurve, og i bunnen av den relativt bratte 

stigningen opp til Frogner stasjon (tidvis rundt 16 promille). Det kan gi problemer med å dra i gang tunge 

godstog retning nord, men skal isolert sett være OK og tillatt på eksisterende baner.  Det vil imidlertid 

være utfordrende å etablere et nytt spor på et smalt området mellom Gardermobanen og eksisterende 

Hovedbane med tanke på anleggsgjennomføring, og fordi mesteparten av tiltaket ligger i Børke 

kvikkleiresone. Sporet bør trolig ligge i ytterkurve, for å unngå inngrep i skråningen opp mot gården 

Børke. Ut fra en samlet vurdering, ble tiltaket ikke tegnet ut videre i detalj.  

Nytt kryssingsspor mellom Leirsund HP og kulvert under Gardermobanen 

Dette ble vurdert som det tiltaket som var lettest å gjennomføre, og er nærmere beskrevet under. 

De tre tiltakene er vist samlet på figur 4.  
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Figur 4. Mulige tiltak på strekningen Lillestrøm N - Lindeberg 

Jessheim – Hauerseter 

Her er det kun vurdert ett tiltak, og det er et kryssingsspor mest mulig midt mellom stasjonene på 

Jessheim og Hauerseter. Dette er omtalt nærmere under.  

Sand – Eidsvoll 

På strekningen Sand-Eidsvoll er det vurdert forlengelse av de to eksisterende stasjonene Dal og Bøn. 

Begge har i dag planovergang midt på stasjonen, og for korte spor for 650 m lange tog (514 hhv. 564 m).  

Dal stasjon  

På Dal har man relativt mange konflikter mot nord, se illustrasjon i figur 5. Det er derfor valgt å legge til 

grunn en forlengelse mot sør, som er omtalt videre i tiltaksbeskrivelsen. 
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Figur 5. Konflikter ved forlengelse av Dal stasjon mot nord 

Bøn stasjon 

På Bøn stasjon er det også sett på mulig forlengelse i begge retninger. Stasjonen har kvikkleiresoner på 

begge sider, begge med middels faregrad (se figur 6). På grunn av topografien og en bekk som krysser 

sporet retning nord, anses det som mest gunstig å forlenge sporene mot sør. Da kan man også nyttiggjøre 

seg av at det tidligere har vært spor på en del av det aktuelle området. Konklusjonen underbygges også av 

at et nylig avsluttet hovedplanarbeid viste behov for omfattende områdestabilisering dersom sporene 

skal forlenges nordover. 

 

Figur 6. Bøn stasjon med kvikkleiresoner. Hentet fra NVE Atlas 
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Anbefalte tiltak 

Tiltak XX1 Kryssingsspor ved Leirsund 

 

Tiltaket legger til rette for kryssing av 650 m lange godstog mellom Leirsund holdeplass og Frogner 

stasjon. Kryssingssporet får akkurat plass mellom nordenden av plattformen på Leirsund, og kulverten der 

sporet krysser under Gardermobanen. Det vil være behov for enten mindre justeringer i geometrien på 

eksisterende spor, eller kurveveksel for sporvekslene i begge ender. Pga. begrensningene i hver ende er 

det ikke mulig å få lengde nok for samtidig innkjør, og maks hastighet i avvik vil være 40 km/t.  

Det går en dag en landbruksvei på toppen av en voll på østsiden av eksisterende spor, og både voll og 

driftsvei vil trolig måtte skyves noe ut. Det aktuelle området ligger i kvikkleiresone Enger, med lav 

faregrad. Det antas også at området er delvis stabilisert i forbindelse med utbyggingen av 

Gardermobanen på 90-tallet. 

Kostnad: Tiltaket vil trolig være noe enklere å gjennomføre enn tiltak A, da stasjonen på Leirsund ikke skal 

flyttes. Selve lengden på tiltaket er også noe mindre. Basert på dette, anslås kostnaden for tiltaket å ligge i 

størrelsesorden 400 millioner i basiskostnad. 

Tiltak AA4 Kryssingsspor nord for Nordby holdeplass 

 

 

Tiltak AA4 er bygging av et nytt kryssingsspor midt mellom Jessheim og Hauerseter stasjoner. Tiltaket blir 

liggende på østsiden av eksisterende bane, og starter ca. 250 m nord for Nordby holdeplass.  

Sporet avsluttes mot nord ca. 250 m nord for fylkesveien, og er langt nok til å gi samtidig innkjør for 650 

m lange tog, med 60 km/t i avvik.  

Nytt spor blir liggende omtrent på dagens terreng, og innenfor eksisterende støyvoll. Utover ny bro over 

Fv. 174 forventes ingen store konstruksjoner eller terrenginngrep.  

Kostnad: Estimat er tidligere oversendt JDIR, basiskostnad 409 millioner. 
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Tiltak XX2 Forlengelse av Dal stasjon sørover 

 

Tiltaket tilsvarer funksjonsmessig tiltak G2, altså samtidig innkjør for inntil 650 m lange godstog. Hastighet 

i avvik 60 km/t.  

Det vurderes som mest gunstig å forlenge sporet sørover på Dal, pga veikryssing og krevende terreng mot 

nord. Terrenget er imidlertid ikke enkelt sørover heller, ettersom banen her går på en høy fylling. Både i 

sør og i nord går også banen gjennom Andelva, Nessa og Rissa naturreservat, men påvirkningen vurderes 

å være liten i sør. Tiltaket kan gi behov for innløsing av eiendom, og vil medføre behov for sanering av 

planovergang og bygging av ny gangbro dersom dette ikke allerede er fullført (detaljplan pågår nå). 

Kostnad: Tiltaket vurderes å ligge noe høyere i pris enn G2 Bøn, ettersom det vil innebære større 

terrenginngrep, og trolig innløsing av eiendom. Ny gangbro vil imidlertid være en del rimeligere enn ny 

bilvei som skal bygges på Bøn. Tiltaket anslås i ligge i størrelsesorden 350 millioner i basiskostnad  

Tiltak G2 Forlengelse av Bøn stasjon sørover 

 

 

Tiltaket legger til rette for kryssing av 650 m lange godstog på Bøn stasjon. Det er lagt opp til samtidig 

innkjør med hastighet 60 km/t i avviksspor. I tiltaket ligger forlengelse av spor 2 på Bøn sørover, og 

innleggelse av ny H/H kurveveksel rett etter brua over Andelva. Alternativt kan kurven rettes ut noe, slik 

at det blir mulig å legge inn en R500-veksel med gjennomgående kurve. Sporet blir omtrent 860 m langt 

middel-middel. 

Forlengelsen av sporet følger i hovedsak traseen til gamle Bønsdalen sidespor, noe som bør kunne 

redusere kostnadene for underbygningen.  I tillegg til sporforlengelsen, må det bygges ny bro over 

sporene, for å fjerne planovergangen omtrent midt på stasjonen. På grunn av nærheten til elva vil broa 

også måtte strekke seg over Andelva, og får en lengde på omkring 100 m. 

Kostnad: Tiltaket er i usikkerhetsanalysen grovt estimert til ca. 300 millioner i basiskostnad 
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Generelt om godsframføring på Hovedbanen Nord 

 
Figur 7 Vertikalprofil Lillestrøm-Eidsvoll Hovedbanen Nord. 

Det er store høydeforskjeller og en relativt stor stigning i begge retninger på Hovedbanen Nord. 
Vertikalprofilet i Figur 7 viser at: 

 Godstog i retning Eidsvoll ikke bør ha stans på Frogner  

 Godstog i retning Lillestrøm ikke bør ha stans på Dal 

Dette gjelder generelt, men spesielt blir det utslagsgivende dersom kjøreforholdene ikke er optimale. 

Dersom godstog i retning Eidsvoll gis stans på Frogner vil dette påvirke framføringstiden for lange 

godstog, se Figur 8 med utnyttelse av hastighetsprofilet ved adhesjon 90%1 i blått. Linje i rødt illustrerer 

utnyttelse ved optimal adhesjon. Tilsvarende gjelder for framføring av godstog i retning Oslo med stans på 

Dal.  

 

Figur 8 Konsekvenser for framføringshastighet ved stans på Frogner stasjon for godstog med lav adhesjonsverdi.  

 

Øvrige kryssingsstasjoner vurderes egnet til å benyttes i begge retninger, selv om det er forskjeller i 

kvalitet. Et nytt kryssingsspor Nord for Nordby vil også kunne benyttes av tog i begge retninger.  

I tillegg må det nevnes at det er svært uheldig dersom lange og tunge godstog i retning Oslo må gis stans 

på Lillestrøm stasjon. I tillegg til å blokkere øvrig trafikk, vil den bratte stigningen fra Lillestrøm stasjon i 

retning Oslo skape utfordringer for disse togene ved kjøreforhold som beskrevet over. En mulighet til å 

magasinere godstog inn mot Lillestrøm stasjon vil virke positivt på dette forholdet.  

                                                           

1 Adhesjonsverdien betegner grad av hjulenes spinn på skinne. 125% er normal adhesjon, 90% betegner en lav 
adhesjon. En lav adhesjon gir beregning av kjøretid ved f.eks. snø og vått løv på skinnene. 
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K2.4+ 

Infrastrukturen i minimumskonseptet K2.4+ inneholder dermed følgende tiltak: 

 Tiltak XX1 Kryssingsspor ved Leirsund 

 Tiltak G1, Forlengelse av krysningsspor på Jessheim 

 Tiltak AA4, Nytt kryssingsspor på Nordby Nord 

 Tiltak G2, Forlengelse av krysningsspor på Bøn. 

Konseptet vil dermed også være en tilnærmet maksimal utbygging av enkeltspor. Kryssingssporene ligger 

tett og det vil være lite hensiktsmessig å etablere flere på strekningen. 

Figur 9 illustrerer den overordnede infrastrukturen i K2.4+. Linjen «Mulighetsrom» illustrerer de 

tilgjengelige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [2].  Tall i sirklene angir antall spor til 

plattform på stasjonene. Se øvrig forklaring i figur. 
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Figur 9 Infrastrukturoversikt K2.4+. Tall i sirkler angir antall spor til plattform 

Kapasitetsanalyse K2.4+ 

Det utføres en beregning av kapasitetsutnyttelse med trafikken i K2.4+ med og uten godstrafikk i en 

ruteplan basert på tider inn og ut av Lillestrøm gitt i [2]. Beregnede verdier for kapasitetsutnyttelse 

sammenlignes med anbefalte maksimale verdier for kapasitetsutnyttelse av en infrastruktur i grunnrute 

og rush gitt av UIC. Resultatene fra beregningen vurderes deretter opp mot totalt antall tog per time 

gjennom driftsdøgnet gitt av T2033 Godstrafikk og persontrafikken i K2.4+. 

For beskrivelse av metodikk for analysen, se [2].  

R13 uten godstrafikk 

R13-pendelen til Dal får i K2.4+ togmøter på Lillestrøm Nord, Kløfta og Hauerseter, se Figur 10. Det er 

passasjerutveksling på Kløfta og Hauerseter.  
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Figur 10 Grunnrute K2.4+ uten godstrafikk. 

Den resulterende ruteplanen gir at R13 i retning Dal får noe lengre kjøretid enn R13 i retning Lillestrøm. 

En fordel med dette er at ruteplanen er robust og vil ha god mulighet til å håndtere forsinkelser for tog fra 

Oslo.  

Vendetid for pendel på Dal stasjon er 19 minutter. Minste vendetid for dobbeltsett av type 75 uten bruk 

av tiltak er 10 minutter (7 minutter teknisk vendetid + 3 minutter buffer). Dette gir dermed en robust 

ruteplan for persontrafikk.  

Kapasitetsutnyttelse  

Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 60% i grunnrute og 75% i rush.  

Trafikken gir en beregnet utnyttelsesgrad på 66% på enkeltsporet mellom Lillestrøm og Jessheim, som er 

avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse, i grunnrute. Det indikerer at det ikke vil være tilgjengelige 

reserveruteleier på strekningen i grunnrute og at det er risiko for å påvirke punktligheten kun ved 

framføring av persontrafikk i grunnrute. Imidlertid er det i K2.4+ ikke forskjell på trafikken i grunnrute og 

rush, slik at verdiene i rush vil være lavere enn maksimalt anbefalte verdier. Dermed jevnes bildet noe ut.  
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I praksis er kapasitetsutnyttelsen over avsnittet noe høyere, da persontog ikke kan krysse med 

passasjerutveksling på Frogner, samt at persontog i begge retninger har passasjerutveksling på dagens 

Leirsund holdeplass, ikke på det nye kryssingssporet2.   

Tiltak AA4 er effektivt plassert på dimensjonerende strekningsavsnitt Jessheim-Hauerseter. 

Kapasitetsutnyttelsen mellom Jessheim og Dal er lavere enn anbefalt maksimal verdi i grunnrute og rush. 

Dette indikerer at det er restkapasitet til framføring av godstog på denne delen av strekningen. 

 

Figur 11 Kapasitetsutnyttelse K2.4+. R13 grunnrute og rush - uten godstrafikk. 

R13 med godstrafikk 

Med den resulterende ruteplanen for persontog blir det 1(2) tilgjengelig(e) kryssingsmønstre per halvtime 

for lange godstog:  

 Lindeberg og Jessheim  

 Lindeberg, Asper og Sand 

Kryssingsmønsteret med Asper og Sand kan kun benyttes for godstog i retning Eidsvoll.  

Figur 12 viser framføring av 1 godstog per time i retning Eidsvoll med kryssing på Lindeberg og Jessheim. 

Dersom det oppstår forstyrrelser, vil godstog ikke kunne flytte kryssing fra Lindeberg til Frogner uten å 

påvirke persontrafikken. Det er også mulig å krysse på Leirsund, men det at persontog har systemkryssing 

på Kløfta medfører at godstog må utføre neste kryssing med persontog (i begge retninger) på Lindeberg. 

Ved framføring av 2 godstog per time vil denne forstyrrelsen dermed påvirke neste godstog. Kryssing kan 

flyttes fra Jessheim til Asper og Sand ved forstyrrelser mellom Kløfta og Eidsvoll.  

Det ses i det videre på ruteplaner og kapasitetsutnyttelse ved framføring av 1 og 2 godstog per time i 

samme retning samt 1 godstog per time per retning.  

                                                           

2 Persontog kan krysse på kryssingssporet nord for Leirsund, men siden persontog i begge retninger har stans med 
passasjerutveksling på Leirsund holdeplass vil kryssing på kryssingssporet øke framføringstiden vesentlig for ett av 
togene og dermed også øke kapasitetsutnyttelsen.  
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Figur 12 Ruteplan med 1 godstog per time retning Eidsvoll  

 

 

Figur 13 Kapasitetsutnyttelse i K2.4+ ved 1 godstog per time retning Eidsvoll, totalt 5 tog per time. 
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Figur 14 Ruteplan med 1 godstog per time retning Oslo  

 

Figur 15 Kapasitetsutnyttelse i K2.4+ ved 1 godstog per time retning Oslo, totalt 5 tog per time. 
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Figur 16 Ruteplan med 2 godstog per time retning Eidsvoll  

 

Figur 17 Kapasitetsutnyttelse i K2.4+ ved 2 godstog per time retning Eidsvoll, totalt 6 tog per time. 
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Figur 18 Ruteplan med 2 godstog per time retning Oslo  

 

 

Figur 19 Kapasitetsutnyttelse i K2.4+ ved 2 godstog per time retning Oslo, totalt 6 tog per time. 

. 
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Figur 20 Ruteplan med 1 godstog per time per retning  

 

 

Figur 21 Kapasitetsutnyttelse i K2.4+ med 1 godstog per time per retning, totalt 6 tog per time. 

  



KVU Hovedbanen Nord  multiconsult.no 

Notat K2.4+ Godskonsept 

 

10212454-TVF-NOT-002 28. januar 2021 / Revisjon 01 Side 17 av 21 

Framføring av mer enn 1 godstog per time gir en kapasitetsutnyttelse på mellom 87-91 % mellom 

Lillestrøm og Jessheim. Anbefalt maksimal kapasitetsutnyttelse i grunnrute er 60%. I perioder med 

godsrush (18-22) og i persontogrush forutsettes maksimal anbefalt kapasitetsutnyttelse å være 75%. 

Kapasitetsutnyttelsen overstiger også denne verdien ved framføring av 2 godstog per time. Ved 

forstyrrelser må det derfor forventes at det vil oppstå vesentlige følgeforstyrrelser.   

Ved å kjøre godstog på Hovedbanen i K2.4+ må det derfor forventes at forstyrrelser oppstår og forplanter 

seg. Strekningen er enkeltsporet i sin helhet. Det anbefales dermed generelt ikke å kjøre mer enn 1 

godstog per annen time på Hovedbanen utenom godsrush (18-22) i K2.4. Det vil i godstogsrush måtte 

forventes forstyrrelser.  

 

T2033 Godstrafikk 

Døgnfordeling og frekvens for godstog i T2033 Godstrafikk er angitt under Forutsetninger. Det skal i tillegg 

kjøres inntil 4 persontog per time.  

Tabell 2 angir samlet antall tog per time gjennom driftsdøgnet ved realisering av trafikken i T2033 

Godstrafikk og persontrafikken i K2.4+. Det samlede antall tog er vurdert opp mot beregnede resultater 

for kapasitetsutnyttelse i kapittelet over. Dersom det samlede antall tog overstiger maksimale anbefalte 

verdier med mer enn 5% er dette markert med rødt, dersom de tangerer eller overstiger med mindre enn 

5% er dette markert som oransje. Dersom kapasitetsutnyttelsen i den angitte timen ikke overstiger 

anbefalte verdier er dette markert som grønt. Utnyttelsesverdier for strekningen Lillestrøm-Jessheim er 

dimensjonerende for togframføring på Hovedbanen Nord og legges til grunn for vurderingen. 

Dersom T2033 skal avvikles med tilfredsstillende kvalitet bør raden som viser utnyttelse under 60% ideelt 

sett være grønn eller oransje i alle perioder utenom gods- og persontogrush. Raden som viser utnyttelse 

under 75% bør ideelt sett være grønn eller oransje i alle perioder. Utnyttelsesverdien overstiger imidlertid 

60% allerede ved framføring av persontrafikk i grunnrute. Ved framføring av 1 godstog per time overstiger 

utnyttelsen 75%. 

Det er kun om natten og i tidsrommet på dagtid uten godsframføring at utnyttelsesverdien er lavere enn 

60%. Tilsvarende gjelder for utnyttelsesverdier under 75%. Det vil dermed ikke være mulig å avvikle 

godstrafikken i T2033 Godstrafikk med infrastrukturen i K2.4+ uten å måtte forvente store forstyrrelser og 

følgeforstyrrelser.  

 

 

Tabell 2 Antall tog per time gjennom døgnet på Hovedbanen Nord i T2033 Godstrafikk inkludert reserveruteleier. Vurdering 

av evne til framføring med maksimale anbefalte utnyttelsesverdier for grunnrute og rush.  

 00:00:00 01:00:00 02:00:00 03:00:00 04:00:00 05:00:00 06:00:00 07:00:00 08:00:00 09:00:00 10:00:00 11:00:00 

Antall godstog per 
time 2 1 1 1 2 1 0 3 2 2 1 2 

Antall persontog 
per time 3 1       1 3 4 4 4 4 4 

Antall tog per time 5 2 1 1 2 2 3 7 6 6 5 6 
=<60% utnyttelse                         

=<75% utnyttelse                          
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 12:00:00 13:00:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00 23:00:00 

Antall godstog per 
time 0 0 0 2 1 1 3 3 3 3 1 0 

Antall persontog 
per time 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Antall tog per time 4 4 4 6 5 5 7 7 7 7 5 4 
=<60% utnyttelse                         

=<75% utnyttelse                          

 

Dersom reserveruteleiene ikke utnyttes reduseres det totale antall tog og vurdering av håndteringsevne 

blir som vist i Tabell 3. Selv om det reduserte antall tog forbedrer situasjonen noe, skal infrastrukturen 

fortsatt kunne håndtere 2-3 godstog per time i godsrush, noe som ikke er mulig i K2.4+.  

Dersom reserveruteleier flyttes til andre tider på døgnet vil dette gjøre utnyttelsen over døgnet 

tilsvarende som i Tabell 2.  

Tabell 3 Antall tog per time gjennom døgnet på Hovedbanen Nord i T2033 Godstrafikk uten reserveruteleier. Vurdering av 

evne til framføring med maksimale anbefalte utnyttelsesverdier for grunnrute og rush.  

 00:00:00 01:00:00 02:00:00 03:00:00 04:00:00 05:00:00 06:00:00 07:00:00 08:00:00 09:00:00 10:00:00 11:00:00 

Antall godstog per 
time 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 

Antall persontog 
per time 3 1       1 3 4 4 4 4 4 

Antall tog per time 4 1 1 1 1 2 3 6 5 5 4 6 
=<60% utnyttelse                         

=<75% utnyttelse                          

             

 12:00:00 13:00:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00 23:00:00 

Antall godstog per 
time 0 0 0 1 1 1 2 3 2 2 1 0 

Antall persontog 
per time 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Antall tog per time 4 4 4 5 5 5 6 7 6 6 5 4 
=<60% utnyttelse                         

=<75% utnyttelse                          
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Konklusjon 

Konseptet har til hensikt å framføre 2-3 godstog per time, totalt 6-7 tog per time, i godsrush. Analysen 

viser at K2.4+ med de angitte tiltak langs dagens bane har kapasitet til å framføre 1 godstog per time med 

anbefalte utnyttelsesverdier for rush. Framføring av 2 godstog per time gir en kapasitetsutnyttelse på ca. 

90% mellom Lillestrøm og Jessheim.  

I praksis er kapasitetsutnyttelsen over avsnittet enda høyere:  

 Persontog ikke kan krysse på Frogner med passasjerutveksling 

 Dersom gods- og persontog skal krysse må persontog ta tidstapet. I Norge planlegges ikke 

infrastruktur for at persontog tar tidstap ved kryssing med godstog.  

 To godstog kan kun krysse på Frogner stasjon dersom ett av togene er kortere enn 322 meter 

 

Leirsund er etablert med et langt kryssingsspor for gods og en holdeplass for persontog.  

 Persontog kan ikke krysse på Leirsund uten at ett av togene må ha to stans med opphold. Dette vil 

gi økt kapasitetsutnyttelse av strekningen dersom dette er et aktuelt framføringsmønster.  

 Kryssing mellom person- og godstog på Leirsund kan ta lenger tid enn ved en ordinær kryssing da 

persontog skal ha stans med opphold på Leirsund.  

 

Det er heller ikke mulig å posisjonskjøre godstog i retning Eidsvoll på Lillestrøm stasjon. For å rekke 

kryssing på Lindeberg må godstog ikke være forsinket eller for tidlig ut av Alnabru. Dette øker risikoen for 

at forstyrrelser oppstår. Infrastrukturen vil ikke ha evne til å hente inn forstyrrelser uten at det påvirker 

punktligheten for persontog.  

Mellom Jessheim og Eidsvoll gir tiltakene nord for dagens Nordby og på Bøn god nytte, og det er kapasitet 

til framføring av 1-2 godstog per time i grunnrute uten risiko for forstyrrelser. Det er også kapasitet til å 

håndtere 2-3 godstog per time i godsrush på denne delen av strekningen. 

Det er ved mer enn 4-5 tog per time store kryssingstap og stor spredningseffekt av forsinkelser. Selv om 

kjøretidsavstand mellom kryssingsspor ikke er mindre enn 3 minutter anbefales det generelt dobbeltspor 

fra 5-6 tog per time (sum begge retninger) [3].  

Det vil på Hovedbanen Nord med trafikken i T2033 godstrafikk være nødvendig å håndtere 6-7 tog per 

time med tilfredsstillende kvalitet. Dette krever at det etableres dobbeltspor på deler av strekningen 

Lillestrøm – Jessheim. Ut fra resultater i [2] og det ovenstående bør det i første omgang ses på tiltak 

mellom Lillestrøm Nord og Lindeberg.  

Tiltak A Ny Leirsund stasjon og kobling mot Gardermobanen, beskrevet i [2], separerer trafikken mellom 

Lillestrøm og Leirsund. Godstrafikk kjøres på dagens Hovedbane, mens persontrafikk kjøres på 

Gardermobanen. Dette er fordelaktig for kjøretid og kapasitet på strekningen, men også for 

trafikkavvikling og kapasitet på Lillestrøm stasjon. Persontog skal med tiltak A kjøres på Gardermobanen 

mellom Lillestrøm og Oslo S, og slipper dermed å krysse Lillestrøm stasjon for å komme i riktig spor. 

Spesielt vil dette fjerne vesentlige bindinger som følger av dagens togvei for R13 i retning Oslo. Det er vist 

i [2] at det er tilstrekkelig kapasitet på Gardermobanen til å håndtere den nye trafikken. Godstrafikken 

kjøres fortsatt på Hovedbanen Nord. Godstog kommer i rett spor over Lillestrøm stasjon, noe som sikrer 

en effektiv trafikkavvikling. Tiltak A legger også til rette for at godstog kan magasineres på det nye gods-

sporet mellom Lillestrøm og Leirsund. Dette vil være svært nyttig, da (lange) godstog ikke kan ha stans på 
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Lillestrøm stasjon uten å blokkere togframføring fra f.eks. Kongsvingerbanen. Dermed kan godstog 

benytte infrastrukturen nord for Lillestrøm for å tilpasses trafikk i begge retninger. 

Ettersom kostnadsforskjellen mellom tiltak A og tiltak XX1 er relativt liten, anses det å være klart mest 

fremtidsrettet å investere i en infrastruktur som bidrar til å separere trafikken mellom Lillestrøm og 

Leirsund.  

Tiltak B Dobbeltspor Leirsund-Lindeberg og Ny Frogner/Lindeberg stasjon, beskrevet i [2], fjerner ved å 

bygge nytt dobbeltspor langs Gardermobanen den største kapasitetsmessige flaskehalsen på Hovedbanen 

Nord. Dagens Frogner og Lindeberg stasjon legges ned og erstattes av en ny stasjon noe sør for dagens 

Lindeberg langs Gardermobanen. Tiltaket reduserer kjøretiden for samtlige tog på Hovedbanen Nord. 

Det er i 10212454-TVF-RAP-08 Kapasitetsanalyse Revisjon 01 – Vedlegg 1 vist at Tiltak A og B gir 

tilstrekkelig kapasitet til framføring av 6-7 tog per time mellom Lillestrøm og Jessheim i godsrush. 

Sammen med tiltak G og AA4, som begge inngår i K2.4+ i dette notatet, tilsvarer dermed infrastrukturen i 

et minimumskonsept for godstrafikk. Dette tilsvarer, med unntak av tiltak E3, infrastrukturen i K3.3+. 

Effekt på kapasitetsutnyttelse av Tiltak A, B, G og AA4 i grunnrute med henholdsvis 1 og 2 godstog per 

time på strekningen Leirsund-Eidsvoll er illustrert i Figur 22 og Figur 23.  

 

Figur 22 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time. Tiltak A, Tiltak B, Tiltak G og Tiltak AA4. 

 

Figur 23 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 2 godstog per time. Tiltak A, Tiltak B, Tiltak G og Tiltak AA4. 

Figurene illustrerer at det med tiltak tilsvarende K3.3+, uten tiltak E, kan kjøres inntil 3 godstog per time 

mellom Lindeberg og Langeland med en utnyttelsesverdi på ca. 80%. Mellom Langeland og Eidsvoll kan 

det forventes at utnyttelsesverdier er lavere enn maksimalt anbefalt kapasitetsutnyttelse i rush (<75%). 

Dermed kan, dersom det kjøres 3 godstog per time annenhver time i godsrush, godstrafikken angitt i 

T2033 avvikles med tilfredsstillende kvalitet. Dette krever imidlertid at reserveruteleier flyttes til perioder 

på døgnet med lavere kapasitetsutnyttelse.  

                                                           

3 Tiltak E er en sporforbindelse mellom Gardermobanen og Hovedbanen Nord lagt nord for Asper for persontog i 
retning Eidsvoll. Tiltak E muliggjør at Innsatstog kan kjøres direkte til Jessheim fra Lillestrøm om ettermiddagen. 
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Resultatene bekrefter dermed at infrastrukturen i K3.3+, uten tiltak E, er et minimum for å håndtere 

person- og godstrafikken med 6 tog per time. Med infrastrukturen gis det også mulighet til å levere en 

tilbudsøkning for persontrafikk i rush, både via Hovedbanen og Gardermobanen.  

Minimumskonseptet for å håndtere godstrafikken i [1] med tilfredsstillende kvalitet vurderes å inneholde 

følgende tiltak: 

 Tiltak A, Ny Leirsund stasjon 

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

 Tiltak G1, Forlengelse av krysningsspor på Jessheim 

 Tiltak AA4, Nytt kryssingsspor på Nordby Nord 

 Tiltak G2, Forlengelse av krysningsspor på Bøn. 

Figur 24 illustrerer den overordnede infrastrukturen i K3.3+ uten tiltak E. Linjen «Mulighetsrom» 

illustrerer de tilgjengelige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [2].  Tall i sirklene angir 

antall spor til plattform på stasjonene. Se øvrig forklaring i figur. 

Mulighetsrom

Lillestrøm
Eksisterende 
infrastruktur  

Ny 
infrastruktur Asper

Eidsvoll

Langeland 

K3.3+ 
(uten tiltak E)

2

Ny Frogner/
Lindeberg

Lindeberg Hauerseter
Sand

Ny Nordby

222 3

2 3

3

NordbyLeirsund KløftaFrogner Jessheim

2

2

Bøn

2

Dal

22 2 1 1

 

Figur 24 Infrastrukturoversikt K3.3+ uten tiltak E. Tall i sirkler angir antall spor til plattform 

En konsekvens av å etablere en infrastruktur som kan håndtere 4 persontog og 2 godstog per time i 

grunnrute med akseptabel kapasitetsutnyttelse er at det også blir mulig å kjøre flere persontog på 

Hovedbanen Nord i rush.  
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