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Sammendrag 

Formålet med kapasitetsanalysen er å kvalitetssikre om infrastrukturen i konseptene utviklet i 

Mulighetsstudiet vi kunne levere det angitte person- og godstrafikktilbudet med tilfredsstillende 

punktlighet.  Det er utført en ruteplan-uavhengig og en ruteplan-avhengig analyse.  

 

I den ruteplanuavhengige analysen er det, basert på kjøretidsberegninger for person- og godstog, 

identifisert flaskehalser på strekningen Eidsvoll-Lillestrøm i de ulike konseptene. Kjøretid over de 

ulike strekningsavsnittene vurderes opp mot nødvendige tidsavstander mellom kryssingsspor ved ulik 

trafikal belastning. På bakgrunn av dette foretas en generell vurdering av om trafikken kan forventes 

å avvikles med tilfredsstillende punktlighet i grunnrute og rush.  

 

I den ruteplanavhengige analysen analyseres trafikken og infrastrukturen i de ulike konseptene i en 

ruteplan basert på tider inn og ut av Lillestrøm stasjon for persontog. Det er utført en beregning av 

kapasitetsutnyttelse på infrastrukturen med det angitte antall tog i ruteplanen. Anbefalte maksimale 

verdier for kapasitetsutnyttelse i grunnrute og i rush er gitt av UIC (International Union of Railways). 

Med utgangspunkt i disse anbefalte verdiene er det definert vurderingskriterier for trafikken i 

konseptene. Følgende kriterier brukes for å vurdere kapasitet i konseptene. Hvis 

kapasitetsutnyttelsen er over disse verdiene må det forventes at det går ut over punktligheten.  

 

1. Kapasitetsutnyttelse persontrafikk i grunnrute < 60% 

2. Kapasitetsutnyttelse persontrafikk i rush < 75% 

3. Kapasitetsutnyttelse grunnrute med ett godstog per time per retning < 60% 

4. Kapasitetsutnyttelse T2033 godsrush eller to godstog per time < 75% 

 

Dersom beregnede verdier overstiger disse anbefalte verdiene, vil det måtte forventes at den angitte 

trafikken ikke kan leveres med tilfredsstillende punktlighet.  
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Infrastrukturen for de ulike konseptene mellom Lillestrøm og Eidsvoll er gjengitt i Figur 1-1.   Linjen 

«Mulighetsrom» illustrerer samtlige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [1] Tall i 

sirklene angir antall spor til plattform på stasjonene. Se øvrig forklaring i figuren. 

Mulighetsrom

Lillestrøm

Asper

Eidsvoll

Langeland 

K2.4 1 2

2

Ny Frogner/
Lindeberg

Lindeberg Hauerseter
Sand

Ny Nordby

222 3

12 2 3

3

NordbyLeirsund KløftaFrogner Jessheim

2

Bøn

2

Dal

2 11

K2.6 1 2 12 2 32 11

K3.1 1 2 12 2 32 22

K3.3 1 2 12 2 32 1
GMB

2

K4.1 2 32 122 2 3

K4.4 2 32 122 2 3

Eksisterende 
infrastruktur  

Ny 
infrastruktur

 

Figur 1-1 Overordnet framstilling av infrastrukturen i de analyserte konseptene. Tall i sirkler angir antall spor til 

plattform på stasjonene. 

Både den ruteplanuavhengige og den ruteplanavhengige analysen viser at det kun er konsept på 

trinn 4 som er i stand til å håndtere person- og godstrafikken uten høy risiko for at forstyrrelser 

oppstår og forplanter seg over strekningen og i tid. Kapasitetsanalysen bekrefter at tiltakene i 

konsept på trinn 3 og 4 er riktig plassert på strekningen.   

 

Infrastruktur i samtlige konsept på trinn 2 - 4 avvikler isolert sett persontrafikken i rush med 

akseptabel kapasitetsutnyttelse, jfr. kriteriene over. Konseptene har også kapasitet til å framføre 

flydrivstofftog til og fra Gardermoen til de tider som er angitt i T2033.  Konseptene på trinn 2 og 3 får 

imidlertid høyere kapasitetsutnyttelse enn anbefalt som følge av denne trafikken og dermed 

forventet større konsekvenser for punktligheten på strekningen.  

 

Konseptene på trinn 2 og 3 har ikke kapasitet til å tilfredsstille etterspørselen etter godstrafikk uten 

at dette vil gå ut over punktligheten. Det er med en videreføring av dagens infrastruktur også en for 

høy utnyttelse i grunnrute.  

 

Tabell 1-1 oppsummerer hvordan konseptene kommer ut sammenlignet med vurderingskriteriene 

for den ruteplan-avhengige analysen.  Det er også kun konsept på trinn 4 som er i stand til å levere 

trafikkmengden angitt for konseptet i kapittel 2.1 med akseptabel punktlighet.  
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Tabell 1-1 Vurderingskriterier og måloppnåelse for samtlige konsept i den ruteplanavhengige analysen 

Vurderingskriterier 

kapasitetsutnyttelse  

K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Persontrafikk i grunnrute < 60%       

Persontrafikk i rush < 75%       

Grunnrute med 1 godstog per time per 

retning < 60% 

      

T2033 godsrush med 2 godstog per time < 

75% 

      

Grønt – med lav risiko for forstyrrelser og god tilbakestillingsevne 

Oransje – med en viss risiko for forstyrrelser og svak tilbakestillingsevne 

Rødt – med høy risiko for forstyrrelser 

Reisetider gjengitt i Tabell 1-2 nedenfor er hentet fra ruteplaner tilpasset gitte tider inn og ut av 

Lillestrøm (R2033). Disse er derfor mere realistiske enn kjøretidsberegninger utført for tog i en 

retning.  

Reisetider i Konsept K2.4 og K2.6 er like i grunnrute. Reisetider i retning Dal er vesentlig lengre enn 

reisetider i retning Oslo. Dette er et resultat av at tog i retning Dal har størst tidstap ved 

systemkryssinger1 for persontog. Forskjell i reisetid mellom kjøreretningene forsterkes i konsepter på 

trinn 3. I K3.3 får innsatstog vesentlig redusert reisetid, men dette skyldes at innsatstog framføres på 

Gardermobanen med få stopp og dermed lite tilgjengelig for de reisende langs Hovedbanen Nord. 

Det er først i konsept på trinn 4 at det ses en utjevning i reisetider for de ulike retningene for tog på 

Hovedbanen Nord.  

Tabell 1-2 Reisetider i resulterende ruteplaner 

Relasjon  Konsept 
 

  K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

R13 Dal-Lillestrøm 00:37:20 00:37:20 00:33:12 00:33:43 00:30:39 00:30:30 

R13 Lillestrøm-Dal 00:41:57 00:41:57 00:40:23 00:40:58 00:31:10 00:30:41 

R13 Eidsvoll-Lillestrøm -- -- 00:42:21 -- -- -- 

R13 Lillestrøm-Eidsvoll -- -- 00:49:45 -- -- -- 

R13X Jessheim-Lillestrøm -- 00:25:13 00:22:05 00:13:37 00:19:00 00:17:52 
 

*Annethvert innsatstog -- 00:22:47 -- -- -- -- 

R13X Lillestrøm-Jessheim -- 00:23:46 00:21:38 00:10:24 00:19:44 00:18:06 

  *Annethvert innsatstog -- 00:22:22 -- -- -- -- 
 

R13X kjøres på -- HBN HBN GMB HBN HBN 

 

                                                                 
1 Ved framføring av persontog med jevn avgangsfrekvens over timen krysser persontog på samme sted. Dette kalles systemkryssing.  
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Tabell 1-3 gjengir hensettingsbehovet ved endestasjoner på Hovedbanen Nord i de ulike konseptene. 

Fargemarkeringen angir om det er tilstrekkelig antall plasser ved henholdsvis Eidsvoll eller Dal til å 

dekke det identifiserte behovet. KVU utreder ikke plassering av nytt hensettingsanlegg på 

Hovedbanen Nord. Merk at tall i tabellen ikke beskriver det totale hensettingsbehovet for persontog 

som betjener stasjoner på Hovedbanen Nord, da resterende materiell forutsettes hensatt i motsatt 

ende av pendelen.  

 

Det at persontrafikken reduseres i motsatt retning av rush medfører økt behov for materiell og 

hensettingsplasser ved oppstart av R13 pendel for K2.6 og K3.1 sammenlignet med øvrige konsept.  

Tabell 1-3 Hensettingsbehov for samtlige konsept ved bruk av dobbeltsett. Antall nye plasser ved endestasjon 

ved Hovedbanen Nord. Inkluderer ikke 20 prosent reserve 

Hensettingsbehov, dobbeltsett  K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

R13, Eidsvoll 8 14 14 8 8 8** 

Innsatstog, Dal  0 12 12 12 12 6* 

*vendende pendel 

**kan reduseres dersom det legges til rette for raskere vending på Dal 

 

Kapasitetsanalysen konkluderer med at det bare er konsept på Trinn 4 som har infrastrukturkapasitet 

til å levere det skisserte togtilbudet (person og gods) med tilfredsstillende punktlighet.  
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1 Bakgrunn og hensikt 

Samferdselsdepartementet har i brev av 15. mars 2019 gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å 

utarbeide konseptvalgutredning (KVU) for Hovedbanen Nord, strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. 

Jernbanedirektoratet har engasjert Multiconsult som konsulent for denne utredningen. 

Bakgrunnen for konseptvalgutredningen er at det i NTP 2018-2029 signaliseres at det er behov for 

tiltak som kan gi kapasitetsøkning både for gods- og persontransport. Hovedbanen Nord er i dag 

overbelastet mellom 18.00 og 23.30 og har kapasitetsutfordringer både for person- og godstog. 

Godstrafikk Oslo – Trondheim etterspør flere ruteleier enn det er kapasitet til på kveldstid, og Avinor 

har behov for transport av mer flydrivstoff på bane i takt med forventet vekst i flytrafikken på 

Gardermoen. Befolknings- og arbeidsplassveksten på Øvre Romerike er av de høyeste i landet, og 

dette tilsier en ytterligere vekst i persontrafikken.  

Konseptvalgutredningen er gjennomført i henhold til Finansdepartementets rundskriv R-108/19 om 

statens prosjektmodell, som angir følgende struktur for konseptvalgutredningen: 

1. Problembeskrivelse  

2. Behovsanalyse 

3. Strategiske mål  

4. Rammebetingelser for konseptvalg  

5. Mulighetsstudie  

6. Alternativanalyse  

7. Føringer for forprosjektfasen  

Som underlag til rapport om Alternativanalysen har Multiconsult utarbeidet en kapasitetsrapport.  

Kapasitetsrapporten har til hensikt å undersøke i hvilken grad konseptene som gjenstår etter siling i 

Mulighetsstudiet er i stand til å håndtere den angitte trafikkmengden.  

Revisjon 00A av kapasitetsrapporten avdekket et behov for ytterligere infrastrukturinvesteringer i 

konsept på trinn 3 for å levere framtidig godstrafikk med tilfredsstillende punktlighet. Det er i 

revisjon 01A utført en videre analyse av konsept K3.1 og K3.3 med hensikt å avdekke hvilke tiltak som 

er tilstrekkelige og nødvendige. Analysen er inkludert som Vedlegg 1. 
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2 Forutsetninger 

I analysen vurderes konsekvenser ved framføring av angitt person- og godstrafikk på Hovedbanen 

mellom Lillestrøm og Eidsvoll.  

Det vil i enkelte konsept framføres Innsatstog og godstrafikk på Gardermobanen i visse perioder. 

Flydrivstofftog framføres på Gardermobanen mellom Gardermoen og Langeland i samtlige konsept. 

Kapasiteten på Gardermobanen vurderes ikke ut over at det ses på konsekvenser ved å tilføre trafikk 

fra Hovedbanen Nord mellom ruteleier på Gardermobanen.   

2.1 Persontrafikk 

Passasjertall fra Transportanalyse av Referanse i Behovsanalysen [2] legges til grunn for 

persontogtilbudet. Transportanalysen gir gjennomsnittlig vekst i togpassasjerer på strekningen Dal-

Leirsund på 15 prosent i 2030 og 31 prosent i 2050 sammenlignet med dagens togreiser. I Figur 2-1 

og Figur 2-2 nedenfor er denne veksten lagt til grunn for å beregne antall passasjerer per avgang over 

Leirsund i 2030 og 2050 basert på dagens gjennomsnittlige passasjertall per uke per avgang. 

 

Figur 2-1 Gjennomsnittlig antall passasjerer per dag Leirsund-Lillestrøm, retning Oslo (tall for en typisk uke). 

Hverdager 2018. Kilde: Vy og beregninger i RTM23+. 

 

 

Figur 2-2 Gjennomsnittlig antall passasjerer per dag Lillestrøm-Leirsund, retning Dal (tall for en typisk uke). 

Hverdager 2018. Kilde: Vy og beregninger i RTM23+. 

Det kjøres i dagens ruteplan, R20, 2 avganger per time per retning i L13-pendelen mellom Dal og 

Drammen med materiell av type 75 på Hovedbanen Nord. Den horisontale streken i Figur 2-1 og 

Figur 2-2 angir antall tilgjengelige sitteplasser i et dobbelt togsett som er maksimal kapasitet per 

avgang med dagens infrastruktur. Figurene viser at behovet for økt kapasitet oppstår i rush. Figurene 

viser også at det er mye ledig kapasitet utenom rush. 

Basert på transportkapasiteten i materiellet sluttes det fra Behovsanalysen at en dobling av antall 

avganger i rush, der nye avganger kjøres med enkeltsett, vil kunne betjene den beregnede veksten i 

antall passasjerer. Dette vil gi en økt transportkapasitet på 50% i rush. Ulempen er at kapasitet ikke 
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er jevnt fordelt mellom avganger, men med tilgjengelig informasjon om antall sett, trengsel i 

togsettene og pendlere som hovedkunder antas markedet å regulere seg selv.   

2.2 Godstrafikk 

Godsmengde og døgnfordeling, samt godstogslengder beskrevet i T2033 [3] legges til grunn for 

kapasitetsanalysen. Dimensjonerende lengde for godstog på Hovedbanen Nord 650 meter. Det som i 

det videre omtales som lange godstog er 650 meter lange kombigodstog.  

T2033 angir totalt 18 ruteleier per døgn per retning for godstog inkludert reserveruteleier på 

Hovedbanen Nord. 

 2 ruteleier + 1 reserveruteleie for Flydrivstofftog 

 8 ruteleier + 3 reserveruteleier for Kombigodstog 

o Dette inkluderer vognlast og bilvogner 

 3 ruteleier + 1 reserveruteleie for Tømmertog 

Godstrafikken i T2033 danner grunnlag for vurdering av kapasitetsutnyttelse over døgn og i rush, se 

kapittel 3. 

2.3 Konsept  

Konseptene er utarbeidet i Mulighetsstudiet. Konseptene inneholder både et togtilbud og en 

infrastruktur. Konstruksjon av konsept har foregått i fire trinn. De to første trinnene undersøker 

muligheter for å nå målene og tilfredsstille rammebetingelsene uten nye investeringer:  

 Trinn 1: Tiltak som påvirker etterspørsel  

 Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur  

 Trinn 3: Forbedringer av eksisterende infrastruktur (mindre investeringer)  

 Trinn 4: Nyinvestering og større ombygging 

 

Konseptene i som analyseres i kapasitetsrapporten i Alternativanalysen er fordelt på trinn 2-4. 

Persontogtilbudet i hvert konsept vil løse transportbehovet identifisert i Behovsanalysen. Det var før 

alternativanalysen mere uklart i hvilken grad infrastrukturen i konsept på trinn med 2 og 3 vil 

håndtere omfang, døgnfordeling og lengder på godstog angitt i T2033gods [4]. Dette undersøkes 

nærmere i Kapasitetsanalysen.  

Formålet med konseptene på trinn 2 er å utnytte transportkapasiteten i korridoren mer effektivt – 

uten nye investeringer i infrastruktur. Noen av konseptene vil innebære at det må investeres i nytt 

materiell og/eller at driftskostnadene øker. For enkelte konsepter vil det måtte etableres et nytt 

busstilbud, mens andre forutsetter investering i nytt togmateriell. Dette er allikevel investeringer 

med en langt lavere kostnad enn infrastrukturendringer. 

Konseptene på Trinn 3 forutsetter mindre investeringer i form av oppgradering av eksisterende 

infrastruktur og ny jernbaneinfrastruktur. Alle konseptene på Trinn 3 har imidlertid til hensikt å ha 

kapasitet til å betjene en frekvensøkning for persontog fra to til fire tog per time i rush og kapasitet 

som tilfredsstiller forventet økning i godsmengde i T2033 (se kapittel 2.2).  
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Konseptene på Trinn 4 forutsetter store investeringer i ny jernbaneinfrastruktur. Alle konseptene har 

kapasitet til å betjene en frekvensøkning for persontog fra to til fire tog per time i rush og kapasitet 

som tilfredsstiller forventet økning i godsmengde i godsstrategien og/eller mulighet til å utvikle nye 

togprodukt og betjene nye relasjoner. Det skal med investeringsnivået i Trinn 4 være tilstrekkelig 

kapasitet i til å kjøre godstog i perioden 18-22 uten at det går på bekostning av andre togprodukt. 

Den økte kapasiteten gir også større fleksibilitet i ruteplanleggingen og redusert reisetid. 

I forkant av Alternativanalysen ble forutsetningene for togframføring i kapasitetsarbeidet justert noe. 

Dette, samt en mere detaljert gjennomgang av konseptene, ga behov for justering av konsept på 

Trinn 4 for at trafikken skulle kunne avvikles med tilfredsstillende punktlighet. Endringene fra 

Mulighetsstudiet er beskrevet i kapittel 2.3.7 og 2.3.8.  

Tiltak er beskrevet i kapittel 2.3.1 og i rapport Alternativanalyse [1]. Konseptene som analyseres er 

gjengitt i kapittel 2.3.3-2.3.8.  
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2.3.1 Tiltak 

Tabell 2-1 beskriver tiltakene som ligger til grunn for konseptutviklingen i Mulighetsstudiet for KVU 

Hovedbanen Nord.  

 Tabell 2-1 Beskrivelse av tiltak i Konsept i Mulighetsstudiet 
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Figur 2-3 angir geografisk plassering av tiltakene A-K i Mulighetsstudiet. 

 

Figur 2-3 Geografisk plassering av tiltakene i Mulighetsstudiet 
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Vurdering av kapasitetsbehovet på 

Hovedbanen Nord baserte seg i 

Mulighetsstudien på samme 

forutsetninger for beregning av 

kjøretider som er lagt til grunn i 

tilsvarende analyser, for eksempel for 

IC Østfoldbanen. Før oppstart av 

alternativanalysen, med mer detaljert 

vurdering av konseptene etter siling, 

ble forutsetningene gjennomgått 

sammen med Jernbanedirektoratet. 

Enkelte av forutsetningene ble i denne 

gjennomgangen justert med 

konsekvenser for 

kjøretidsberegningene. Endringene i 

kjøretid ble spesielt utslagsgivende for 

konsept på trinn 4, der togene har 

vesentlig kortere kjøretid på 

Hovedbanen Nord enn i konsept på 

trinn 1-3.  

Denne prosessen resulterte i tre nye 

tiltak i tillegg til tiltakslista (tiltak A – K) 

i mulighetsstudien. De nye tiltakene, 

AA1 – AA3, vurderes som nødvendige 

for å sikre avvikling av det økte 

trafikktilbudet med tilfredsstillende 

punktlighet. Tiltakene er beskrevet i 

[5].  

 

Tiltak AA1 er etablering av et forbikjøringsspor for godstog på Lindeberg stasjon.  

Tiltak AA2 er etablering av et kryssingsspor for lange godstog ved dagens avgrening på Langeland. 

Tiltak AA3 er et dobbeltspor fra E6 nord for Langeland til Jessheim stasjon. 

  

Figur 2-4 Geografisk plassering av tiltakene i 
Alternativanalysen 
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2.3.2 Referanse 

Figur 2-5 viser dagens lokal-/regiontogtilbud og infrastruktur på Hovedbanen Nord og 

Gardermobanen, samt lokaltogtilbudet på Kongsvingerbanen. 

Infrastruktur
Lokal- og 
Regiontrafikk

R
10

R14
R14x

L13
L13
L13

L13

Hauerseter

R
11

Dal

L1
2

Oslo 
Lufthavn

Eidsvoll

L14
L14x Kongsvinger

Lillestrøm

Eidsvoll Verk

Nordby

Frogner

Leirsund

Lindeberg

Kløfta

Jessheim

 

Figur 2-5 L13 lokal-/regiontogtilbud og infrastruktur på Hovedbanen Nord og Gardermobanen, samt 

lokaltogtilbudet på Kongsvingerbanen. Heltrukken linje angir ett tog per time per retning. Stiplet linje angir ett 

innsatstog per time i rushretning. 

Persontrafikk Hovedbanen trafikkeres av lokaltog L13 mellom Drammen og Dal, to tog per time per 

retning. Frekvensen er lik gjennom døgnet, og det kjøres ikke innsatstog. L13 kjører på dobbeltspor 

på Gardermobanen uten stans mellom Oslo S og Lillestrøm. Reisetid mellom Dal og Lillestrøm er i 

referanse ca. 39 minutter. På den enkeltsporede strekningen mellom Lillestrøm og Dal (dvs. 

Hovedbanen) stanser toget ved alle stasjoner.  

 

På den dobbeltsporede Gardermobanen kjøres det fra Oslo-området ett lokaltog og ett regiontog per 

time per retning til Eidsvoll og ett regiontog per time per retning til Lillehammer. Gardermobanen 

trafikkeres også av seks flytog per time per retning og fire fjerntog mellom Trondheim og Oslo per 

døgn per retning.  

 

Godstrafikk Det kjøres i referanse 7-10 godstog per retning per dag på Hovedbanen. Med godstog 

menes her alle typer godstog, unntatt flydrivstoff (se eget avsnitt). De aller fleste av godstogene er 

kombitog som kjører mellom Alnabru og kombigodsterminaler i Trondheimsområdet og langs 

Nordlandsbanen. Kombitogene kjøres hovedsakelig nordover ettermiddag/kveld og sørover 

natt/morgen. Det kjøres også 1-2 tømmertog per døgn per retning. Godstog kjøres hovedsakelig på 

hverdager. 
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Flydrivstofftog Det kjøres i referanse to tog per døgn per retning med flydrivstoff mellom Sjursøya og 

Oslo Lufthavn. Toget kjører på Hovedbanen til Langeland, nord for Kløfta. Derfra kjøres det på 

Gardermobanen til avgrening for eget losseanlegg øst for flyplassen. Ved retur til Oslo må 

flydrivstofftoget kjøres mot kjøreretning for øvrig trafikk på Gardermobanen mellom losseanlegget 

og Langeland. 

 

2.3.3 K2.4 

I dette konseptet forutsettes samme togtilbud i korridoren som i Referanse, men etterspørselen i 

rush dekkes ved å sette inn dobbeltdekkere med større kapasitet per avgang.  

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

 To persontog per time per retning til Dal 

 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen gjennom driftsdøgnet 

 

GODS
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R13
L13 R13
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Nordby

Frogner

Leirsund

Lindeberg

Kløfta

Jessheim

Kl. 05-01

 

Figur 2-7 Person- og godstrafikk i K2.4 gjennom driftsdøgnet 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være behov for følgende infrastrukturtiltak: 

 Tiltak G1, forlengelse av krysningssporet på Jessheim 

  

Figur 2-6 Skjematisk sporplan K2.4 og K2.6 
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2.3.4 K2.6 

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

 To persontog per time per retning til Dal i grunnrute 

 To innsatstog per time i rushretning mellom Oslo og Jessheim, totalt fire tog per time i 

rushretning 

 Redusert persontogtilbud mot rushretning, fra to til ett tog per time  

 Ingen godstog kjøres i korridoren i perioder med persontogrush   

 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen i grunnrute 

 To lange godstog per time på Gardermobanen per time i godsrushretning Alnabru-Eidsvoll 

etter kl 18 

 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen etter kl 18, kun illustrert med 1 godstog i Figur 

2-8. 

 

Trafikken i perioder med rush for person- og godstrafikk er illustrert i Figur 2-8. Figuren illustrerer 

ikke trafikk i motsatt retning av rush persontog. 

 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være behov for følgende infrastrukturtiltak: 

 Tiltak G1, forlengelse av krysningssporet på Jessheim 

For skjematisk sporplan, se Figur 2-6. 
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Figur 2-8 Person- og godstrafikk i K2.6 i rush og på kveldstid. Figuren illustrerer ikke trafikk i motsatt retning av 

rush for persontog. 
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2.3.5 K3.1 

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

 Forlengelse av dagens persontogpendel fra Dal til Eidsvoll med to tog i timen per retning i 

grunnrute 

 To innsatstog per time i rushretning mellom Oslo og Jessheim, totalt fire tog per time i 

rushretning 

 Redusert persontogtilbud mot rushretning, fra to til ett tog per time 

 Ingen godstog kjøres i korridoren i perioder med persontogrush   

 To lange godstog per time på Gardermobanen per time i godsrushretning Alnabru-Eidsvoll 

etter kl 18 

 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen, kun illustrert med 1 godstog i Figur 2-9 

Trafikken i perioder med rush for person- og godstrafikk er illustrert i Figur 2-9. Figuren illustrerer 

ikke trafikk i motsatt retning av rush persontog. 
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Figur 2-9 Person- og godstrafikk i K3.1 i rush og på kveldstid. Figuren illustrerer ikke trafikk i motsatt retning av 

rush for persontog. 
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For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være 

behov for følgende infrastrukturtiltak: 

 Tiltak A – Ny Leirsund stasjon 

 Tiltak G – Forlengelse av krysningsspor på Jessheim og 

Bøn 

 Tiltak K – Vendespor og ny plattform på Eidsvoll 

For skjematisk sporplan, se Figur 2-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 K3.3 

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

 To persontog per time per retning Lillestrøm- Dal gjennom driftsdøgnet (som i dag) 

 To innsatstog per time i rushretning fra/til Jessheim i persontogrush. Innsatstogene går 

videre på Gardermobanen nord for Lillestrøm og stopper derfor ikke på stasjonene på 

Hovedbanen mellom Jessheim og Lillestrøm. Unntaket er Kløfta, som betjenes i rushretning 

om morgenen (mot Oslo), men ikke tilbake igjen om ettermiddagen. 

 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen i grunnrute 

 To lange godstog på Hovedbanen per time i godsrushretning Alnabru-Eidsvoll etter kl. 18 

 Eventuell reduksjon i persontrafikktilbudet til Dal kl. 18-22 hvis behov for flere godsruteleier 

 

Figur 2-10 Skjematisk sporplan 
K3.1 
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Figur 2-11 Person- og godstrafikk i K3.3 i angitte perioder. *Kløfta betjenes kun i retning Oslo av Innsatstog 

Jessheim-Oslo. 

 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være behov 

for følgende infrastrukturtiltak: 

 Tiltak A, ny Leirsund stasjon 

 Tiltak E, ny avgrening fra Gardermobanen til 

Hovedbanen ved Langeland 

 Tiltak G1, forlengelse av kryssingssporet på Jessheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 K4.1 

Gjennom kapasitetsarbeidet i alternativanalysen ble det klart at infrastrukturen i konsept K4.1 måtte 

endres noe for at trafikken kunne avvikles med tilfredsstillende punktlighet. Konseptet er derfor noe 

justert fra K4.1 i rapport Mulighetsstudie. Endringen består av en forlengelse av dobbeltsporet 

Jessheim-Nye Nordby i retning Langeland. Tiltaket, Tiltak AA3, er beskrevet i detalj i [1]. 

Konseptet innebærer følgende trafikk: 

 To persontog per time per retning Lillestrøm- Dal gjennom driftsdøgnet  

Figur 2-12 Skjematisk sporplan 
K3.3 
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 To innsatstog per time i rushretning fra/til Jessheim i persontogrush 

 Ett langt godstog per time i rush (medstrøms) 

 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen i grunnrute 

 To lange godstog per time etter kl. 18 
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Figur 2-14 Person- og godstrafikk i K4.1 i angitte perioder.  

 

 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være 

behov for følgende infrastrukturtiltak: 

 Tiltak A, ny Leirsund stasjon 

 Tiltak B, nytt dobbeltspor fra Leirsund til dagens 

Lindeberg stasjon, ny Frogner stasjon og nedleggelse av 

dagens Lindeberg og Frogner stasjoner  

 Tiltak F, dobbeltspor mellom Jessheim og Nye Nordby, 

samt Nye Nordby stasjon 

 Tiltak G1, forlengelse av kryssingssporet på Jessheim 

 Tiltak AA3, forlengelse av dobbeltspor i retning 

Langeland 

 

. 

 

 

Figur 2-13 Skjematisk sporplan 
K4.1 
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2.3.8 K4.4 

Gjennom kapasitetsarbeidet i alternativanalysen ble det klart at infrastrukturen i konsept K4.4 måtte 

endres noe for at trafikken kunne avvikles med tilfredsstillende punktlighet. Konseptet er derfor noe 

justert fra K4.4 i rapport Mulighetsstudie. Endringen består av en etablering av et kryssingsspor ved 

Langeland på enkeltsporet Asper-Jessheim. Det er også, gitt økningen i trafikkmengden i K4.4, 

vurdert å være nødvendig med et forbikjøringsspor for godstog ved Lindeberg. Tiltakene er beskrevet 

i detalj i [1]. 

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

 Fire persontog per time per retning Lillestrøm – Nye Nordby gjennom driftsdøgnet 

 To persontog per time per retning Nye Nordby – Dal gjennom driftsdøgnet 

 Tre lange godstog per time gjennom hele driftsdøgnet 
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Figur 2-16 Person- og godstrafikk i K4.4 i angitte perioder. 

 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være behov for følgende infrastrukturtiltak: 

 Tiltak A, ny Leirsund stasjon 

 Tiltak B, nytt dobbeltspor fra Leirsund til dagens Lindeberg stasjon, ny Frogner stasjon og 

nedleggelse av dagens Lindeberg og Frogner stasjoner  

 Tiltak C, nytt spor på vestsiden av dagens Hovedbanespor som gir funksjonelt dobbeltspor fra 

Lindeberg til Kløfta 

 Tiltak F, dobbeltspor Jessheim - Nye Nordby og etablering av Nye Nordby stasjon 

Figur 2-15 Skjematisk sporplan K4.4 



KVU Hovedbanen Nord  multiconsult.no 

Kapasitetsanalyse  2 Forutsetninger 

 

10212454-TVF-RAP-08 14. januar 2021 / 01 
  Side 24 av 145 

 Tiltak J, dobbeltspor Kløfta-Asper på vestsiden av Gardermobanen 

 Tiltak AA1, forbikjøringsspor for godstog på Lindeberg 

 Tiltak AA2, nytt kryssingsspor på Langeland 

2.4 Ruteplan 

For den ruteplan-avhengige analysen legges tider inn og ut av Lillestrøm stasjon gitt av R2033(R2027) 

til grunn.  

 Persontog har avgang fra Lillestrøm i retning Jessheim kl. xx:25 og xx:55 

 Persontog har avgang fra Lillestrøm i retning Oslo kl. xx:06 og xx:36  

 

I tillegg justeres oppholdstider på Lillestrøm ned fra dagens lengde for konsept med større 

investeringer på infrastruktur2.  Oppholdstider i de ulike konseptene er gjengitt i Tabell 2-2.  

Tabell 2-2 Oppholdstider for persontog ved Lillestrøm stasjon i de ulike konseptene. 

 

Det foreligger ikke ruteleier eller gitte tider inn og ut av Oslo(Lillestrøm) for Innsatstog R13x fra og til 

Jessheim. I konsept K3.3 kjøres R13x på Gardermobanen og får en vesentlig redusert kjøretid 

sammenlignet med R13 i samme periode. R13x kjøres i retning Oslo om morgenen og retning Dal om 

ettermiddagen. For å oppnå en attraktiv ruteplan for reisende i rush, legges ruteleier for R13x i 

kapasitetsanalysen på en slik måte at Innsatstog kjøres mellom R13 i retning Oslo med tilnærmet 

stive ruter fra Jessheim. På samme måte legges R13x i retning Jessheim mellom R13 i retning Dal med 

tilnærmet stive ruter fra Oslo. Ruteleier for R13x er deretter tilpasset øvrige ruteleier på Hoved- og 

Gardermobanen. 

2.5 Rullende materiell 

Det er utført kjøretidsberegninger for ulike infrastrukturkonsept. Tabell 2-3 angir hvilke typer 

rullende materiell som benyttes i kjøretidsberegningene3.  

Tabell 2-3 Togprodukt og materiell benyttet i beregningene. 

Togprodukt  
Materiellbetegnelse  

TRENOPlus 
Kjøretidspåslag  Framføringshastighet  

Regiontog,  

R13 og R13x 

75x2 12% på ny infrastruktur og på Gardermobanen, 

9% på eksisterende infrastruktur Hovedbanen Nord 

Inntil 200km/t 

Godstog _CE119-600m-1000t-90km/t 10 % Inntil 90km/t 

 

Det utføres kjøretidsberegninger for materiell av type 75, Staedtler Flirt. Dette materiellet benyttes 

også i dag. Togene kjøres både som enkelt- og dobbeltsett med en transportkapasitet på henholdsvis 

295 og 590 sitteplasser. Dette materiellet benyttes i grunnrute og rush i samtlige konsept med 

unntak av K2.4, der det benyttes dobbeltdekkere med 30-50% flere sitteplasser enn dagens materiell 

[6].  

                                                                 
2 I R20 benyttes 2 minutter oppholdstid for R13 i retning Dal og 3 minutter oppholdstid for R13 i retning Oslo.  
3 Standard verdier gitt for det angitte materiell i TRENOPlus gitt av Jernbanedirektoratet. Mere detaljerte data kan oversendes hvis ønskelig. 

Konsept K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Oppholdstid Lillestrøm, retning Eidsvoll 2 2 2 2 2 1 

Oppholdstid Lillestrøm, retning Oslo 3 3 3 3 2 1 
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Behovet for en økning i antall sitteplasser oppstår i perioder med rushtrafikk og kun i en retning, se 

kapittel 2.1. I Konsept K2.4 kjøres det ikke flere avganger i rush eller grunnrute enn i R20. Det er kun 

økningen i antall sitteplasser som følge av materiellendringen som øker transportkapasiteten. I 

øvrige konsept kjøres det flere avganger i rush i rushretning enn i R20. Dersom disse kjøres med 

enkeltsett gis en økning på 50% i antall sitteplasser, mens dobbeltsett gir en økning på 100%. Det er 

kun i Konsept K2.4 og K4.4 at det gis en økning i transportkapasitet utenom rush. Tabell 2-4 gjengir 

maksimal økning i antall sitteplasser i de ulike konseptene. 

Tabell 2-4 Maksimal økning i transportkapasitet i rush (i rush-retning) og grunnrute i de analyserte konseptene 

sammenlignet med R20(dagens trafikk) 

Konsept Rush Grunnrute 

K2.4 30-50% 30-50% 

K2.6 50-100% 0 % 

K3.1 50-100% 0 % 

K3.3 <50-<100%* 0 % 

K4.1 50-100% 0 % 

K4.4 50-100% 50-100% 

*Konseptet betjener ikke alle stasjoner i rush 

2.6 Togframføring 

Minste tid for vending av tog. 

Situasjonen med én lokfører er (i Norge) den mest vanlige og legges i normale situasjoner til grunn 

for beregninger.  Ved vending ved stasjon benyttes en oppholdstid ved plattform mellom ankomst og 

avgang på minst 7 minutters teknisk snutid + 3 minutters margin = 10 minutter. Dette er en 

nedjustering av buffer på 5 minutter angitt i [7].  

 

Kryssinger på enkeltspor 

Det er generelt en praksis i Norge at godstog tar kryssingstapet i en kryssing. Dette settes som 

forutsetning i kapasitetsanalyser [7].  

 

Oppholdstider 

Tabell 2-5 gjengir oppholdstider ved stasjoner/holdeplasser med passasjerutveksling som benyttes i 

kapasitetsarbeidet. Oppholdstider på Lillestrøm stasjon er angitt i kapittel 2.4. 

Tabell 2-5 Oppholdstider for persontog på Hovedbanen Nord. 

Stasjon Leirsund Frogner Lindeberg Kløfta Jessheim Nordby Hauerseter Dal 

Oppholdstid 40 40 40 50 60 40 40 40 

 

Tid på stasjon etter endt rute settes til 120 sekunder for tog:  

 Der kjøretøyene skal kjøres videre til hensetting  

 Der lokfører fortsetter fra samme førerrom og  

 Der togkonfigurasjonen (enkelt- eller multiple sett) ikke endres.  

 

Et driftsopplegg som omfatter skjøting og deling inngår ikke som del av analysen. 
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2.7 Hensetting 

Det forutsettes i hovedsak at framtidig hensetting av Innsatstog foretas på Dal og hensetting av 

regiontog foretas på Eidsvoll. Det vil også være behov for daghensetting av innsatstog i Oslo.  

Ved et driftsopplegg som benytter deling av togsett etter morgenrush og skjøting av togsett før 

ettermiddagsrush, kan togsett hensettes på hensettingsanlegg for Innsatstog på Dal gjennom dagen.  

Tabell 2-6 gjengir dagens hensettingskapasitet på Eidsvoll, totalt 10 plasser.  

Tabell 2-6 Dagens hensettingskapasitet på Eidsvoll. [8] 

 

I T2035 Persontrafikk [4] beskriver det at det på Oslo S er inntil 10 plasser tilgjengelig til 

daghensetting (påsettplasser). Disse plassene forutsettes å være tilgjengelige for Innsatstog på 

Hovedbanen Nord.  Dersom Innsatstog til og fra Oslo i rush kjøres med enkeltsett vil det antatt være 

tilgjengelige plasser i Oslo til daghensetting. Ved bruk av dobbeltsett kan antall togsett som skal 

hensettes i Oslo overstige antall tilgjengelige plasser. Det må i så fall gjøres videre vurderinger av om 

tog i driftsopplegg skal benytte annen daghensetting eller inngå i andre pendler gjennom dagen.  

3 Metodikk 

Det er i Mulighetsstudiet gjort en vurdering av hvilke tiltak som kan være tilstrekkelige for å realisere 

den angitte trafikkmengden gitt investeringsnivået på det angitte trinnet. Tiltak bør i minst mulig 

grad være midlertidige. Med midlertidige menes i denne sammenheng at tiltakene ikke kan 

videreføres ved realisering av framtidig sammenhengende dobbeltspor.  

 

Kapasitetsarbeidet har til hensikt å vurdere hvilken evne angitte konsept for infrastruktur og trafikk 

har til å levere den angitte trafikken med ønsket punktlighet.  Det utføres en ruteplan-uavhengig og 

en ruteplan-avhengig analyse.  

 

I den ruteplanuavhengige analysen er det, basert på kjøretidsberegninger for person- og godstog 

utført med bruk av kapasitetsverktøyet TRENOPlus, identifisert dimensjonerende strekningsavsnitt 

på strekningen Eidsvoll-Lillestrøm i de ulike konseptene. Dimensjonerende strekningsavsnitt for 

person- og godstrafikk er beregnet på ulike måter. Begge beregnes i retning Oslo.  

 Beregning av dimensjonerende strekningsavsnitt for persontrafikk er inkludert tidsbruk ved 

retardasjon og akselerasjon på stasjoner med passasjerutveksling. I tillegg regnes tidsbruk 
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ved retardasjon og akselerasjon på avsnitt med holdeplasser med passasjerutveksling 

(Nordby, Leirsund). Tid til stasjonsopphold er ikke inkludert.  

 Beregning av dimensjonerende strekningsavsnitt for godstrafikk baserer seg på tidsbruk 

mellom kryssingsstasjoner for gjennomgående godstog Eidsvoll-Oslo.  

 

Kjøretid over de ulike strekningsavsnittene vurderes opp mot nødvendige tidsavstander ved ulik 

trafikal belastning. Disse er gitt av Jernbanedirektoratets standarder for kapasitetsplanlegging, [7]. På 

bakgrunn av dette gis det en generell vurdering om trafikken kan forventes å avvikles med 

tilfredsstillende punktlighet.  

 

I den ruteplanavhengige analysen 

analyseres trafikken og infrastrukturen i de 

ulike konseptene i en ruteplan basert på 

tider inn og ut av Lillestrøm stasjon for 

persontog gitt av R2033. Til dette benyttes 

også ruteplanleggingsverktøyet TRENOPlus.  

 

Prosessen for analyse av konsept er 

illustrert i  

Figur 3-1. 

 

Arbeidet er utført i følgende rekkefølge: 

• Konstruksjon av infrastrukturmodell 

• Kjøretidsberegninger for aktuelle 

togprodukt 

• Konstruksjon av ruteplan  

• Beregning av kapasitetsutnyttelse på 

strekning  

• Analyse  

• Eventuell vurdering av ytterligere tiltak  

 

Figur 3-1: Prosessbeskrivelse ruteplanavhengig analyse 

 

Tider inn og ut av Lillestrøm gitt av R2033 er lagt til grunn for den analyserte ruteplanen. Disse er 

gjengitt i kapittel 2.4. Dersom disse tider endres vesentlig grad, vil dette påvirke ruteplanen og 

dermed konklusjoner i den ruteplanavhengige analysen den aktuelle ruteplanen.  

 

Det gis en framstilling av kapasitetsutnyttelse på enkeltsporet strekning. Beregningen utføres med 

bruk av UIC-modulen i TRENOPlus. Kapasitetsutnyttelsen beregnes for dimensjonerende 

strekningsavsnitt og vurderes opp mot anbefalte verdier fra UIC for trafikk over driftsdøgn og i rush. 

Det anbefales å ikke overstige 60% utnyttelse av infrastruktur i grunnrute eller døgn og 75% 

utnyttelse i rush. En maksimal utnyttelsesverdi på 75% legges også til grunn for framføring av 

godstog i godsrush. Dersom kapasitetsutnyttelsen tangerer eller overstiger disse verdiene er det 

risiko for at forstyrrelser oppstår eller vil forplante seg videre i systemet. Disse verdiene er lagt som 

kriterier for vurdert evne til å levere trafikken på analysert infrastruktur.  
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Kapasiteten på dobbeltsporet er tilstrekkelig til framføring av trafikkmengder i samtlige konsept. Det 

gis ikke en vurdering av kapasiteten på dobbeltsporet. Det er imidlertid vurdert hvorvidt det er behov 

for forbikjøringsspor for godstog i K4.4.  

 

T2033 angir døgnfordeling og omfang av framtidig godstrafikk. Konseptene er utformet for å kunne 

håndtere denne trafikken. T2033 inneholder ruteleier for Flydrivstofftog, Kombigodstog og 

Tømmertog. Ruteleiene for T2033 er lagt i denne prioriteringsrekkefølgen i den ruteplanavhengige 

analysen. Ruteleier for Flydrivstofftog og Kombigodstog skal ikke endres, mens ruteleier for 

tømmertog vurderes å være fleksible over døgnet og kan flyttes. Dersom det er behov for å flytte 

ruteleie for Flydrivstofftog eller Kombigodstog vil dette omtales som redusert måloppnåelse. 

 

Konsept på trinn 2, samt K3.1, har begrenset evne til godsframføring. Det gis en beregning av 

maksimalt antall godstog i konseptene. Maksimalt antall godstog vurderes opp mot angitt antall 

godstog i T2033.  

 

Konsept på trinn 4, samt K3.3, vurderes å ha god evne til godsframføring. Det ses i disse konseptene 

kun på evne til avvikling av godstrafikken i T2033. 

 

Vurderingskriterier for måloppnåelse av konsepter settes til å være: 

1. Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i grunnrute < 60% 

2. Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i rush < 75% 

3. Kapasitetsutnyttelse grunnrute med 1 godstog per time per retning < 60% 

4. Kapasitetsutnyttelse T2033 godsrush eller 2 godstog per time < 75% 

 

Det gis også en overordnet vurdering av konseptenes evne til å levere trafikken som inngår i 

konseptbeskrivelsen.  

 

Basert på kapasitetsutnyttelse oppsummeres resultatene fra den ruteplanavhengige analysen i en 

måloppnåelsesmatrise i slutten av hvert kapittel. Måloppnåelsen er angitt med farge, der fargene 

angir følgende vurdering: 

Grønt – med lav risiko for forstyrrelser og god tilbakestillingsevne i systemet 

Oransje – med en viss risiko for forstyrrelser og middels tilbakestillingsevne i systemet 

Rødt – med høy risiko for forstyrrelser og svak tilbakestillingsevne i systemet 

 

Det inkluderes illustrasjoner med grafiske ruter for de ulike konsept. Ruteleier i grafiske ruter er gitt 

ulike farger. Fargene på linjene har følgende forklaring: 

Blå heltrukne - Regiontog 

Blå stiplede - Innsatstog 

Grå linjer – Tomtog  

Sorte linjer – Kombigodstog og tømmertog 

Røde linjer - Flydrivstofftog 
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Figur 3-2: eksempel på grafiske ruter med ulike togprodukt. Redusert størrelse. 

4 Framføringstider 

Det er utført kjøretidsberegninger for tog i begge retninger for alle konsept. Basert på 

kjøretidsberegningene og tider inn og ut av Lillestrøm stasjon er det konstruert en ruteplan for hvert 

konsept. Ruteplanen gir ulike framføringstider for persontog i de ulike retningene. Framføringstider 

for persontog i de resulterende ruteplanene er angitt i Tabell 4-1.  

Tabell 4-1 Framføringstider for persontog i de resulterende ruteplaner 

Relasjon  Konsept 
 

  K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

R13 Dal-Lillestrøm 00:37:20 00:37:20 00:33:12 00:33:43 00:30:39 00:30:30 

R13 Lillestrøm-Dal 00:41:57 00:41:57 00:40:23 00:40:58 00:31:10 00:30:41 

R13 Eidsvoll-Lillestrøm -- -- 00:42:21 -- -- -- 

R13 Lillestrøm-Eidsvoll -- -- 00:49:45 -- -- -- 

R13X Jessheim-Lillestrøm -- 00:25:13 00:22:05 00:13:37 00:19:00 00:17:52 
 

*Annethvert innsatstog -- 00:22:47 -- -- -- -- 

R13X Lillestrøm-Jessheim -- 00:23:46 00:21:38 00:10:24 00:19:44 00:18:06 

  *Annethvert innsatstog -- 00:22:22 -- -- -- -- 
 

R13X kjøres på -- HBN HBN GMB HBN HBN 

 

Framføringstid for godstog varierer over døgnet og med total trafikkmengde. Framføringstider for 

godstog i Tabell 4-2 er basert på beregnede kjøretider for godstog tilpasset kryssing av persontrafikk i 

Grunnrute der godstog tar tidstap (se kapittel 2.6). Tabellen gjengir også kryssingsmønster og samlet 

tidsforbruk ved kryssinger i ruteplanen.  
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Tabell 4-2 Kjøretider og egenskaper ved kryssingsmønster Kombigodstog 

*flere mulige kryssingsmønstre 

 

5 Analyse 

5.1 K2.4 – Tog med økt ombordkapasitet 

Trafikk og skjematisk sporplan for konseptet er beskrevet i kapittel 2.1.  

Figur 5-1 illustrerer den overordnede infrastrukturen i K2.4. Linjen «Mulighetsrom» illustrerer de 

tilgjengelige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [1]. Tall i sirklene angir antall 

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

Mulighetsrom

Lillestrøm

Eksisterende 
infrastruktur  

Ny 
infrastruktur Asper

Eidsvoll

Langeland 

K2.4 1 2

2

Ny Frogner/
Lindeberg

Lindeberg Hauerseter
Sand

Ny Nordby

222 3

12 2 3

3

NordbyLeirsund KløftaFrogner Jessheim

2

Bøn

2

Dal

2 11

 

Figur 5-1 Infrastrukturoversikt K2.4 

  

Relasjon/ 

Egenskaper  Konsept  

 K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Eidsvoll-Lillestrøm 00:51:20 00:51:20 00:56:59 00:48:16 00:49:23 00:42:30 

Antall kryssinger 2 2 3 2 1-2* 1* 

Kryssing ved  Lindeberg 

og 

Jessheim  

 Lindeberg 

og 

Jessheim  

Jessheim, 

Hauerseter og 

Bøn 

 Lindeberg og 

Jessheim  

Kløfta og 

Hauerseter* Langeland* 

Total tid til kryssing(s) 660 660 910 480 540 180 

Lillestrøm-Eidsvoll 00:51:16 00:51:16 00:53:11 00:47:19 00:48:00 00:41:46 

Antall kryssinger 2 2 3 2 1-2* 1* 

Kryssing ved 

 Lindeberg 

og Jessheim  

 Lindeberg 

og Jessheim  

Kløfta, Hauerseter 

og Bøn  

Kløfta og 

Hauerseter  

Kløfta og 

Hauerseter* Langeland* 

Total tid til kryssing(s) 660 660 660 420 480 180 
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Figur 5-2 angir hastighetsprofilet Lillestrøm-Dal for persontog R13 med infrastrukturen i K2.4.  

 

Figur 5-2 Hastighetsprofil persontog i hovedspor Lillestrøm-Dal i K2.4 

Togtypen som benyttes i K2.4 har 30-50% høyere setekapasitet [6] enn type 75 som har 295 

sitteplasser. Materiellet vurderes derfor å ha tilstrekkelig setekapasitet til å håndtere veksten i antall 

passasjerer beregnet i Behovsanalysen, se kapittel 2.1.  

 

Trafikken i K2.4 vil mest sannsynlig ikke kreve ytterligere etablering av hensettingsplasser. 

5.1.1 Ruteplanuavhengig vurdering 

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

med dagens infrastruktur. Mellom Dal og Lillestrøm består Hovedbanen Nord av enkeltspor.  

 

Kryssingsmuligheter for tog med ulike lengder er angitt i Figur 5-3.  

 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Lillestrøm N Lillestrøm

600 m

500 m

Persontog 
220 m

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

14,37 7,10

4,103,924,275,023,823,765,045,57 4,622,48 4,23

X X

650 m X X X X X XX XX

X

 

Figur 5-3 Kryssingsspor for tog med angitte toglengder. Tall angir avstand i kilometer. 

Dimensjonerende strekningsavsnitt beregnes ut fra kjøretid over avsnitt. Lang avstand mellom 

stasjoner er ikke identisk med lang kjøretid. Det er ulike dimensjonerende strekningsavsnitt for 

person- og godstog. For persontog er det beregnet dimensjonerende strekningsavsnitt inkludert tid 

til retardasjon og akselerasjon på stasjoner med passasjerutveksling. I tillegg regnes tid til retardasjon 

og akselerasjon på avsnitt med holdeplasser med passasjerutveksling som tid for å kjøre over 

avsnittet.  

 

Dimensjonerende strekningsavsnitt Dal-Lillestrøm for persontog i K2.4 er Hauerseter-Jessheim, med 

en beregnet kjøretid på 287 sekunder, i underkant av 5 minutter, se Figur 5-4.  
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Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Lillestrøm N Lillestrøm

Persontog X X X X X X X X X X X
170194212287131167 237189 184X

 

Figur 5-4 Kjøretider for persontog i rute mellom kryssingsstasjoner. Dimensjonerende strekningsavsnitt er angitt 

med store typer. 

I K2.4 er persontrafikken identisk mellom Dal og Lillestrøm gjennom døgnet, 4 tog per time. Det skal 

kjøres 2 avganger med Flydrivstofftog mellom Langeland og Lillestrøm, men i hovedsak er det den 

samme trafikkmengden Dal-Lillestrøm.  

 

Eidsvoll Dal Lillestrøm

RUSH

GRUNNRUTE

I 4

4I0

0*

 

Figur 5-5 Antall persontog på strekningen i rush og grunnrute. Inkluderer tomtogkjøring Jessheim-Dal. *Det 

kjøres tomtog i rush ved oppstart av driftsdøgnet 

Ved framføring av 4 tog (sum begge retninger) per time anbefales en tidsavstand på 5 minutter for å 

oppnå en 3-deling mellom alle kryssingsspor, se [7]. En 3–deling betyr at enhver kryssing kan flyttes i 

begge retninger ved forstyrrelser og betegner et robust system med evne til å ha tilfredsstillende 

punktlighet. 

 

Frogner stasjon er markert med en oransje x i figuren. Den har plattform kun til spor 1 og kan derfor 

ikke ha kryssing av persontog med passasjerutveksling. Det betyr at stasjonen i praksis er en 

holdeplass for planlegging av framtidig trafikk, men for beregning av dimensjonerende 

strekningsavsnitt regnes den som en stasjon. Stasjonen kan ved forsinkelser og avvik benyttes til 

kryssing der passasjerer på toget uten plattform fraktes tilbake til Frogner stasjon med buss. Dersom 

den tas ut, vil avsnittet Lindeberg – Lillestrøm Nord være det reelle dimensjonerende 

strekningsavsnittet med en kjøretid på 426 sekunder, eller i overkant av 7 minutter. Ved framføring 

av 4 tog per time tilsvarer dette et system med 2-deling av kryssingsspor, noe som betegner et 

system med dårlig punktlighet. 

 

Godstrafikken er, med unntak av flydrivstofftoget, gjennomgående Eidsvoll-Lillestrøm gjennom 

døgnet. Det kjøres kun Godstog og tomtog mellom Eidsvoll og Dal.  

 

Dimensjonerende strekningsavsnitt Eidsvoll-Lillestrøm for 650 meter lange godstog i K2.4 Eidsvoll-

Sand, med en beregnet kjøretid på 709 sekunder, eller i underkant av 12 minutter, se Figur 5-6.   

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Lillestrøm N Lillestrøm

Godstog, 
650 meter X X X X X XX XX

160158181188144709 292 227

 

Figur 5-6 Kjøretider for 650 meter lange godstog uten stans mellom kryssingsstasjoner. Dimensjonerende 

strekningsavsnitt med store typer. 
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Ikke alle godstog vil være 650 meter lange, men kjøretiden over avsnittet, trafikkmengden Dal-Sand 

og det at gods skal ta tidstap ved kryssing med persontog (krever lengre kryssingsspor) gjør at det bør 

ses på tiltak også på dimensjonerende avsnitt for gods. Lange godstog kan krysse med persontog på 

Dal, da disse ender sin rute her, men ikke med hverandre.  

 

Det ses at avsnittet med nest lengst kjøretid for både person- og godstog er det samme avsnittet 

(med inntil 6 tog per time); Lindeberg(Frogner)-Lillestrøm. Her er det en tidsavstand mellom 

kryssingsspor på 5,5(4) -6,5 minutter. Dette er en nesten dobling av tidsavstanden for en 3-deling av 

systemet (3,5 minutter) som vil gi god punktlighet, og overstiger tidsavstanden for en 2-deling av 

systemet (5 minutter). Denne delen av strekningen har høy risiko for å både skape og forplante 

forstyrrelser i de perioder det kjøres mer enn 4 tog per time.  

 

Ved framføring av inntil 2 godstog per time anbefales en tidsavstand på 10 minutter kjøretid mellom 

kryssingsspor for å oppnå en 3-deling mellom alle kryssingsspor. Et system med 2-deling av 

kryssingsspor oppnås 15 minutter tidsavstand mellom kryssingsspor. Dette gjelder på strekningen 

Eidsvoll-Dal.  

 

På strekningen Dal-Lillestrøm kjøres det 4 persontog per time i grunnrute, slik at det på denne 

strekningen vil kjøres 2 godstog og 4 persontog per time, totalt 6 tog.  Ved framføring av 6 tog per 

time anbefales det i [7] en tidsavstand på 3,5 minutter mellom kryssingsspor for å oppnå en 3-deling 

mellom alle kryssingsspor. Anbefalingen legger til grunn at framføring av 6 tog per time skjer med 

jevn 20-minutters frekvens og lik framføringstid. 

 

2 Godstog og 4 persontog framføres imidlertid ikke jevnt over timen med en 20-minutters frekvens 

mellom togene. Persontogene skal framføres med 30-minutters frekvens, og godstog legges mellom 

disse, slik at trafikken. Godstog og persontog har relativt lik framføringstid på strekningen. Dette 

betyr, dersom systemet skal være robust og ha god punktlighet, at systemet heller bør tilrettelegges 

for framføring av 4 tog per time per retning (15-minutters frekvens).  

 

Ved framføring av 4 tog per time per retning, totalt 8 tog per time, anbefales en tidsavstand på 2,5 

minutter for å oppnå en 3-deling mellom alle kryssingsspor.  I praksis betyr dette vanligvis at det bør 

anlegges dobbeltspor for å ha en tilfredsstillende punktlighet med den angitte trafikkmengden og 

trafikkblandingen. Det skal imidlertid ikke framføres totalt 8 men 6 tog per time, slik at en 2-deling av 

kryssingsspor antas å være tilstrekkelig. Dette medfører behov for en tidsavstand på ca. 4 minutter 

mellom kryssingsspor.  

 

Figur 5-7 angir i rødt hvilke avsnitt som overstiger en kjøretid på 4 minutter for de ulike 

togproduktene. I K2.4 betyr dette at ved framføring av 6 tog per time vil avsnittene markert med 

røde tall ha høy risiko for å både skape og forplante forstyrrelser.  
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Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Lillestrøm N Lillestrøm

Persontog, 
220 meter X X X X X X X X X X X

170194212287131167 237189 184X

Godstog, 
650 meter X X X X X XX XX

160158181188144709 292 225

 

Figur 5-7 Kjøretider mellom kryssingsstasjoner for 650 meter lange godstog og 220 meter lange persontog. Tall i 

rødt overstiger tidsavstand på 4 minutter.  

Den ruteplanuavhengige analysen konkluderer med at det for å oppnå en tilfredsstillende 

punktlighet vil være nødvendig med infrastrukturtiltak på strekningen Eidsvoll-Sand, Hauerseter-

Jessheim og Lindeberg-Lillestrøm Nord. Det vil være antatt viktigst å prioritere strekningen 

Lindeberg-Lillestrøm N. Det skal i K2.4 imidlertid ikke ses på infrastrukturtiltak. Dermed vil det i K2.4 

måtte ses på tiltak i ruteplan for å oppnå en punktlighet tilsvarende eller bedre enn i dag.  

 

5.1.2 Ruteplanavhengig vurdering 

5.1.2.1 R13 Grunnrute uten godstrafikk 

R13-pendelen til Dal får i K2.4 togmøter på Lillestrøm Nord, Kløfta og Hauerseter, se Figur 5-8. Det er 

passasjerutveksling på Kløfta og Hauerseter.  

 

Det vil med bruk av dobbeltdekkere være behov for noe lengre oppholdstider ved stasjoner med 

passasjerutveksling. Det økte behovet blir imidlertid dekket av at stasjonsoppholdet på stasjoner på 

Hovedbanen allerede er økt fra dagens oppholdstid, se kapittel 2.4.  
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Figur 5-8 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 svært robust og vil ha god mulighet til å håndtere 

forsinkelser for tog fra Oslo.  

Vendetid for pendel på Dal stasjon er 18 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.  

Kapasitetsutnyttelse  

Trafikken gir en beregnet utnyttelsesgrad på 70% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal, som er 

avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse, i grunnrute. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 60%. 

Det indikerer at det ikke vil være tilgjengelige reserveruteleier på strekningen og at det er høy risiko 

for å påvirke punktligheten i grunnrute. Kapasitetsutnyttelsen mellom Leirsund og Langeland 

tangerer anbefalt maksimal verdi i grunnrute. 
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Figur 5-9 Kapasitetsutnyttelse K2.4 Grunnrute 

Den høye utnyttelsesgraden mellom Jessheim og Dal skyldes manglende kryssingsmulighet mellom 

Jessheim og Hauerseter, en strekning med lang framføringstid (5 minutter for persontog).  

 

I konsept på trinn 2 skal det ikke ses på nye infrastrukturtiltak. Et alternativt grep for å redusere 

kapasitetsutnyttelsen og dermed tilrettelegge for flere godstog kan være å vende R13-pendelen ved 

Jessheim stasjon, ikke Dal. Dette er illustrert i Figur 5-10.   

 

Figur 5-10 Vending av R13 på Jessheim stasjon 

Vendetid for pendel på Jessheim stasjon er 16 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 med behov for bruk av 1 vendespor på Jessheim stasjon. 
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Resulterende ny beregnet kapasitetsutnyttelse for enkeltsporstrekningen gir tilgjengelige 

reserveruteleier for godstog på strekningen i grunnrute uten at det er risiko for å påvirke 

punktligheten. 

 

Figur 5-11 Kapasitetsutnyttelse K2.4 Grunnrute ved vending av R13 på Jessheim stasjon 

5.1.2.2 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 

Figur 5-12 viser oppstart av driftsdøgn med R13 fra Dal. Første tog i R13- pendel fra Drammen har 

avgang fra Lillestrøm 06:25.  Det er i K2.4 ikke forskjell på antall ruteleier i rush og i grunnrute.  

Grafiske ruter er inkludert for å vise tomtogstrafikken ved oppstart.  

 

Tomtog til R13 med oppstart på Dal kjøres fra hensettingsanlegg på Eidsvoll, totalt 4 tog.   

 

 

Figur 5-12: Oppstart driftsdøgn og morgenrush 05-09 i K2.4 uten godstrafikk. 

Det forutsettes at det benyttes dobbeltsett på alle avganger fra morgenen av. Konseptet gir behov 

hensetting av 8 enkeltsett på Eidsvoll.  

Kapasitetsutnyttelse  

Det er ulik trafikk på strekningen ved oppstart av driftsdøgnet. Det er derfor beregnet 

kapasitetsutnyttelse for 2 ulike timer. I timen fra kl 06-07 kjøres det tomtog på alle relasjoner, men 
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trafikken fra Oslo i retning Dal er begrenset. I timen fra kl 07-08 kjøres det ikke tomtog mellom Dal og 

Eidsvoll, men persontrafikken fra Oslo i retning Dal tilsvarer trafikken i grunnrute. Se også Figur 5-12. 

 

Trafikken gir en utnyttelsesgrad på 45% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal med dette antall tog 

og retning. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det vil være tilgjengelige 

reserveruteleier på strekningen, også for godstog, fram til kl. 07 uten at det er risiko for å påvirke 

punktligheten.  

 

 

Figur 5-13 Kapasitetsutnyttelse K2.4 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 06-07. 

Kapasitetsutnyttelsen kl. 07-08 er identisk med kapasitetsutnyttelsen i grunnrute, se kapittel 5.1.2.1. 

5.1.2.3 Ettermiddagsrush 

Det er i K2.4 ikke forskjell på antall ruteleier i ettermiddagsrush og i grunnrute. Se kapittel 5.1.2.1 for 

grafiske ruter og beregning av kapasitetsutnyttelse. 

5.1.2.4 Godstrafikk 

Godsframføring i K2.4 tar utgangspunkt i at dagens infrastruktur4 og ruteplan for persontog. 

Kapasitetsutnyttelsen i grunnrute uten godstrafikk er imidlertid over anbefalte verdier mellom 

Jessheim og Dal.  

Godstog med lengde 650 meter kan i K2.4 ikke krysse med persontog på Leirsund, Frogner eller 

Nordby.  

Det at godstog i ruteplanen gitt av R2033 i begge retninger må benytte Lindeberg stasjon for kryssing 

med persontog er en vesentlig begrensning for godstrafikken og avvikshåndtering av persontrafikk. 

5.1.2.4.1 Flydrivstofftog 

Framføring av flydrivstofftog mellom Oslo og Gardermoen foregår på Hovedbanen Nord mellom 

Lillestrøm og Langeland, på Gardermobanen mellom Langeland og Gardermoen. Ruteleie for 

flydrivstofftog er illustrert i Figur 5-14.  

                                                                 
4 Samt forlengelse av godsspor på Jessheim stasjon til å håndtere 650 meter lange godstog.  
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Figur 5-14 Ruteleie for Flydrivstofftog i grunnrute på Hovedbanen Nord med ruteplan gitt av R2033. 

Ved realisering av denne trafikken oppnås en kapasitetsutnyttelse på 73% per time på enkeltsporet 

mellom Leirsund og Langeland, se Figur 5-15. Anbefalt maksimal kapasitetsutnyttelse i grunnrute er 

60%.  

 

Figur 5-15 Kapasitetsutnyttelse ved framføring av Flydrivstofftog Lillestrøm-Langeland i grunnrute 

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

forplanter seg. Strekningen er enkeltsporet i sin helhet.  
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5.1.2.4.2 Kombitrafikk og Tømmertog 

Med ruteplanen for persontog fra R2033 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 5-16 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 ikke mulig å krysse på Leirsund. Kryssing kan flyttes fra 

Jessheim til Asper og Sand ved forstyrrelser på den delen av strekningen.  

 

Figur 5-16 Godsframføring på Hovedbanen nord, 1 ruteleie per time 

Ved realisering av denne trafikken oppnås en kapasitetsutnyttelse på 83% per time på enkeltsporet 

mellom Jessheim og Dal og 73% på enkeltsporet mellom Leirsund og Langeland, se Figur 5-17. 
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Anbefalt maksimal kapasitetsutnyttelse i grunnrute er 60%. I perioder med godsrush (18-22) 

forutsettes maksimalt kapasitetsutnyttelse å være 75%. Kapasitetsutnyttelsen overstiger også denne 

verdien ved framføring av 1 godstog per time.  

 

Figur 5-17 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time Lillestrøm-Eidsvoll  

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.  

Framføring av 2 godstog per time i samme retning gir en kapasitetsutnyttelse på 95% mellom 

Jessheim og Dal. Ved forstyrrelser vil det oppstå vesentlige følgeforstyrrelser.  

 

Figur 5-18 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 2 godstog per time Lillestrøm-Eidsvoll 

I tidsrommet 01-05 kjøres det ikke persontrafikk. Det vil i denne perioden normalt utføres 

vedlikehold på strekningen. Dersom deler av tiden er tilgjengelig vil det teoretisk kunne framføres 

inntil 4 godstog per time på Hovedbanen Nord med akseptabel kapasitetsutnyttelse, se Figur 5-19 og 

Figur 5-20. 
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Figur 5-19 Teoretisk ruteplan godstrafikk natt, 2 godstog per time per retning.  

 

Figur 5-20 Kapasitetsutnyttelse natt, 2 godstog per time per retning 

Dette driftsopplegget vurderes ikke å være kjørbart, da det medfører at jernbanenettet nord for 

Lillehammer vil måtte håndtere inntil 2 godstog per time per retning. Dette er ikke mulig med dagens 

og planlagt infrastruktur. I tillegg legger ikke forventet punktlighet for godstog nord for Eidsvoll og ut 

fra Alnabru opp til at denne typen ruteplan med stive ruter vil kunne gjennomføres.  Dersom godstog 

kjøres i puljer, ikke som stive ruter, vil trafikken fortsatt måtte håndteres utenfor Hovedbanen Nord. 
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Det forutsettes derfor at det gjennomsnittlig kan framføres 2 godstog per time i tidsrommet 01-05, til 

sammen 1 togpar per time.  

5.1.2.4.3 T2033gods 

T2033 angir framføring av Flydrivstofftog, Kombigodstog og Tømmertog med lengder og 

døgnfordeling, totalt 18 togpar per døgn inkludert reserveruteleier.  

Kapasitetsutnyttelsen over strekningen er høyere enn anbefalte verdier i grunnrute uten godstrafikk. 

Ved framføring av 1 godstog per time overstiger kapasitetsutnyttelsen anbefalte verdier i vesentlig 

grad.  Det kan i grunnrute i K2.4 ikke anbefales å kjøres mer enn 1 godstog per annen time uten høy 

risiko for at forstyrrelser oppstår og forplanter seg.  

Det skal i K2.4 kjøres godstog gjennom hele døgnet, også i perioder med persontogrush. I 

persontogrush og godsrush tillates en høyere verdi for utnyttelse, 75%. Disse periodene varer i til 

sammen 10 timer. Dersom ruteplanleggere tillater at godstog utnytter den ekstra kapasiteten dette 

gir i dette tidsrommet, vil det være mulig å kjøre 1 godstog per time i 10 timer, til sammen 5 togpar.  

I tidsrommet 01-05 kjøres det ikke persontrafikk. Det vil i denne perioden normalt utføres 

vedlikehold på strekningen. Dersom dette ikke er tilfelle vil det antatt kunne kjøres inntil 4 

godstogpar, se 5.1.2.4.2.  

Tabell 5-1 Maksimalt antall Godstogpar per døgn i K2.4 

Tidsrom Antall timer Antall togpar 

Rush, samlet (godsrush) 10(4) 5(2) 

Natt 4 4 

Grunnrute 10 2-3 

Sum togpar  11-12 

Det maksimale antall godstogpar per døgn i K2.4 er vesentlig lavere enn det antall ruteleier som er 

lagt for å realisere godstrafikken i T2033. K2.4 vurderes dermed ikke å kunne levere godsmengden 

angitt i T2033.  

5.1.2.5 Måloppnåelsesmatriser 

 

Tabell 5-2 Måloppnåelse av angitte vurderingskriterier K2.4 

Vurderingskriterier Måloppnåelse 

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i grunnrute < 60%  

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i rush < 75%  

Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time per retning < 60%  

Kapasitetsutnyttelse T2033gods godsrush med 2 godstog per time < 75%  
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Tabell 5-3 Måloppnåelse angitt trafikkmengde i K2.4 

Trafikkmengde Måloppnåelse 

To tog per time per retning til Dal Høy belastning, må forvente 

forstyrrelser 

1-2 lange godstog per time på Hovedbanen gjennom driftsdøgnet Høy belastning, må forvente 

forstyrrelser 

 

5.2 K2.6 – Innsatstog i rushretning med færre tog i motrush. Godstog på Gardermobanen 

Trafikk og skjematisk sporplan for konseptet er beskrevet i kapittel 2.1.  

Figur 5-21 illustrerer den overordnede infrastrukturen i K2.6. Linjen «Mulighetsrom» illustrerer de 

tilgjengelige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [1]. Tall i sirklene angir antall 

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

Mulighetsrom

Lillestrøm

Eksisterende 
infrastruktur  

Ny 
infrastruktur Asper

Eidsvoll

Langeland 

K2.6 1 2

2

Ny Frogner/
Lindeberg

Lindeberg Hauerseter
Sand

Ny Nordby

222 3

12 2 3

3

NordbyLeirsund KløftaFrogner Jessheim

2

Bøn

2

Dal

2 11

 

Figur 5-21 Infrastrukturoversikt K2.6 

Figur 5-22 angir hastighetsprofilet Lillestrøm-Dal for persontog R13 med infrastrukturen i K2.6.  

 

Figur 5-22 Hastighetsprofil persontog i hovedspor Lillestrøm-Dal i K2.6 
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5.2.1 Ruteplanuavhengig vurdering 

Infrastrukturen i K2.4 og K2.6 er identisk. Figur 5-23 gjengir avstand mellom kryssingsspor for tog 

med ulike lengder på Hovedbanen Nord.  

 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Lillestrøm N Lillestrøm

600 m

500 m

Persontog 
220 m

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

14,37 7,10

4,103,924,275,023,823,765,045,57 4,622,48 4,23

X X

650 m X X X X X XX XX

X

 

Figur 5-23 Kryssingsspor for tog med angitte toglengder. Tall angir avstand i kilometer. 

Trafikken i grunnrute i K2.6 er identisk med trafikken i grunnrute i K2.4. Ruteplanuavhengig analyse 

og resultater for K2.4 er derfor også gjeldende for K2.6 i grunnrute, se 5.1.1.  

 

Trafikken i rush i K2.6 inkluderer Innsatstog Oslo-Jessheim i retning Oslo om morgenen og i retning 

Jessheim om ettermiddagen. Trafikken kjøres med 15 minutters frekvens i rush-retning. Trafikken i 

motsatt retning av rush reduseres til 60-minutters frekvens. Det kjøres ikke godstog i perioder med 

persontogrush. Det kjøres dermed totalt 5 tog per time i persontogrush, se Figur 5-24. 

 

Eidsvoll Dal Lillestrøm

RUSH

GRUNNRUTE

I0 5

4I0

 

Figur 5-24 Antall persontog på strekningen i rush og grunnrute. Inkluderer tomtogkjøring for Innsatstog 

Jessheim-Dal. 

Tog som kjøres i motsatt retning av rush vil måtte krysse med tog i rushretning med samme 

tidsavstand som ved framføring av en ruteplan med 15-minutters frekvens, totalt 8 tog per time. En 

robust ruteplan ved framføring av 8 tog per time oppnås ved 2,5 minutt kjøretid mellom 

kryssingsspor. Det framføres imidlertid kun 5 tog per time, slik at systemets tilbakestillingsevne ved 

forstyrrelser med trafikken i rush i K2.6 vil være vesentlig bedre enn ved framføring av 8 tog per time. 

Det vurderes derfor at en 2-deling av kryssingsspor vil være tilstrekkelig, se 5.1.1. Dette medfører 

behov for en tidsavstand på ca. 4 minutter mellom kryssingsspor.  

 

Figur 5-25 angir i rødt hvilke avsnitt som overstiger denne tidsavstander for de ulike togproduktene. I 

K2.6 betyr dette at ved framføring av 6 tog per time vil avsnittene markert med røde tall ha høy risiko 

for å både skape og forplante forstyrrelser. 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Lillestrøm N Lillestrøm

Persontog, 
220 meter X X X X X X X X X X X

170194212287131167 237189 184X

Godstog, 
650 meter X X X X X XX XX

160158181188144709 292 227
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Figur 5-25 Kjøretider mellom kryssingsstasjoner for 650 meter lange godstog og 220 meter lange persontog. 

Tall i rødt overstiger tidsavstand på 4 minutter.  

Den ruteplanuavhengige analysen konkluderer med at det for å oppnå en god punktlighet vil være 

nødvendig med infrastrukturtiltak på strekningen Eidsvoll-Sand, Hauerseter-Jessheim og Lindeberg-

Lillestrøm Nord. Det vil være viktigst å prioritere strekningen Lindeberg-Lillestrøm N. Det skal i K2.6 

imidlertid ikke ses på infrastrukturtiltak. Dermed vil det i K2.6 måtte ses på tiltak i ruteplan for å 

oppnå en punktlighet tilsvarende eller bedre enn i dag.  

 

5.2.2 Ruteplanavhengig vurdering 

5.2.2.1 R13 Grunnrute uten godstrafikk 

R13-pendelen til Eidsvoll får i K2.6 togmøter på Lillestrøm Nord, Kløfta og Hauerseter, se Figur 5-26. 

 

Figur 5-26 Grunnrute K2.6 uten godstrafikk. 
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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 svært robust og vil ha god mulighet til å håndtere 

forsinkelser for tog fra Oslo.  

 

Vendetid for pendel på Dal stasjon er 18 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.   

Kapasitetsutnyttelse  

Trafikken gir en utnyttelsesgrad på 70% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal, som er avsnittet 

med høyest kapasitetsutnyttelse, i grunnrute. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 60%. Det 

indikerer at det ikke vil være tilgjengelige reserveruteleier på strekningen og at det er høy risiko for å 

påvirke punktligheten i grunnrute. 

 

 

Figur 5-27 Kapasitetsutnyttelse K2.6 Grunnrute 

Den høye utnyttelsesgraden skyldes manglende kryssingsmulighet mellom Jessheim og Hauerseter, 

en strekning med lang framføringstid (5 minutter for persontog). Dersom det etableres en 

kryssingsmulighet nord for Nordby5 vil dette muliggjøre godsframføring uten risiko for å påvirke 

punktligheten.  

 

I konsept på trinn 2 skal det imidlertid ikke ses på nye infrastrukturtiltak. Et alternativt grep for å 

redusere kapasitetsutnyttelsen kan være å vende R13-pendelen ved Jessheim stasjon, ikke Dal. Dette 

er illustrert i Figur 5-28.  

 

                                                                 
5 Det vil være mulig å etablere dette på samme lokalisering som foreslått ny stasjon Nye Nordby 
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Figur 5-28 Vending av R13 på Jessheim stasjon 

Vendetid for pendel på Jessheim stasjon er 16 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 med behov for bruk av 1 vendespor på Jessheim stasjon. 

 

Resulterende ny beregnet kapasitetsutnyttelse for enkeltsporstrekningen gir tilgjengelige 

reserveruteleier for godstog på strekningen i grunnrute uten at det er risiko for å påvirke 

punktligheten. 

 

 

Figur 5-29 Kapasitetsutnyttelse K2.6 Grunnrute ved vending av R13 på Jessheim stasjon 
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5.2.2.2 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 

Det foreligger ikke ruteleier eller gitte tider inn og ut av Oslo(Lillestrøm) for Innsatstog R13x fra og til 

Jessheim. R13x kjøres i retning Oslo om morgenen og retning Dal om ettermiddagen. Det er i K2.6 

forsøkt å legge R13x jevnt mellom R13 slik at det oppnås en attraktiv ruteplan.  

 

Figur 5-30 viser oppstart av driftsdøgn med R13 fra Dal og R13x fra Jessheim. Første tog i R13- pendel 

fra Drammen har avgang fra Lillestrøm 06:25. R13x kjører på hovedbanen og har kryssing med R13 i 

retning Dal på Lindeberg.   

 

Tomtog til R13 med oppstart på Dal kjøres fra hensettingsanlegg på Eidsvoll, totalt 7 tog.  R13 kjøres 

kun en gang i timen i retning Dal i morgenrushet, dette gjør at materiellbehovet på Dal øker. 

Materiellet kan også hensettes på nytt hensettingsanlegg på Dal.  

 

Tomtog til R13x med oppstart på Jessheim kjøres fra hensettingsanlegg på Dal, totalt 6 tog.  

 

 

Figur 5-30: Oppstart driftsdøgn og morgenrush 05-09 i K2.6 uten godstrafikk. 

Kapasitetsutnyttelse  

Kl. 07-08 gir trafikken gir en utnyttelsesgrad på 69% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal og en 

utnyttelsesgrad på 66% på enkeltsporet mellom Leirsund og Langeland med dette antall tog og 

retning. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad i rush er 75%. Det indikerer at det ikke vil være 

tilgjengelige reserveruteleier i rush uten at det vil være risiko for å påvirke punktligheten.  
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Figur 5-31 Kapasitetsutnyttelse K2.6 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 07-08. 

5.2.2.3 Ettermiddagsrush 

Det foreligger ikke ruteleier eller gitte tider inn og ut av Oslo(Lillestrøm) for Innsatstog R13x fra og til 

Jessheim. R13x kjøres i retning Oslo om morgenen og retning Dal om ettermiddagen. Det er i K2.6 

forsøkt å legge R13x jevnt mellom R13 slik at det oppnås en attraktiv ruteplan.  

 

Figur 5-32 viser ettermiddagsrush med R13 til og fra Dal og R13x til Jessheim. R13x kjører på 

hovedbanen og har kryssing med R13 i retning Oslo på Lindeberg.   

 

Tomtog fra R13x til Jessheim kjøres til hensettingsanlegg på Dal, totalt 6 tog.  

 

Tomtog fra R13 som ikke returnerer til Oslo i ettermiddagsrush kan kjøres til hensettingsanlegg på 

Eidsvoll, totalt 3 tog. Tomtog fra Innsatstog vil da betjene Dal-pendelen etter rush. Materiellet kan 

også hensettes på nytt hensettingsanlegg på Dal dersom anlegget har plass til dette.  

 

Figur 5-32: Ettermiddagsrush 15-19 i K2.6 uten godstrafikk. 

Kapasitetsutnyttelse  

KL 16-17 gir trafikken gir en utnyttelsesgrad på 73% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal og en 

utnyttelsesgrad på 54% på enkeltsporet mellom Leirsund og Langeland med dette antall tog og 

retning. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad i rush er 75%. Det indikerer at det ikke vil være 

tilgjengelige reserveruteleier i rush uten at det vil være risiko for å påvirke punktligheten. 
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Figur 5-33: Kapasitetsutnyttelse K2.6 Ettermiddagsrush 16-17. 

Den høye utnyttelsesgraden skyldes manglende kryssingsmulighet mellom Jessheim og Hauerseter, 

en strekning med lang framføringstid (5 minutter for persontog). Dersom det etableres en 

kryssingsmulighet nord for Nordby eller at tomtog fra Innsatstog R13x kan hensettes på Jessheim vil 

dette muliggjøre godsframføring i rush. 

5.2.2.4 Godstrafikk 

Konseptet legger følgende føringer for godstrafikken 

 Ingen godstog kjøres i korridoren i perioder med persontogrush 

 To lange godstog per time på Gardermobanen per time i godsrushretning Alnabru-Eidsvoll 

etter kl 18 

 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen 

Kapasitetsutnyttelsen i grunnrute uten godstrafikk er imidlertid over anbefalte verdier mellom 

Jessheim og Dal.  

Godstog kan ikke krysse med persontog på Leirsund eller Frogner stasjon.  

Det at godstog i ruteplanen gitt av R2033 i begge retninger må benytte Lindeberg stasjon for kryssing 

med persontog er en vesentlig begrensning for godstrafikken og avvikshåndtering av persontrafikk. 

5.2.2.4.1 Flydrivstofftog 

Som for K2.4, se kapittel 5.1.2.4.1.  

5.2.2.4.2 Kombitrafikk og Tømmertog 

Det framføres i K2.6 ikke godstog på Hovedbanen nord i perioder med persontogrush. For framføring 

av godstog på Hovedbanen Nord utenom rush gjelder resultater for K2.4, se 5.1.2.4.2.  

I K2.6 skal det ses på muligheten for at nordgående kombigodstog også kjøres på Gardermobanen 

ved å fjerne ett ruteleie for Flytog.  

Det er to mulige måter å kjøre kombigodstog mellom øvrige tog på Gardermobanen som medfører 

behov for å fjerne 1 ruteleie for nordgående Flytog. Begge er illustrert i sort i Figur 5-34. Flytog er 

illustrert med oransje linjer, regiontog med blå. Ruteleiet mellom kl 19 og 20, der Flytog med avgang 

XX:18 fra Lillestrøm kanselleres, gir det mest robuste ruteleiet av disse to.  

Det forutsettes at kombigodstog kan framføres i 100km/t på Gardermobanen.  
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Figur 5-34 Ulike godsruteleier på Gardermobanen mellom Fly- og Regiontog.  

Det være mulig å framføre godstog mellom øvrige tog uten å fjerne ruteleier for persontog, men 

dette vil være et svært sårbart driftsopplegg og krever at godstog er i stand til å holde to minutter 

togfølgetid ut fra Lillestrøm stasjon, eventuelt at det i denne perioden aksepteres en redusert 

punktlighet på Gardermobanen.  

Godsframføring til Eidsvoll via Gardermobanen er avhengig av å veksle fra Hovedbanen, sør for 

Lillestrøm stasjon, til Gardermobanen, nord for Lillestrøm stasjon, se Figur 5-35. Godstog benytter i 

dag spor 5 på Lillestrøm stasjon. Godstrafikk til Gardermobanen vil da måtte krysse trafikk fra 

Kongsvingerbanen (KB) og Hovedbanen Nord(HBN) nord på Lillestrøm stasjon. 



KVU Hovedbanen Nord  multiconsult.no 

Kapasitetsanalyse  5 Analyse 

 

10212454-TVF-RAP-08 14. januar 2021 / 01 
  Side 53 av 145 

HBN

GMB

 

Figur 5-35 Godsframføring fra Hovedbanen til Gardermobanen over Lillestrøm stasjon 

Da godstog vanligvis avgår fra Alnabru med en lavere avgangspunktlighet enn persontog, kan det for 

å opprettholde punktligheten på Gardermobanen, være tilrådelig å ha et planlagt opphold på 

Lillestrøm stasjon for godstog før avgang mot Gardermobanen. De aktuelle sporene på Lillestrøm 

stasjon er ikke lange nok til å håndtere lange godstog uten konsekvenser for andre togprodukt 

grunnet blokkering av sporveksler. Det kan dermed bli nødvendig å framføre godstog over Lillestrøm 

stasjon uten opphold for å tilpasses øvrig trafikk. Ved å gjøre dette vil den lave avgangspunktligheten 

fra Alnabru komme til påvirke punktligheten på Gardermobanen, Hovedbanen Nord og 

Kongsvingerbanen negativt. 

Det ses av sporplanen for Lillestrøm stasjon at det ikke vil være aktuelt å kjøre godstog sørover på 

Gardermobanen. Godstog vil da måtte tilpasses motgående trafikk på Gardermobanen, deretter 

trafikk på Hovedbanen i begge retninger og Kongsvingerbanen i retning Oslo. Gitt kun 

trafikkmengden på Gardermobanen krever dette minimum etablering av et midtstilt ventespor for 

godstrafikk på Gardermobanen, se [7].  

5.2.2.4.3 T2033 

T2033 angir framføring av Flydrivstofftog, Kombigodstog og Tømmertog med lengder og 

døgnfordeling, totalt 18 togpar per døgn inkludert reserveruteleier.  

Kapasitetsutnyttelsen over strekningen er høyere enn anbefalte verdier i grunnrute uten godstrafikk. 

Ved framføring av 1 godstog per time overstiger kapasitetsutnyttelsen anbefalte verdier i vesentlig 

grad.  Det kan i grunnrute i K2.6 ikke anbefales å kjøres mer enn 1 godstog per annen time uten høy 

risiko for at forstyrrelser oppstår og forplanter seg.  

Det skal i K2.6 ikke kjøres godstog i perioder med persontogrush.  

Framføring av 1 godstog per time på Gardermobanen i perioden 18-22 gir mulighet til framføring av 

ytterligere 4 godstog i retning Trondheim. Dette tilsvarer 2 togpar6. Framføring av flere godstog på 

Gardermobanen vil kreve at det fjernes flere Flytogavganger.  

I tidsrommet 01-05 kjøres det ikke persontrafikk. Det vil i denne perioden normalt utføres 

vedlikehold på strekningen. Dersom dette ikke er tilfelle vil det antatt kunne kjøres inntil 4 

godstogpar, se 5.1.2.4.2.  

                                                                 
6 Godstog i retning Oslo kjøres på Hovedbanen Nord 
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Tabell 5-4 Maksimalt antall Godstogpar per døgn i K2.6 

Tidsrom Antall timer Antall togpar 

Hovedbanen Nord kl. 18-22 4 2 

Gardermobanen kl. 18-22 4 2* 

Natt kl. 01-05 4 4 

Grunnrute 10 2-3 

Sum    10-11 

*Høy risiko for å forstyrre øvrig trafikk 

Det maksimale antall godstogpar per døgn i K2.6 er dermed lavere enn det antall ruteleier som er 

lagt for å realisere godstrafikken i T2033. K2.6 vurderes dermed ikke å kunne levere 

godstrafikkmengden angitt i T2033 uten at det påvirker punktligheten på strekningen i vesentlig grad.  

I perioder med rush reduseres kapasitetsutnyttelsen av strekningen. Dersom konseptet skal kunne 

levere trafikkmengden i T2033, må det også kjøres godstrafikk i perioder med rush for persontrafikk. 

 

5.2.2.5 Måloppnåelsesmatriser 

Tabell 5-5 Måloppnåelse av angitte vurderingskriterier K2.6 

Vurderingskriterier Måloppnåelse 

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i grunnrute < 60%  

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i rush < 75%  

Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time per retning < 60%  

Kapasitetsutnyttelse T2033 godsrush 18-22 med 2 godstog per time < 75%  

 

Tabell 5-6 Måloppnåelse angitt trafikkmengde 

 Måloppnåelse 

To tog per time per retning til Dal i grunnrute Høy belastning, må 

forvente 

forstyrrelser 

To innsatstog per time i rushretning mellom Oslo og Jessheim, totalt fire tog per 

time i rushretning 

 

1-2 lange godstog per time på Hovedbanen i grunnrute  

To lange godstog per time på Gardermobanen per time i godsrushretning Alnabru-

Eidsvoll etter kl 18 

Krever at det fjernes 

3 flytog per time 
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5.3 K3.1 – Pendelforlengelse til Eidsvoll 

Trafikk og skjematisk sporplan for konseptet er beskrevet i kapittel 2.1.  

Figur 5-36 illustrerer den overordnede infrastrukturen i K3.1. Linjen «Mulighetsrom» illustrerer de 

tilgjengelige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [1].  Tall i sirklene angir antall 

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

Mulighetsrom

Lillestrøm

Eksisterende 
infrastruktur  

Ny 
infrastruktur Asper

Eidsvoll

Langeland 

K3.1 1 2

2

Ny Frogner/
Lindeberg

Lindeberg Hauerseter
Sand

Ny Nordby

222 3

12 2 3

3

NordbyLeirsund KløftaFrogner Jessheim

2

2

Bøn

2

Dal

22

 

Figur 5-36 Infrastrukturoversikt K3.1. 

Figur 5-37 angir hastighetsprofilet Lillestrøm-Eidsvoll for persontog R13 med infrastrukturen i K3.1.  

 

Figur 5-37 Hastighetsprofil persontog i hovedspor Lillestrøm-Eidsvoll i K3.1 

5.3.1 Ruteplanuavhengig vurdering 

Infrastrukturen i K3.1 har tiltak på Leirsund som gir en kobling mot Gardermobanen i begge 

retninger, tiltak på Eidsvoll stasjon som muliggjør vending av 2 tog per time og forlengelse av 

kryssingssporet på Bøn. Tiltakene er beskrevet i [1]. 

 

Leirsund oppgraderes fra holdeplass til stasjon med dobbeltspor sør for stasjonen. Dagens enkeltspor 

mellom Leirsund og Lillestrøm opprettholdes for framføring av godstrafikk. Godstog grener av til 

denne strekningen via kulvert nord for dagens Leirsund stasjon. Dette medfører at godstog i retning 

Sør må kjøres motstrøms på dobbeltsporet fra kulvert nord for dagens Leirsund stasjon forbi 

avgrening fra Gardermobanen nord for Lillestrøm Nord.  

 

Kryssingsmuligheter for tog med ulike lengder på Hovedbanen Nord er angitt i Figur 5-38. Tallene 

angir avstand mellom kryssingsspor i kilometer.  
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Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Lillestrøm N Lillestrøm
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Figur 5-38 Kryssingsspor for tog med angitte toglengder. Tall angir avstand i kilometer. 

Dimensjonerende strekningsavsnitt beregnes ut fra kjøretid over avsnitt. Lang avstand mellom 

stasjoner er ikke identisk med lang kjøretid. Det er derfor generelt ulike dimensjonerende 

strekningsavsnitt for person- og godstog. I K3.1 deles person- og godstrafikken mellom Leirsund og 

Lillestrøm, da persontog kjøres på Gardermobanen Leirsund-Lillestrøm.  

 

Dimensjonerende strekningsavsnitt for strekningen Eidsvoll-Leirsund for persontog i K3.1 er 

Hauerseter-Jessheim, med en beregnet kjøretid på 287 sekunder, i underkant av 5 minutter, se Figur 

5-39.  

 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Leirsund

Persontog, 
220 meter

X X X X X X X X X X
170194212287131167 189X 128190277

 

Figur 5-39 Kjøretider for persontog mellom kryssingsstasjoner. Dimensjonerende strekningsavsnitt er angitt 

med store typer. 

Godstrafikken er, med unntak av flydrivstofftoget, gjennomgående Eidsvoll-Lillestrøm gjennom 

døgnet utenom rush.  

 

Forlengelsen av kryssingssporet på Bøn utføres på det som i K2.6 var dimensjonerende 

strekningsavsnitt for godstog (Eidsvoll-Sand). Dette fører til at nytt dimensjonerende 

strekningsavsnitt for 650 meter lange godstog blir Bøn-Sand med en beregnet kjøretid på 377 

sekunder, eller i overkant av 6 minutter, se Figur 5-40.  

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Lillestrøm N Lillestrøm

Godstog, 
650 meter X X X X X XX XX

160158181188144 292 227
X

377332

 

Figur 5-40 Kjøretider i sekunder for 650 meter lange godstog uten stans mellom kryssingsstasjoner. 

Dimensjonerende strekningsavsnitt med store typer. 

I K3.1 varierer persontrafikken mellom Eidsvoll og Lillestrøm over døgnet, se Figur 5-41. Trafikken i 

rush inkluderer Innsatstog Oslo-Jessheim i retning Oslo om morgenen og i retning Jessheim om 

ettermiddagen. Trafikken kjøres med 15 minutters frekvens i rush-retning. Trafikken i motsatt retning 

av rush reduseres til 60-minutters frekvens. Det kjøres ikke godstog i perioder med persontogrush. 

Det kjøres dermed totalt 5 tog per time i persontogrush. 
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Figur 5-41 Antall persontog på strekningen i rush og grunnrute. Inkluderer tomtogkjøring Jessheim-Dal. 

Tiltak A i K3.1 medfører at det ikke kjøres persontog mellom Leirsund stasjon og Lillestrøm N. 

Dermed blir betingelser for godstog i nærheten av Lillestrøm vesentlig forbedret i K3.1 sammenlignet 

med i K2.6. På den annen side skal det i K3.1 kjøres persontog mellom Eidsvoll og Dal hele 

driftsdøgnet. Denne strekningen har fortsatt lang kjøretid mellom kryssingsstasjoner for godstog og 

vil derfor kunne skape forstyrrelser.  

 

Logikken fra K2.6, der det ble konkludert med at for å kjøre 6 tog per time i et system beregnet for 8 

tog per time med antall tog per time anses å fortsatt være gjeldende i grunnrute. Se 5.2.1 for 

detaljer. Dette medfører en nødvendig tidsavstand på ca. 4 minutter mellom kryssingsspor for en 

robust trafikkavvikling.  

 

Figur 5-42 angir i rødt hvilke avsnitt som overstiger anbefalte tidsavstander for de ulike 

togproduktene. I K3.1 betyr dette at ved framføring av 6 tog per time i grunnrute vil avsnittene 

markert med røde tall generelt ha høy risiko for å både skape og forplante forstyrrelser.  

 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Lillestrøm N Lillestrøm

Persontog, 
220 meter X X X X X X X X X X

170194212287131167 214189X

Godstog, 
650 meter X X X X X XX X

160158181188144 227
X

167190277

377332

X

Leirsund

Gardermobanen

X
292

128

 

Figur 5-42 Kjøretider mellom kryssingsstasjoner for 650 meter lange godstog og 220 meter lange persontog. 

Tall i rødt overstiger tidsavstand på 4 minutter. Kjøretid i sekunder. 

For rush gjelder at tog som kjøres i motsatt retning av rush vil måtte krysse med tog i rushretning 

med samme tidsavstand som ved framføring av en ruteplan med 15-minutters frekvens, totalt 8 tog 

per time. En robust ruteplan ved framføring av 8 tog per time oppnås ved 2,5 minutt kjøretid mellom 

kryssingsspor. Det framføres imidlertid kun 5 tog per time, slik at systemets tilbakestillingsevne ved 

forstyrrelser med trafikken i rush i K3.1 vil være vesentlig bedre enn ved framføring av 8 tog per time. 

Det vurderes derfor at en 2-deling av kryssingsspor vil være tilstrekkelig, se 5.1.1. Dette medfører 

behov for en tidsavstand på ca. 4 minutter mellom kryssingsspor. Dermed blir konklusjoner for 

grunnrute også gjeldende for trafikk i rush.  

 

Mellom Leirsund og Lillestrøm Nord skal det kun kjøres 2 godstog per time, slik at det kan være 

vesentlig lenger avstand mellom kryssingsspor enn de angitte 4 minutter. Dette vil gjøre at det i 

praksis er redusert risiko for forstyrrelser mellom Lindeberg og Lillestrøm Nord.   
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Den ruteplanuavhengige analysen konkluderer med at det er for lang avstand mellom kryssingsspor 

Eidsvoll-Sand, Hauerseter-Jessheim og Lindeberg-Lillestrøm Nord. Det vil dermed være risiko for at 

forstyrrelser oppstår og forplanter seg over disse avsnittene. 

5.3.2 Ruteplanavhengig vurdering 

5.3.2.1 R13 Grunnrute uten godstrafikk 

Persontog framføres i K3.1 på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Leirsund. Redusert 

framføringstid mellom Lillestrøm og Leirsund, kombinert med at det nå er mulig å krysse tog på 

Leirsund stasjon, gjør at R13-pendelen til Eidsvoll får togmøter på Leirsund, Asper og Sand. Se Figur 

5-43.  

 

 

Figur 5-43 Grunnrute K3.1 uten godstrafikk. 

Den resulterende ruteplanen gir at R13 i retning Dal får vesentlig lengre kjøretid enn R13 i retning 

Lillestrøm. En fordel med dette er at ruteplanen er svært robust og vil ha god mulighet til å håndtere 
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forsinkelser for tog fra Oslo. En ulempe er at systemkryssing foretas på stasjoner uten 

passasjerutveksling og vil dermed komme som et tillegg til øvrig stans og stasjonsopphold. Det ses 

også at innføringen av Hovedbanen ved Leirsund gir konflikt for R13 i rutemodell 2033 med Flytog 

(oransje ruter) i retning Oslo. Dette må løses av framtidige ruteplanleggere. 

 

Vendetid for pendel på Eidsvoll stasjon er 6 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 

behov for bruk av ekstra materiell for å drive R13-pendelen dersom det ikke ses på et alternativt 

driftsopplegg, f.eks. med bruk av flere førere.  

 

Kapasitetsutnyttelse  

Trafikken gir en utnyttelsesgrad på 66% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal, som er avsnittet 

med høyest kapasitetsutnyttelse, i grunnrute. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 60%. Det 

indikerer at det ikke vil være tilgjengelige reserveruteleier til for eksempel godstog på strekningen 

uten at det er risiko for å påvirke punktligheten.  

 

 

Figur 5-44: Kapasitetsutnyttelse K3.1 Grunnrute  

5.3.2.2 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 

Det foreligger ikke ruteleier eller gitte tider inn og ut av Oslo(Lillestrøm) for Innsatstog R13x fra og til 

Jessheim. R13x kjøres i retning Oslo om morgenen og retning Dal om ettermiddagen. Det er i K3.1 

forsøkt å legge R13x jevnt mellom R13 slik at det oppnås en attraktiv ruteplan.  

 

Figur 5-45 viser oppstart av driftsdøgn med R13 fra Dal og R13x fra Jessheim. Første tog i R13- pendel 

fra Drammen har avgang fra Lillestrøm 06:25. R13x kjører på hovedbanen og har kryssing med R13 i 

retning Dal på Lindeberg.   

 

Tomtog til R13 med oppstart på Eidsvoll kjøres fra hensettingsanlegg på Eidsvoll, totalt 7 tog.  R13 

kjøres kun en gang i timen i retning Dal i morgenrushet, dette gjør at materiellbehovet øker.  

Materiellet kan også hensettes på nytt hensettingsanlegg på Dal og kjøres motstrøms til Eidsvoll. 

 

Tomtog til R13x med oppstart på Jessheim kjøres fra hensettingsanlegg på Dal, totalt 6 tog.  
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Figur 5-45: Oppstart driftsdøgn og morgenrush 05-09 i K3.1 uten godstrafikk. 

Kapasitetsutnyttelse  

Kl. 07-08 gir trafikken gir en utnyttelsesgrad på 66% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal med 

dette antall tog og retning. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det vil være 

tilgjengelige reserveruteleier også for framføring av godstog i perioder med Innsatstog.  

 

Kl. 07-08 gir trafikken gir en utnyttelsesgrad på 65% på enkeltsporet mellom Leirsund og Langeland 

med dette antall tog og retning. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det vil 

være tilgjengelige reserveruteleier også for framføring av godstog i perioder med Innsatstog.  

 

 

Figur 5-46 Kapasitetsutnyttelse K3.1 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 07-08. 

5.3.2.3 Ettermiddagsrush 

Det foreligger ikke ruteleier eller gitte tider inn og ut av Oslo(Lillestrøm) for Innsatstog R13x fra og til 

Jessheim. R13x kjøres i retning Oslo om morgenen og retning Dal om ettermiddagen. Det er i K3.1 

forsøkt å legge R13x jevnt mellom R13 slik at det oppnås en attraktiv ruteplan.  

 

Figur 5-47 viser ettermiddagsrush med R13 til og fra Dal og R13x til Jessheim. R13x kjører på 

hovedbanen og har kryssing med R13 i retning Oslo på Lindeberg.   

 

Tomtog fra R13x til Jessheim kjøres til hensettingsanlegg på Dal, totalt 6 tog.  
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Figur 5-47: Ettermiddagsrush 15-19 i K3.1 uten godstrafikk. 

Kapasitetsutnyttelse  

Trafikken gir en utnyttelsesgrad på 61 % på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal med dette antall 

tog og retning. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det vil være tilgjengelige 

reserveruteleier på strekningen uten at det er risiko for å påvirke punktligheten.  

 

Trafikken gir en utnyttelsesgrad på 65 % på enkeltsporet mellom Leirsund og Langeland med dette 

antall tog og retning. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det vil være 

tilgjengelige reserveruteleier på strekningen uten at det er risiko for å påvirke punktligheten.  

 

 

 

Figur 5-48: Kapasitetsutnyttelse K3.1 Ettermiddagsrush.  

5.3.2.4 Godstrafikk 

Godstog med lengde 650 meter kan i K3.1 krysse på samtlige kryssingsspor med unntak av Frogner 

og Dal.  

Det er forbikjøringsmulighet av godstog på Jessheim.  

Asper og Sand benyttes i R2033 av persontog. Dette er uheldig, ettersom disse er lange.  

Kryssingssporsystem for godstog i K3.1: 
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 Dal – Jessheim – Lindeberg 

 Bøn – Hauerseter – Kløfta 

Konseptet legger følgende føringer for godstrafikken; 

 Ingen godstog kjøres i korridoren i perioder med persontogrush 

 To lange godstog per time på Gardermobanen per time i godsrushretning Alnabru-Eidsvoll 

etter kl 18 

 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen 

Kapasitetsutnyttelsen i grunnrute uten godstrafikk er imidlertid over anbefalte verdier mellom 

Jessheim og Dal.  

Godstog med lengde 650 meter kan i K2.4 ikke krysse med persontog på Leirsund, Frogner eller 

Nordby. Det er imidlertid ikke framføring av persontog mellom Leirsund og Lillestrøm på 

Hovedbanen Nord. 

5.3.2.4.1 Flydrivstofftog 

Framføring av flydrivstofftog mellom Oslo og Gardermoen foregår på Hovedbanen Nord mellom 

Lillestrøm og Langeland, på Gardermobanen mellom Langeland og Gardermoen. Mellom Leirsund og 

Lindeberg er konklusjoner fra K2.4 fortsatt gjeldende.   

5.3.2.4.2 Kombitrafikk og Tømmertog 

Med ruteplanen for persontog fra R2033 blir det i K3.1 2 tilgjengelige framføringsmønster per 

halvtime for godstog:  

 Lindeberg, Jessheim og Dal 

 Kløfta, Hauerseter og Bøn 

Kryssingsmønsteret med Lindeberg, Jessheim og Dal kan kun benyttes for godstog i retning Eidsvoll 

og av godstog med maksimal lengde 500 meter.  

Figur 5-49 viser framføring av 1 godstog per time i retning Eidsvoll med kryssing på Kløfta, Hauerseter 

og Bøn. Dersom det oppstår forstyrrelser vil godstog kunne flytte kryssing fra Kløfta til Lindeberg. Det 

er problematisk at persontog benytter det lange kryssingssporet på Sand til systemkryssing. Ved 

framføring av lange godstog vil kryssing av godstog ikke kunne flyttes til Dal ved forstyrrelser.  
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Figur 5-49 Godsframføring på Hovedbanen nord, 1 ruteleie per time 

Ved framføring av 1 godstog per time oppnås en kapasitetsutnyttelse på 75% per time på 

enkeltsporet mellom Jessheim og Dal og 59% på enkeltsporet mellom Leirsund og Langeland, se Figur 

5-50. Anbefalt maksimal kapasitetsutnyttelse i grunnrute er 60%. I perioder med godsrush (18-22) 

forutsettes maksimalt kapasitetsutnyttelse å være 75%. Kapasitetsutnyttelsen tangerer også denne 

verdien ved framføring av 1 godstog per time.  

 

Figur 5-50 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time Lillestrøm-Eidsvoll  

Ved å kjøre godstog på Hovedbanen i K3.1 må det derfor forventes at forstyrrelser oppstår og 

forplanter seg. Strekningen er enkeltsporet i sin helhet. Det anbefales dermed generelt ikke å kjøre 
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mer enn 1 godstog per annen time på Hovedbanen utenom godsrush (18-22) i K3.1. Det vil i 

godstogsrush måtte forventes forstyrrelser.  

Framføring av 2 godstog per time i samme retning gir en kapasitetsutnyttelse på 83% mellom 

Jessheim og Dal. Ved forstyrrelser forventes det å oppstå vesentlige følgeforstyrrelser.  

 

Figur 5-51 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 2 godstog per time Lillestrøm-Eidsvoll 

I tidsrommet 01-05 kjøres det ikke persontrafikk. Det vil i denne perioden normalt utføres 

vedlikehold på strekningen. Dersom deler av tiden er tilgjengelig vil det teoretisk kunne framføres 

inntil 4 godstog per time på Hovedbanen Nord med akseptabel kapasitetsutnyttelse, se Figur 5-52 og 

Figur 5-53. 

 

Figur 5-52 Teoretisk ruteplan godstrafikk natt, 2 godstog per time per retning.  
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Figur 5-53 Kapasitetsutnyttelse natt, 2 godstog per time per retning 

Dette driftsopplegget vurderes ikke å være kjørbart, da det medfører at jernbanenettet nord for 

Lillehammer vil måtte håndtere inntil 2 godstog per time per retning. Dette er ikke mulig med dagens 

og planlagt infrastruktur. I tillegg legger ikke forventet punktlighet for godstog nord for Eidsvoll og ut 

fra Alnabru opp til at denne typen ruteplan med stive ruter vil kunne gjennomføres.  Dersom godstog 

kjøres i puljer, ikke som stive ruter, vil trafikken fortsatt måtte håndteres utenfor Hovedbanen Nord. 

Det forutsettes derfor at det gjennomsnittlig kan framføres 2 godstog per time i tidsrommet 01-05, til 

sammen 1 togpar.  

I K3.1 ses det, som i K2.6, på muligheten for at nordgående kombigodstog også kjøres på 

Gardermobanen ved å fjerne ett ruteleie for Flytog. Dette er beskrevet i 5.2.2.4.2.  

5.3.2.4.3 T2033gods 

T2033gods angir framføring av Flydrivstofftog, Kombigodstog og Tømmertog med lengder og 

døgnfordeling, totalt 18 togpar per døgn inkludert reserveruteleier.  

Kapasitetsutnyttelsen over strekningen er høyere enn anbefalte verdier i grunnrute uten godstrafikk. 

Ved framføring av 1 godstog per time overstiger kapasitetsutnyttelsen anbefalte verdier i vesentlig 

grad.  Det kan i grunnrute i K3.1 ikke anbefales å kjøres mer enn 1 godstog per annen time uten høy 

risiko for at forstyrrelser oppstår og forplanter seg.  

Det skal i K3.1 ikke kjøres godstog i perioder med persontogrush. Dette vil være en forutsetning for å 

kjøre godstrafikken som angitt i T2033. 

Det bør i godsrush tillates en høyere verdi for utnyttelse, 75%.  Det vil da være mulig å kjøre 1 

godstog per time i 4 timer, til sammen 2 togpar.  

Framføring av 1 godstog per time på Gardermobanen i perioden 18-22 gir mulighet til framføring av 

ytterligere 4 godstog i retning Trondheim. Dette tilsvarer 2 togpar7. Framføring av flere godstog på 

Gardermobanen vil kreve at det fjernes flere Flytogavganger.  

I tidsrommet 01-05 kjøres det ikke persontrafikk. Det vil i denne perioden normalt utføres 

vedlikehold på strekningen. Dersom dette ikke er tilfelle vil det antatt kunne kjøres inntil 4 

godstogpar, se 5.1.2.4.2.  

Tabell 5-7 Maksimalt antall Godstogpar per døgn i K3.1 

Tidsrom Antall timer Antall togpar 

Hovedbanen Nord kl. 18-22 4 2 

Gardermobanen kl. 18-22 4 2* 

                                                                 
7 Godstog i retning Oslo kjøres på Hovedbanen Nord 
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Natt kl. 01-05 4 4 

Grunnrute 10 2-3 

Sum    10-11 

*Høy risiko for å forstyrre øvrig trafikk 

Det maksimale antall godstogpar per døgn i K3.1 er dermed vesentlig lavere enn det antall ruteleier 

som er lagt for å realisere godstrafikken i T2033. K3.1 vurderes dermed ikke å kunne levere 

godstrafikkmengden angitt i T2033 uten at det påvirker punktligheten på strekningen i vesentlig grad.  

I perioder med rush reduseres kapasitetsutnyttelsen av strekningen. Dersom konseptet skal kunne 

levere en høyere godsmengde må det også kjøres godstrafikk i perioder med rush for persontrafikk 

eller aksepteres en lavere punktlighet på strekningen.  

5.3.2.5 Måloppnåelsesmatriser 

 

Tabell 5-8 Måloppnåelse av angitte vurderingskriterier K3.1 

Vurderingskriterier Måloppnåelse 

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i grunnrute < 60%  

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i rush < 75%  

Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time per retning < 60%  

Kapasitetsutnyttelse T2033 godsrush 18-22 med 2 godstog per time < 75%  

 

Tabell 5-9 Måloppnåelse angitt trafikkmengde 

 Måloppnåelse 

To tog per time per retning til Dal i grunnrute Høy belastning, må 

forvente forstyrrelser 

To innsatstog per time i rushretning mellom Oslo og Jessheim, totalt fire 

tog per time i rushretning 

 

1-2 lange godstog per time på Hovedbanen i grunnrute  

To lange godstog per time på Gardermobanen per time i godsrushretning 

Alnabru-Eidsvoll etter kl 18 

Krever at det fjernes 

3 flytog per time 
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5.4 K3.3 – Rushtidsavganger med asymmetrisk stoppmønster 

Trafikk og skjematisk sporplan for konseptet er beskrevet i kapittel 2.1.  

Figur 5-54 illustrerer den overordnede infrastrukturen i K3.3. Linjen «Mulighetsrom» illustrerer de 

tilgjengelige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [1].  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 1 2

2

Ny Frogner/
Lindeberg

Lindeberg Hauerseter
Sand

Ny Nordby

222 3

12 2 3

3

NordbyLeirsund KløftaFrogner Jessheim

2

2

Bøn

2

Dal

1
GMB

2

 

Figur 5-54 Infrastrukturoversikt K3.3 

Figur 5-55 angir hastighetsprofilet Lillestrøm-Dal for persontog R13 med infrastrukturen i K3.3.  

 

Figur 5-55 Hastighetsprofil persontog i hovedspor Lillestrøm-Dal i K3.3 

 

Figur 5-56 angir hastighetsprofilet Lillestrøm-Dal for persontog R13X med infrastrukturen i K3.3. R13X 

kjøres på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Langeland i retning Jessheim. I retning Oslo kjøres 

R13X på Gardermobanen mellom Kløfta og Lillestrøm. Det er derfor ulike framføringstider for 

Innsatstog og R13 i tillegg til at Innsatstog har ulik framføringstid i hver retning.  

 

 

Figur 5-56 Hastighetsprofil persontog Lillestrøm-Jessheim – for Innsatstog via Gardermobanen i K3.3 
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5.4.1 Ruteplanuavhengig vurdering 

Infrastrukturen i K3.3 har tiltak på Leirsund som gir med en kobling mot Gardermobanen i begge 

retninger, Tiltak A, samt en kobling mellom Gardermobanen og Hovedbanen Nord i retning Jessheim 

plassert nord for Kløfta stasjon, Tiltak E. Tiltak E muliggjør framføring av Innsatstog direkte fra 

Lillestrøm til Jessheim. Tiltakene er beskrevet i [1].  

 

I K3.3 varierer persontrafikken mellom Dal og Lillestrøm over døgnet, se Figur 5-57. Figuren 

inkluderer tomtogstrafikk mellom Dal og Jessheim i perioder med Innsatstog.    

 

 

Eidsvoll Dal Lillestrøm

RUSH

GRUNNRUTE

I0 6 4

I
Kløfta/

Langeland

4
I

0

 

Figur 5-57 Antall persontog på strekningen i rush og grunnrute. Inkluderer tomtogkjøring Jessheim-Dal i rush. 

Dimensjonerende strekningsavsnitt for strekningen Dal-Leirsund for persontog i K3.3 er Hauerseter-

Jessheim, med en beregnet kjøretid på 287 sekunder, i underkant av 5 minutter, se Figur 5-58.  Tiltak 

E medfører at Innsatstog i retning Jessheim kun har en kjøretid på ca. 150 sekunder på Hovedbanen 

Nord.  

 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Leirsund

Rush, 
Ettermiddag

X X X X X X X X X X
170194287131167 189X 128

Langeland

150 62
I

Rush, 
Morgen

X X X X X X X X X X
170194287131167 189X 128212

Persontog, 
Hovedbanen 

Nord
X X X X X X X X X X

170194287131167 189X 128212

 

Figur 5-58 Kjøretider for persontog mellom kryssingsstasjoner. Dimensjonerende strekningsavsnitt er angitt 

med store typer. 

Infrastrukturen og trafikken i grunnrute mellom Dal og Lillestrøm i K3.3 er identisk med trafikken i 

grunnrute i K3.1. Ruteplanuavhengig analyse og resultater fra K3.1 er derfor også gjeldende for K3.3 i 

grunnrute, se 5.3.1. 

 

I K3.3 skal det kjøres godstog i perioder med persontogrush. Godstrafikken er, med unntak av 

flydrivstofftoget, gjennomgående Eidsvoll-Lillestrøm gjennom døgnet.  

 

Dimensjonerende strekningsavsnitt Eidsvoll-Lillestrøm for 650 meter lange godstog i K2.4 Eidsvoll-

Sand, med en beregnet kjøretid på 709 sekunder, eller i underkant av 12 minutter, se Figur 5-59. 

 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Lillestrøm N Lillestrøm

Godstog, 
650 meter X X X X X XX XX

160158181188144709 292 227

 



KVU Hovedbanen Nord  multiconsult.no 

Kapasitetsanalyse  5 Analyse 

 

10212454-TVF-RAP-08 14. januar 2021 / 01 
  Side 69 av 145 

Figur 5-59 Kjøretider i sekunder for 650 meter lange godstog uten stans mellom kryssingsstasjoner. 

Dimensjonerende strekningsavsnitt med store typer. 

Logikken fra 5.2.1, der det ble konkludert med at for å kjøre 6 tog per time i et system beregnet for 8 

tog per time med antall tog per time anses å fortsatt være gjeldende. Se 5.2.1 for detaljer. Dette 

gjelder for avvikling av grunnrute, og medfører behov for en tidsavstand på ca. 4 minutter mellom 

kryssingsspor for en robust trafikkavvikling.  

 

Figur 5-60 angir i rødt hvilke avsnitt som overstiger anbefalte tidsavstander for framføring av de ulike 

trafikkmengdene i grunnrute. Avsnittene markert med røde tall vil generelt ha høy risiko for å både 

skape og forplante forstyrrelser.  

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Leirsund

Persontog, 
Grunnrute X X X X X X X X X X

170194287131167 189X 128212

Godstog, 
650 meter X X X X X XX X

160158181188144 227709 X
292

Lillestrøm 
Nord

Lillestrøm

X214

 

Figur 5-60 Kjøretider mellom kryssingsstasjoner for 650 meter lange godstog og 220 meter lange persontog i 

grunnrute. Tall i rødt overstiger de angitte nødvendige tidsavstandene mellom kryssingsspor i grunnrute på ca. 

4 minutter. Kjøretid i sekunder. 

På den delen av strekningen der det skal kjøres persontog og godstog i rush, inntil 8 tog, vil det 

generelt være behov for en tidsavstand på 2,5-3 minutter mellom kryssingsspor. Dette vil gjelde 

strekningen Dal-Kløfta (belegges av Innsatstog og tomtog til innsatstog) i morgenrush og strekningen 

Langeland-Dal i ettermiddagsrush.  

 

Figur 5-61 angir i rødt hvilke avsnitt som overstiger anbefalte tidsavstander for framføring av de ulike 

trafikkmengdene i morgenrush. Avsnittene markert med røde tall vil generelt ha høy risiko for å både 

skape og forplante forstyrrelser.  

 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Leirsund

Godstog, 
650 meter X X X X X XX X

160158181188144 227709 X
292

Lillestrøm 
Nord

Lillestrøm

Persontog 
Morgenrush

X X X X X X X X X X
170194287131167 189X 128212

X
214

 

Figur 5-61 Kjøretider mellom kryssingsstasjoner for 650 meter lange godstog og 220 meter lange persontog i 

morgenrush. Tall i rødt overstiger de angitte nødvendige tidsavstandene mellom kryssingsspor i rush, ca. 2,5-3 

minutter. Kjøretid i sekunder. 

 

Figur 5-62 angir i rødt hvilke avsnitt som overstiger anbefalte tidsavstander for framføring av de ulike 

trafikkmengdene i ettermiddagsrush. Avsnittene markert med røde tall vil generelt ha høy risiko for å 

både skape og forplante forstyrrelser.  
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Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Jessheim Asper Kløfta Lindeberg Frogner Leirsund

Godstog, 
650 meter X X X X X XX X

160158181188144 227709 X
292

Lillestrøm 
Nord

Lillestrøm

Persontog, 
Ettermiddags

rush

X X X X X X X X X X
170194287131167 189X 128

Langeland

150 62
I X214

 

Figur 5-62 Kjøretider mellom kryssingsstasjoner for 650 meter lange godstog og 220 meter lange persontog i 

ettermiddagsrush. Tall i rødt overstiger de angitte nødvendige tidsavstandene mellom kryssingsspor i rush, ca. 

2,5-3 minutter. Kjøretid i sekunder. 

Innsatstog i retning Oslo skal kjøres mellom tog på Gardermobanen fra Kløfta. Tog på 

Gardermobanen har ikke stans på Kløfta. Dette gjør at tog fra Hovedbanen Nord har behov for lenger 

tidsavstand mellom tog på Gardermobanen enn øvrige tog for å tilpasses trafikken. Det kan dermed i 

K3.3 bli utfordrende å legge attraktive ruteleier på Hovedbanen Nord i morgenrush som 

korresponderer med tilgjengelige ruteleier på Gardermobanen. 

 

Innsatstog i retning Dal vil grene av fra Gardermobanen i en lavere hastighet enn øvrige tog på 

Gardermobanen. Dette vil kunne påvirke trafikken på Gardermobanen, spesielt dersom Innsatstog 

må tilpasses trafikk på Hovedbanen Nord. Det er ikke kryssingsmulighet for tog mellom avgrening og 

Jessheim stasjon. Kjøretid over avsnittet er imidlertid kort.  

 

I grunnrute er det for lang avstand mellom kryssingsspor Eidsvoll-Sand, Hauerseter-Jessheim og 

Lindeberg-Lillestrøm Nord. Det vil dermed være risiko for at forstyrrelser oppstår og forplanter seg 

over disse avsnittene. 

 

I morgenrush vil det være for langt mellom kryssingsspor Eidsvoll-Sand, Hauerseter-Kløfta og 

Lindeberg-Lillestrøm Nord. Det vil dermed være risiko for at forstyrrelser oppstår og forplanter seg 

over disse avsnittene. 

 

I ettermiddagsrush vil det være for langt mellom kryssingsspor Eidsvoll-Sand, Hauerseter-Jessheim og 

Lindeberg-Lillestrøm Nord for persontog og godstog. Det vil dermed være risiko for at forstyrrelser 

oppstår og forplanter seg over disse avsnittene. 

 

Mellom Leirsund og Lillestrøm Nord skal det kun kjøres 2 godstog per time, slik at det kan være 

vesentlig lenger avstand mellom kryssingsspor enn de angitte 4 minutter. Dette vil gjøre at det i 

praksis er redusert risiko for forstyrrelser mellom Lindeberg og Lillestrøm Nord.   

 

Den ruteplanuavhengige analysen konkluderer derfor med at det i K3.3 generelt vil måtte forventes 

forstyrrelser gjennom driftsdøgnet, spesielt i morgenrush.  
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5.4.2 Ruteplanavhengig vurdering 

5.4.2.1 R13 Grunnrute uten godstrafikk 

Persontog framføres i K3.3 på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Leirsund. Redusert 

framføringstid mellom Lillestrøm og Leirsund, kombinert med at det nå er mulig å krysse tog på 

Leirsund stasjon, gjør at R13-pendelen til Eidsvoll får togmøter på Leirsund, Asper og Sand, se Figur 

5-63.  

 

Figur 5-63: Grunnrute K3.3 uten godstrafikk.  

Den resulterende ruteplanen gir at R13 i retning Dal får vesentlig lengre kjøretid enn R13 i retning 

Lillestrøm. En fordel med dette er at ruteplanen er svært robust og vil ha god mulighet til å håndtere 

forsinkelser for tog fra Oslo. En ulempe er at systemkryssing foretas på stasjoner uten 

passasjerutveksling og vil dermed komme som et tillegg til øvrig stans og stasjonsopphold. Det ses 

også at innføringen av Hovedbanen ved Leirsund gir konflikt for R13 i rutemodell 2033 med Flytog 

(oransje ruter) i retning Oslo.  Dette må løses av framtidige ruteplanleggere. 
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Vendetid for pendel på Dal stasjon er 23 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.  

 

 

Kapasitetsutnyttelse  

Trafikken gir en beregnet utnyttelsesgrad på 72% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal, som er 

avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse, i grunnrute. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 60%. 

Det indikerer at det ikke er tilgjengelige reserveruteleier på strekningen samt at det er risiko for å 

påvirke punktligheten.  

 

 

Figur 5-64: Kapasitetsutnyttelse K3.3 Grunnrute uten godstrafikk. 

5.4.2.2 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 

Det foreligger ikke ruteleier eller gitte tider inn og ut av Oslo(Lillestrøm) for Innsatstog R13x fra og til 

Jessheim. I konsept K3.3 kjøres R13x på Gardermobanen og får en vesentlig redusert kjøretid 

sammenlignet med R13 i samme periode. R13x kjøres i retning Oslo om morgenen og retning Dal om 

ettermiddagen. For å oppnå en attraktiv ruteplan for reisende i rush, legges ruteleier for R13x i 

kapasitetsanalysen på en slik måte at Innsatstog kjøres mellom R13 i retning Oslo med tilnærmet 

stive ruter fra Jessheim. På samme måte legges R13x i retning Jessheim mellom R13 i retning Dal med 

tilnærmet stive ruter fra Oslo. Ruteleier for R13x er deretter tilpasset øvrige ruteleier på Hoved- og 

Gardermobanen. De ulike reisetidene for R13x og R13 vil kunne ha konsekvenser for øvrig trafikk på 

Oslo S.  

 

Figur 5-65 viser oppstart av driftsdøgn med R13 fra Dal og R13x fra Jessheim. Første tog i R13- pendel 

fra Drammen har avgang fra Lillestrøm 06:25. R13x kjører på hovedbanen Nord til Kløfta uten 

kryssing med R13 i retning Dal, deretter videre på Gardermobanen til Leirsund.   

 

Tomtog til R13 med oppstart på Dal kjøres fra hensettingsanlegg på Eidsvoll, totalt 4 tog. Tomtog til 

R13x med oppstart på Jessheim kjøres fra hensettingsanlegg på Dal, totalt 6 tog.  
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Figur 5-65: Oppstart driftsdøgn og morgenrush 05-09 i K3.3 uten godstrafikk. 

Figur 5-66 viser ruteleier for R13 og R13x på Gardermobanen mellom henholdsvis Leirsund- 

Lillestrøm og Kløfta-Lillestrøm. Figuren illustrer konflikten mellom Flytog (oransje ruter) og R13 

mellom Leirsund og Lillestrøm.  

 

 

Figur 5-66: Morgenrush 05-09 på Gardermobanen retning Oslo i K3.3. 
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Innsatstog vil i K3.3 ha vesentlig redusert framføringstid i forhold til Innsatstog i andre konsept.  

 

Kapasitetsutnyttelse  

Det er ulik trafikk på strekningen ved oppstart av driftsdøgnet. Det er derfor beregnet 

kapasitetsutnyttelse for 2 ulike timer. I timen fra kl 06-07 kjøres det tomtog på alle relasjoner, men 

trafikken fra Oslo i retning Dal er begrenset. I timen fra kl 07-08 kjøres det ikke tomtog mellom Dal og 

Eidsvoll, men persontrafikken fra Oslo i retning Dal tilsvarer trafikken i grunnrute. Se også Figur 5-65. 

 

Kl. 06-07 gir trafikken en maksimal utnyttelsesgrad på 58% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal. 

Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det vil være tilgjengelige reserveruteleier 

på strekningen i rush også til godstog uten at det er risiko for å påvirke punktligheten.  

 

Dersom framtidig operatør på strekningen ønsker å skjøte og dele togsett før og etter rush vil det 

være tilgjengelige ruteleier mellom Dal og Eidsvoll.  

 

 

Figur 5-67: Kapasitetsutnyttelse K3.3 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 06-07.  

 

Kl. 07-08 gir trafikken en maksimal utnyttelsesgrad på 84% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal. 

Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det ikke vil være tilgjengelige 

reserveruteleier på strekningen i rush også til godstog samt at det er risiko for å påvirke 

punktligheten.  

 

 

Figur 5-68: Kapasitetsutnyttelse K3.3 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 07-08.  

5.4.2.3 Ettermiddagsrush 

Det foreligger ikke ruteleier eller gitte tider inn og ut av Oslo(Lillestrøm) for Innsatstog R13x fra og til 

Jessheim. I konsept K3.3 kjøres R13x på Gardermobanen og får en vesentlig redusert kjøretid 

sammenlignet med R13 i samme periode. R13x kjøres i retning Oslo om morgenen og retning Dal om 

ettermiddagen. For å oppnå en attraktiv ruteplan for reisende i rush, legges ruteleier for R13x i 

kapasitetsanalysen på en slik måte at Innsatstog kjøres mellom R13 i retning Oslo med tilnærmet 

stive ruter fra Jessheim. På samme måte legges R13x i retning Jessheim mellom R13 i retning Dal med 
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tilnærmet stive ruter fra Oslo. Ruteleier for R13x er deretter tilpasset øvrige ruteleier på Hoved- og 

Gardermobanen. 

 

Figur 5-69 viser ettermiddagsrush med R13 til og fra Dal og R13x til Jessheim. R13x kjører på 

Gardermobanen til Langeland uten kryssing med R13 i retning Oslo. R13x ankommer tett etter R13 til 

Jessheim, dette skyldes den store forskjellen i kjøretid mellom tog på Gardermobanen og 

Hovedbanen Nord.  

 

Tomtog fra R13x til Jessheim kjøres til hensettingsanlegg på Dal, totalt 6 tog.  

 

 

Figur 5-69: Ettermiddagsrush 15-19 i K3.3 uten godstrafikk. 

Figur 5-70 viser ruteleier for R13 og R13x på Gardermobanen mellom øvrige tog på Gardermobanen 

på henholdsvis Lillestrøm-Leirsund og Lillestrøm-Langeland.  
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Figur 5-70: Ettermiddagsrush 15-19 på Gardermobanen retning Eidsvoll i K3.3. 

Kapasitetsutnyttelse  

Trafikken gir en utnyttelsesgrad på 80% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal med dette antall 

tog og retning. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det ikke vil være 

tilgjengelige reserveruteleier på strekningen og at det er risiko for å påvirke punktligheten.  

 

 

Figur 5-71: Kapasitetsutnyttelse K3.3 Ettermiddagsrush.  

5.4.2.4 Godstrafikk 

Godstrafikken i K3.3 kjøres kun på Hovedbanen Nord. Det kjøres i K3.3 godstog i perioder med 

persontogrush.  

Godstog med lengde 650 meter kan krysse på samtlige kryssingsspor med unntak av Frogner, Dal, og 

Bøn.  

Det er forbikjøringsmulighet av godstog på Jessheim.  
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Innsatstog kjøres på Gardermobanen. Dette muliggjør potensielt godsavvikling i perioder med rush 

for persontog uten vesentlige tiltak på infrastruktur.  

Godstrafikken i T2033gods dekker alle godsprodukt og framtidig omfang. Fra og med K3.3 er 

vurderes godstrafikk kun som evne til å håndtere T2033gods.  

5.4.2.4.1 T2033gods 

Godstogtilbudet angitt i T2033gods legges på infrastrukturen og persontrafikktilbudet i K3.3. 

Ruteleier for godstog er lagt i følgende rekkefølge. Kommentarer til ruteplanen er inkludert som 

kulepunkter. 

1. Flydrivstofftog, 2 +1 togpar 

 Ruteleie fra Oslo mot OSL i godsrush må flyttes for å tillate motstrøms kombigodstrafikk 

2. Kombitog, 9 +2 togpar 

 Infrastrukturen tillater ikke framføring av mer enn 1 godstog per time per retning. I 

godsrush kjøres det i T2033 inntil 3 godstog per time i mer enn 1 time, men ikke 

sammenhengende. 

 1 ruteleie for kombigodstog motstrøms for godstogrush må flyttes fra kl 18 til 

kveldstid (evt dag). Tidspunkt for Reserveruteleier justeres for enkelte avganger.   

 Ruteleie for Kombigodstog i morgenrush (07-08) i retning Oslo må legges fra Eidsvoll 

1 time tidligere for å unngå motstrøms persontrafikk Kløfta-Dal.  

3. Tømmertog, 3+1 togpar 

 Ruteleie og reserveruteleie for tømmer motstrøms for godstogsrush flyttes til natt 

Sorte linjer angir kombigodstog, røde linjer angir flydrivstofftog og gule linjer angir tømmertog. 

Ruteleier med stiplede linjer er reserveruteleier. 

I morgenrush ligger det ruteleier for kombigodstog i retning Oslo. Det er også lagt ett reserveruteleie 

for flydrivstofftog i retning Oslo. Ruteleier for tømmertog er flyttet til etter rush.   
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Figur 5-72 Morgenrush 05-09 med godstrafikk som angitt i T2033 

Kl. 06-09 gir trafikken, inkludert reserveruteleier, en utnyttelsesgrad på 70% på enkeltsporet mellom 

Jessheim og Dal, som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt 

utnyttelsesgrad i rush er 75%. Dersom reserveruteleiene ikke benyttes vil kapasitetsutnyttelsen være 

lavere.  Denne graden av utnyttelse indikerer at trafikken vil la seg avvikle uten at forstyrrelser vil 

forplante seg. 

 

 

Figur 5-73 Kapasitetsutnyttelse morgenrush 06-09 inkludert reserveruteleier 

I ettermiddagsrush ligger det ruteleier for 1 flydrivstofftog i retning Oslo samt 4 kombigodstog. Det 

kjøres ikke mer enn 2 godstog per time på enkeltsporet i ettermiddagsrush.  
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Figur 5-74 Ettermiddagsrush 15-19 med godstrafikk som angitt i T2033 

Kl. 15-18 gir trafikken en utnyttelsesgrad på 71% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal, som er 

avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Dette 

indikerer at trafikken vil la seg avvikle uten at forstyrrelser vil oppstå eller forplante seg. 

 

 

Figur 5-75 Kapasitetsutnyttelse ettermiddagsrush 15-18 inkludert reserveruteleier 

I godstogsrush 18-22 er det lagt 1 ruteleie for flydrivstofftog til Gardermoen, 5 ruteleier for 

kombigodstog i retning Eidsvoll og 2 stk ruteleier for kombigodstog i retning Oslo. Det er lagt 

reserveruteleier for kombigodstog i retning Oslo, samt for tømmertog i begge retninger. 

Reserveruteleier for tømmertog gir en svært sårbar ruteplan med en høy utnyttelsesgrad og bør 

flyttes. En mulig ruteplan er illustrert i Figur 5-76. 
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Figur 5-76 Godsrush 18-22 med godstrafikk som angitt i T2033 

Dersom reserveruteleier utnyttes i tidsrommet 18-22 gir trafikken en utnyttelsesgrad på 81 % på enkeltsporet 

mellom Jessheim og Dal, som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad i 

godstogrush bør også være 75%. Dette indikerer at trafikken ikke vil la seg avvikle uten at forstyrrelser oppstår 

og forplanter seg.  

 

 

Figur 5-77 Kapasitetsutnyttelse godstogrush 18-22 inkludert reserveruteleier 

Reserveruteleier for tømmertog er ikke tidskritiske. For å redusere kapasitetsutnyttelsen i 

tidsrommet 18-22 i K3.3 må flere ruteleier for tømmertog flyttes til andre tider på døgnet.   

 

Gjennom døgnet gir trafikken en utnyttelsesgrad på 54% på enkeltsporet mellom Jessheim og Dal, 

som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad i over 

driftsdøgnet er 60%. Dersom reserveruteleiene ikke benyttes vil kapasitetsutnyttelsen være lavere.  

Utnyttelsesgraden over perioden indikerer at det er kapasitet tilgjengelig over døgnet til å kjøre 

godstrafikken angitt i T2033. Utnyttelsesgraden over døgn belyser ikke at utnyttelsesgraden i 

grunnrute er for høy til at godstrafikk kan kjøres uten risiko for forstyrrelser.  
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Figur 5-78 Kapasitetsutnyttelse over døgn 00-24 inkludert reserveruteleier 

 

5.4.2.5 Måloppnåelsesmatriser 

Tabell 5-10 Måloppnåelse av angitte vurderingskriterier K3.3 

Vurderingskriterier Måloppnåelse 

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i grunnrute < 60%  

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i rush < 75%  

Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time per retning < 60%  

Kapasitetsutnyttelse T2033 godsrush < 75%  

 

Tabell 5-11 Måloppnåelse angitt trafikkmengde 

Vurderingskriterier Måloppnåelse 

To tog per time per retning Lillestrøm- Dal gjennom driftsdøgnet (som i dag) Høy belastning, 

må forvente 

forstyrrelser 

To innsatstog per time i rushretning fra/til Jessheim i persontogrush. 

Innsatstogene går videre på Gardermobanen nord for Lillestrøm og stopper 

derfor ikke på stasjonene på Hovedbanen mellom Jessheim og Lillestrøm. 

Unntaket er Kløfta, som betjenes i rushretning om morgenen (mot Oslo), 

men ikke tilbake igjen om ettermiddagen. 

 

1-2 lange godstog per time på Hovedbanen i grunnrute Høy belastning, 

må forvente 

forstyrrelser 

To lange godstog på Hovedbanen per time i godsrushretning Alnabru-

Eidsvoll etter kl. 18 
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5.5 K4.1 – Økt frekvens for persontog i rush- med godstog i rush 

Trafikk og skjematisk sporplan for konseptet er beskrevet i kapittel 2.1.  

Figur 5-71 illustrerer den overordnede infrastrukturen i K4.1. Linjen «Mulighetsrom» illustrerer de 

tilgjengelige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [1].  Tall i sirklene angir antall 

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

Mulighetsrom

Lillestrøm

Eksisterende 
infrastruktur  

Ny 
infrastruktur Asper

Eidsvoll

Langeland 

K4.1

2

Ny Frogner/
Lindeberg

Lindeberg Hauerseter
Sand

Ny Nordby

222 3

2 3

3

NordbyLeirsund KløftaFrogner Jessheim

2

2

Bøn

2

Dal

122 2 3

 

Figur 5-79 Infrastrukturoversikt K4.1 

Figur 5-80 angir hastighetsprofilet Lillestrøm-Dal for persontog R13 med infrastrukturen i K4.1. Ved 

overgang mellom dobbeltspor og enkeltspor vil det bli en hastighetsreduksjon for tog i retning Dal 

grunnet lavere hastighet over veksel. I K4.1 blir dette gjeldende ved Lindeberg, dobbeltsporets 

avslutning sør for Jessheim(DS ved Langeland) og ved Nye Nordby. 

 

 

Figur 5-80 Hastighetsprofil persontog i hovedspor Lillestrøm-Dal i K4.1 

5.5.1 Ruteplanuavhengig vurdering 

Infrastrukturen i K4.1 i har tiltak på Leirsund som gir en kobling mot Gardermobanen i begge 

retninger. Det etableres dobbeltspor Leirsund-Lindeberg og Langeland-Nye Nordby og ny stasjon 

nord for dagens Nordby holdeplass, Nye Nordby stasjon. Tiltakene er beskrevet i [1]. 

 

Leirsund oppgraderes fra holdeplass til stasjon med dobbeltspor sør for stasjonen. Dagens enkeltspor 

mellom Leirsund og Lillestrøm opprettholdes for framføring av godstrafikk. Godstog grener av til 

denne strekningen via kulvert nord for dagens Leirsund stasjon. Dette medfører at godstog i retning 

Sør må kjøres motstrøms på dobbeltsporet fra kulvert nord for dagens Leirsund stasjon forbi 

avgrening fra Gardermobanen nord for Lillestrøm Nord.  
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Kryssingsmuligheter på enkeltsporet for tog med ulike lengder på Hovedbanen Nord er angitt med X i 

Figur 5-81. Tallene angir avstand mellom kryssingsspor i kilometer. To parallelle linjer angir 

dobbeltspor.  
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Asper Kløfta Lindeberg Lillestrøm N Lillestrøm
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,5

4,103,923,823,765,045,57

4,23
X X

650 m X X X X X XX XX

X
14,37

Leirsund

X
Gardermobanen, 

dobbeltspor

X

1,92

Nye Nordby

X

X

X
2,4

X

 

Figur 5-81 Kryssingsspor for tog med angitte toglengder. Tall angir avstand i kilometer. 

Dimensjonerende strekningsavsnitt beregnes ut fra kjøretid over avsnitt. Lang avstand mellom 

stasjoner er ikke identisk med lang kjøretid. Det er derfor generelt ulike dimensjonerende 

strekningsavsnitt for person- og godstog. I K4.1 deles person- og godstrafikken mellom Leirsund og 

Lillestrøm, da persontog kjøres på Gardermobanen Leirsund-Lillestrøm.  

 

Dimensjonerende strekningsavsnitt for strekningen Eidsvoll-Leirsund for persontog i K4.1 er Dal-

Sand, med en beregnet kjøretid på 167 sekunder, i underkant av 3 minutter, se Figur 5-82. 

 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Nye Nordby DS ved 
Langeland

Asper Kløfta Lindeberg Lillestrøm

Persontog, 
220 meter

X X X X X X X X X X
14791131167 68X 124

 

Figur 5-82 Kjøretider for persontog mellom kryssingsstasjoner. Dimensjonerende strekningsavsnitt er angitt 

med store typer. 

I K4.1 skal det kjøres godstog i grunnrute og i persontogrush. Godstrafikken er, med unntak av 

flydrivstofftoget, gjennomgående Eidsvoll-Lillestrøm gjennom døgnet.  

 

Dimensjonerende strekningsavsnitt Eidsvoll-Lillestrøm for 650 meter lange godstog er Eidsvoll-Sand, 

med en beregnet kjøretid på 709 sekunder, eller i underkant av 12 minutter, se Figur 5-83. 

 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Nye Nordby DS ved 
Langeland

Asper Kløfta Lindeberg

Godstog, 
650 meter

X X X X X X X X
158126144709 16090

Leirsund

X

Lillestrøm N Lillestrøm

XX
227106

X

 

Figur 5-83 Kjøretider i sekunder for 650 meter lange godstog uten stans mellom kryssingsstasjoner. 

Dimensjonerende strekningsavsnitt med store typer. 

I K4.1 varierer persontrafikken mellom Dal og Lillestrøm over døgnet, se Figur 5-84. Figuren 

inkluderer tomtogstrafikk mellom Dal og Nye Nordby i perioder med Innsatstog.    
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Figur 5-84 Antall persontog på strekningen i rush og grunnrute. Inkluderer tomtogkjøring Dal-Nye Nordby i rush. 

Ved framføring av inntil 2 godstog per time vil logikken fra 5.2.1, der det ble konkludert med at en 

tidsavstand mellom kryssingsspor på ca. 4 minutter er tilstrekkelig for å kjøre 6 tog per time i et 

system beregnet for 8 tog per time, fortsatt være gjeldende i grunnrute. Se 5.2.1 for detaljer.   

 

Figur 5-85 angir i rødt hvilke avsnitt som overstiger anbefalte tidsavstander for de ulike 

togproduktene i grunnrute. I K4.1 betyr dette at ved framføring av 6 tog per time i grunnrute vil 

avsnittene markert med røde tall generelt ha høy risiko for å både skape og forplante forstyrrelser.  
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Figur 5-85 Kjøretider mellom kryssingsstasjoner for 650 meter lange godstog og 220 meter lange persontog. 

Tall i rødt overstiger tidsavstand på 4 minutter. Kjøretid i sekunder. *kun godstog på strekningen 

For framføring av inntil 2 godstog per time i rush, totalt 8 tog per time, kreves generelt en 

tidsavstand på 2,5-3 minutter mellom kryssingsspor for en robust trafikkavvikling.  

 

Figur 5-86 angir i rødt hvilke avsnitt som overstiger anbefalte tidsavstander for de ulike 

togproduktene i grunnrute. I K4.1 betyr dette at ved framføring av 8 tog per time i rush vil avsnittene 

markert med røde tall generelt ha høy risiko for å både skape og forplante forstyrrelser.  
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Figur 5-86 Kjøretider mellom kryssingsstasjoner for 650 meter lange godstog og 220 meter lange persontog. 

Tall i rødt overstiger tidsavstand på 2,5-3 minutter. Kjøretid i sekunder. *kun godstog på strekningen. 

Tiltak A medfører at det ikke kjøres persontog mellom påkobling sør for Leirsund stasjon og 

Lillestrøm stasjon. Dermed blir betingelser for godstog i nærheten av Lillestrøm vesentlig forbedret. 

Det kjøres i K4.1 kun godstog og tomtog mellom Eidsvoll og Dal.  

 

Mellom Leirsund og Lillestrøm skal det kun kjøres 2 godstog per time, slik at det kan være vesentlig 

lenger avstand mellom kryssingsspor enn de angitte 4 minutter.  

 

Det er for lang kjøretid mellom kryssingsspor for lange godstog Eidsvoll-Sand. Det vil dermed være 

risiko for at forstyrrelser oppstår og forplanter seg på denne strekningen. Det kjøres imidlertid kun 
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godstog og tomtog Eidsvoll-Dal, tomtog kan kjøres i avvik ved togmøte med godstog. Kjøretid mellom 

kryssingsspor sør for Dal er kort. Strekningen Eidsvoll-Sand bør derfor kunne håndtere inntil 8 tog per 

time (i perioder med tomtog) uten vesentlig risiko for at forstyrrelser som oppstår forplanter seg. 

Dobbeltsporede strekninger underveis i enkeltsporet bidrar, dersom kryssinger legges på 

dobbeltsporet, til redusert framføringstid. I tillegg gir infrastrukturen en økt robusthet.  Det er også 

etablert forbikjøringsmulighet for godstog på Jessheim stasjon, noe som letter trafikkavvikling ved 

avvik.  

 

Infrastrukturen i K4.1 vurderes generelt å ha evne til å håndtere den angitte persontrafikken med 

inntil 2 godstog per time med en akseptabel punktlighet.  

5.5.2 Ruteplanavhengig vurdering 

5.5.2.1 R13 Grunnrute uten godstrafikk 

R13-pendelen til Dal får i K4.1 togmøter på nytt dobbeltspor ved Leirsund og Jessheim stasjon, se 

Figur 5-87.  

 

 

Figur 5-87: Grunnrute K4.1 uten godstrafikk.  
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Den resulterende ruteplanen gir at R13 har omtrent lik framføringstid for tog i begge retninger og 

fjerner tidstap for passasjerer ved togmøter. Det ses også at innføringen av Hovedbanen ved 

Leirsund ikke gir konflikt med andre tog på Gardermobanen i rutemodell 2033.  

 

Vendetid for pendel på Dal stasjon er 7 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 

behov for bruk av ekstra materiell for å drive R13-pendelen dersom det ikke ses på et alternativt 

driftsopplegg, f.eks. med bruk av flere førere. 

 

Kapasitetsutnyttelse  

Trafikken gir en utnyttelsesgrad på 40% på enkeltsporet mellom Lindeberg og dobbeltsporet sør for 

Jessheim, som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse, i grunnrute. Maksimal anbefalt 

utnyttelsesgrad er 60%. Det indikerer at det er tilgjengelige reserveruteleier på strekningen også til 

godstog uten at det er risiko for å påvirke punktligheten.  

 

 

Figur 5-88: Kapasitetsutnyttelse K4.1 Grunnrute uten godstrafikk. 

 

5.5.2.2 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 

Det foreligger ikke ruteleier eller gitte tider inn og ut av Oslo(Lillestrøm) for Innsatstog R13x fra og til 

Nye Nordby. R13x kjøres i retning Oslo om morgenen og retning Dal om ettermiddagen. Det er i K4.1 

forsøkt å legge R13x jevnt mellom R13 slik at det oppnås en attraktiv ruteplan.  

 

Figur 5-89 viser oppstart av driftsdøgn med R13 fra Dal og R13x fra Nye Nordby. Første tog i R13- 

pendel fra Drammen har avgang fra Lillestrøm 06:25. R13x kjører på hovedbanen og har kryssing 

med R13 i retning Dal på Kløfta.   

 

Tomtog til R13 med oppstart på Dal kjøres fra hensettingsanlegg på Eidsvoll, totalt 4 tog.   

 

Tomtog til R13x med oppstart på Nye Nordby kjøres fra hensettingsanlegg på Dal, totalt 6 tog. 

Tomtog har kryssing med R13 på Hauerseter.  

 



KVU Hovedbanen Nord  multiconsult.no 

Kapasitetsanalyse  5 Analyse 

 

10212454-TVF-RAP-08 14. januar 2021 / 01 
  Side 87 av 145 

 

Figur 5-89: Oppstart driftsdøgn og morgenrush 05-09 i K4.1 uten godstrafikk. 

Infrastrukturen og ruteplanen muliggjør tilnærmet stive ruter med jevn frekvens for R13 og R13x.  

 

I K4.1 er det mulig å kjøre R13x som en pendel begge retninger (som beskrevet i [4]), men dette 

medfører at det ikke kan kjøres godstog på Hovedbanen Nord i samme periode. Se Figur 5-90. Dette 

driftsopplegget vil, dersom R13X også startes i Oslo/Drammen, redusere materiellbehovet for R13x 

og halvere hensettingsbehovet for R13x på Dal. Dersom pendelen skal kjøres gjennom Oslo, vil dette 

kunne kreve ny Oslo-tunnel. 

 

 

Figur 5-90 R13x som gjennomgående pendel 
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Kapasitetsutnyttelse  

Det er ulik trafikk på strekningen ved oppstart av driftsdøgnet. Det er derfor beregnet 

kapasitetsutnyttelse for 2 ulike timer. I timen fra kl 06-07 kjøres det tomtog på alle relasjoner, men 

trafikken fra Oslo i retning Dal er begrenset. I timen fra kl 07-08 kjøres det ikke tomtog mellom Dal og 

Eidsvoll, men persontrafikken fra Oslo i retning Dal tilsvarer trafikken i grunnrute. Se også Figur 5-89. 

 

Kl. 06-07 gir trafikken en maksimal utnyttelsesgrad på 49% på enkeltsporet mellom Lindeberg og 

dobbeltsporet sør for Jessheim, som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse, dersom det kjøres 

innsatstog kun i retning Oslo. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det vil være 

tilgjengelige reserveruteleier på strekningen i rush også til godstog uten at det er risiko for å påvirke 

punktligheten 

 

Figur 5-91 Kapasitetsutnyttelse K4.1 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 06-07. 

Kl. 07-08 gir trafikken en maksimal utnyttelsesgrad på 60% på enkeltsporet mellom Lindeberg og 

dobbeltsporet sør for Jessheim, som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse, dersom det kjøres 

innsatstog kun i retning Oslo. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det vil være 

tilgjengelige reserveruteleier på strekningen i rush også til godstog uten at det er risiko for å påvirke 

punktligheten.  

 

 

Figur 5-92: Kapasitetsutnyttelse K4.1 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 07-08.  

5.5.2.3 Ettermiddagsrush 

Det foreligger ikke ruteleier eller gitte tider inn og ut av Oslo(Lillestrøm) for Innsatstog R13x fra og til 

Nye Nordby. R13x kjøres i retning Oslo om morgenen og retning Dal om ettermiddagen. Det er i K4.1 

forsøkt å legge R13x jevnt mellom R13 slik at det oppnås en attraktiv ruteplan.  

 

Figur 5-93 viser ettermiddagsrush med R13 til og fra Dal og R13x til Nye Nordby. R13x kjører på 

hovedbanen og har kryssing med R13 i retning Oslo på Kløfta.   

 

Tomtog fra R13x til Jessheim kjøres til hensettingsanlegg på Dal, totalt 6 tog.  
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Figur 5-93: Ettermiddagsrush 15-19 i K4.1 uten godstrafikk. 

 

Infrastrukturen og ruteplanen muliggjør tilnærmet stive ruter med jevn avgangs frekvens for R13 og 

R13x. 

 

I K4.1 er det mulig å kjøre R13x som en pendel begge retninger (som beskrevet i [4]), men dette 

medfører at det ikke kan kjøres godstog på Hovedbanen Nord i samme periode. Se Figur 5-90. Dette 

vil dermed halvere materiellbehovet for R13x på Dal fra 6 til 3 eller 4 tog, avhengig av når første tog 

avgår fra Nye Nordby. Dersom pendelen skal kjøres gjennom Oslo, vil dette kunne kreve at ny Oslo-

tunnel bygges først.  
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Figur 5-94 R13x som gjennomgående pendel med redusert materiellbehov på Dal. 

Kapasitetsutnyttelse  

Kl. 16-17 gir trafikken en maksimal utnyttelsesgrad på 60% på enkeltsporet mellom Kløfta og 

dobbeltsporet sør for Jessheim, som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse, dersom det kjøres 

innsatstog kun i retning Oslo. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det vil være 

tilgjengelige reserveruteleier på strekningen i rush også til godstog uten at det er risiko for å påvirke 

punktligheten.  

 

 

Figur 5-95: Kapasitetsutnyttelse K4.1 Ettermiddagsrush kl. 16-17.  

5.5.2.4 Godstrafikk 

Godstog med lengde 650 meter kan krysse på samtlige kryssingsspor på enkeltsporet med unntak av 

Dal og Bøn.  

Det er forbikjøringsmulighet av Godstog på Jessheim.  

Konsepter på trinn 4 skal ha evne til å avvikle godstrafikken i T2033 med akseptabel 

kapasitetsutnyttelse uten å måtte utføre store endringer i ruteplanen. Det ses i K4.1 kun på evne til 

avvikling av godstrafikken i T2033. 
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5.5.2.4.1 T2033 

Ruteleier for godstog er lagt i følgende rekkefølge. Kommentarer til ruteplanen er inkludert som 

kulepunkter  

1. Flydrivstofftog   

 Reserveruteleiet fra OSL mot Oslo i morgenrush (ca. 07) bør flyttes for å unngå 

forstyrrelser 

2. Kombitog 

 For å legge reserveruteleie for kombigods i persontogrush morgen (08-09) må dette 

flyttes noe fram i tid. Dette reserveruteleiet bør flyttes til andre tidspunkt på døgnet 

for unngå forstyrrelser.  

 Tidspunkt for godsruteleier motstrøms godsrush er justert noe (<20 minutter) i 

forhold til tider i 2033 

3. Tømmertog 

 Ruteleie for tømmertog i morgenrush (08-09) retning Eidsvoll må flyttes til etter 

morgenrush 

 Ruteleie for tømmertog i morgenrush (07-08) retning Oslo må flyttes til etter 

morgenrush 

 Reserveruteleie for tømmer motstrøms for godstogsrush justeres 

Det er i K4.1 ingen utfordringer med å finne nye ruteleier utenom rush for tømmertog. Det er en 

begrensning at lange godstog ikke kan krysse mellom Eidsvoll og Sand. 

Ruteleier med stiplede linjer er reserveruteleier og benyttes sporadisk. Sorte linjer angir 

kombigodstog, røde linjer angir flydrivstofftog og gule linjer angir tømmertog.  

I morgenrush ligger det ruteleier for kombigodstog i retning Oslo. Det er også lagt ett reserveruteleie 

for flydrivstofftog i retning Oslo. Ruteleier for tømmertog er flyttet til etter rush.   
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Figur 5-96 Morgenrush 05-09 med godstrafikk som angitt i T2033 

Dersom reserveruteleiene benyttes, vil det framføres et høyt antall tog over enkeltsporet mellom kl 

07 og 08. Denne timen har isolert sett en kapasitetsutnyttelse på 80% på strekningen Lindeberg-DS til 

Jessheim.  

 

Kl. 06-09 gir trafikken, inkludert reserveruteleier, en utnyttelsesgrad på 76% på enkeltsporet mellom 

L og Jessheim, som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad 

er 75%. Dersom reserveruteleiene ikke benyttes, vil kapasitetsutnyttelsen være lavere.  Denne grade 

indikerer at trafikken vil la seg avvikle uten at forstyrrelser vil forplante seg. 

 

 

Figur 5-97 Kapasitetsutnyttelse K4.4 morgenrush 06-09 inkludert reserveruteleier 

I ettermiddagsrush ligger det ruteleier for 1 flydrivstofftog i retning Oslo samt 4 kombigodstog. Det 

kjøres ikke mer enn 2 godstog per time på enkeltsporet i ettermiddagsrush.  
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Figur 5-98 Ettermiddagsrush 15-19 med godstrafikk som angitt i T2033 

Dersom reserveruteleiet benyttes vil det framføres et høyt antall tog over enkeltsporet mellom kl 17 

og 18. Denne timen har isolert sett en kapasitetsutnyttelse på 84% på strekningen Lindeberg-

Jessheim.  

 

Kl. 15-18 gir trafikken en utnyttelsesgrad på 74% på enkeltsporet mellom Lindeberg og Jessheim, som 

er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Dette 

indikerer at trafikken vil la seg avvikle uten at forstyrrelser vil oppstå eller forplante seg. 

 

 

Figur 5-99 Kapasitetsutnyttelse K4.1 ettermiddagsrush 15-18 inkludert reserveruteleier 

I godstogsrush 18-22 er det lagt 1 ruteleie for flydrivstofftog til Gardermoen, 5 ruteleier for 

kombigodstog i retning Eidsvoll og 2 stk ruteleier for kombigodstog i retning Oslo. Det er lagt 

reserveruteleier for kombigodstog i retning Oslo, samt for tømmertog i begge retninger. 

Reserveruteleier for tømmertog gir en svært sårbar ruteplan med en høy utnyttelsesgrad og bør 

flyttes. En mulig ruteplan er illustrert i Figur 5-100. 
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Figur 5-100 Godsrush 18-22 med godstrafikk som angitt i T2033 

Dersom reserveruteleiene benyttes vil det framføres et høyt antall tog over enkeltsporet mellom kl 

19 og 20. Denne timen har isolert sett en kapasitetsutnyttelse på 100% på strekningen Lindeberg-

Jessheim. Reserveruteleier for tømmertog er ikke tidskritiske og må i K4.1 flyttes til et annet 

tidspunkt på døgnet. Ved å flytte dette ruteleiet toget oppnås en utnyttelsesgrad på 89%, noe som 

fortsatt er en for høy belastning per time.  

 

Kl. 18-22 gir trafikken imidlertid en samlet utnyttelsesgrad på 70% på enkeltsporet mellom Lindeberg 

og Jessheim, som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad i 

godstogrush bør også være 75%. Dersom reserveruteleiene ikke benyttes vil kapasitetsutnyttelsen 

være lavere.  Dette indikerer at det ikke er reserveruteleier tilgjengelig i perioden ut over ruteleier 

angitt i T2033gods, men at trafikken vil la seg avvikle. 

 

 

Figur 5-101 Kapasitetsutnyttelse K4.1 godstogrush 18-22 inkludert reserveruteleier 

Gjennom døgnet gir trafikken en utnyttelsesgrad på 54% på enkeltsporet mellom Lindeberg og 

Jessheim, som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad i 

over driftsdøgnet er 60%. Dersom reserveruteleiene ikke benyttes vil kapasitetsutnyttelsen være 

lavere.  Denne utnyttelsesgraden indikerer at det er kapasitet tilgjengelig over døgnet til å kjøre 

godstrafikken angitt i T2033gods. 
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Figur 5-102 Kapasitetsutnyttelse K4.1 over døgn 00-24 inkludert reserveruteleier 

5.5.2.5 Måloppnåelsesmatriser 

Tabell 5-12 Måloppnåelse av angitte vurderingskriterier K3.3 

Vurderingskriterier Måloppnåelse 

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i grunnrute < 60%  

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i rush < 75%  

Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time per retning < 60%  

Kapasitetsutnyttelse T2033 godsrush < 75%  

 

Tabell 5-13 Måloppnåelse angitt trafikkmengde 

Vurderingskriterier Måloppnåelse 

To tog per time per retning Lillestrøm- Dal gjennom driftsdøgnet   

To innsatstog per time i rushretning fra/til Jessheim i persontogrush  

Ett langt godstog per time i rush (medstrøms)  

To lange godstog per time etter kl. 18  
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5.6 K4.4 – Økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen Nord 

Trafikk og skjematisk sporplan for konseptet er beskrevet i kapittel 2.1.  

Figur 5-103 illustrerer den overordnede infrastrukturen i K4.4. Linjen «Mulighetsrom» illustrerer de 

tilgjengelige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [1]. Tall i sirklene angir antall 

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

Ny 
infrastruktur Asper

Eidsvoll

Langeland 

K4.4

2

Ny Frogner/
Lindeberg

Lindeberg Hauerseter
Sand

Ny Nordby

222 3

2 3

3

NordbyLeirsund KløftaFrogner Jessheim

2

2

Bøn

2

Dal

122 2 3

 

Figur 5-103 Infrastrukturoversikt K4.4 

Figur 5-104 angir hastighetsprofilet Lillestrøm-Dal for persontog R13 med infrastrukturen i K4.4. Ved 

avslutning av dobbeltsporet vil det bli en hastighetsreduksjon for tog i retning Dal grunnet lavere 

hastighet over veksel. I K4.4 blir dette gjeldende ved Asper og Nye Nordby. 

 

Figur 5-104 Hastighetsprofil persontog i hovedspor Lillestrøm-Dal i K4.4 

5.6.1 Ruteplanuavhengig vurdering 

Infrastrukturen i K4.4 i har tiltak på Leirsund som gir kobling mot Gardermobanen i begge retninger. 

Det etableres dobbeltspor Leirsund-Asper med midtstilt ventespor for godstog på Lindeberg, nytt 

kryssingsspor på Langeland og dobbeltspor Jessheim-Nye Nordby med ny stasjon nord for dagens 

Nordby holdeplass, Nye Nordby stasjon. Tiltakene er beskrevet i [1]. 

 

Leirsund oppgraderes fra holdeplass til stasjon med dobbeltspor sør og nord for stasjonen. Dagens 

enkeltspor mellom Leirsund og Lillestrøm opprettholdes for framføring av godstrafikk. Godstog 

grener av til denne strekningen via kulvert nord for dagens Leirsund stasjon. Dette medfører at 

godstog i retning sør må kjøres motstrøms på dobbeltsporet fra kulvert nord for dagens Leirsund 

stasjon forbi avgrening fra Gardermobanen nord for Lillestrøm Nord.  
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Kryssingsmuligheter på enkeltsporet for tog med ulike lengder på Hovedbanen Nord er angitt med X i 

Figur 5-105. Tallene angir avstand mellom kryssingsspor i kilometer. To parallelle linjer angir 

dobbeltspor.  
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Figur 5-105 Kryssingsspor for tog med angitte toglengder. Tall angir avstand i kilometer. 

Dimensjonerende strekningsavsnitt beregnes ut fra kjøretid over avsnitt. Lang avstand mellom 

stasjoner er ikke identisk med lang kjøretid. Det er derfor generelt ulike dimensjonerende 

strekningsavsnitt for person- og godstog. I K4.4 deles person- og godstrafikken mellom Leirsund og 

Lillestrøm, da persontog kjøres på Gardermobanen Leirsund-Lillestrøm.  

 

Dimensjonerende strekningsavsnitt for strekningen Eidsvoll-Leirsund for persontog i K4.4 er Dal-

Sand, med en beregnet kjøretid på 167 sekunder, i underkant av 3 minutter, se Figur 5-106. 

 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Nye Nordby Jessheim Langeland Asper Lillestrøm

Persontog, 
220 meter

X X X X X X X X X
107131167X 124 53

 

Figur 5-106 Kjøretider for persontog mellom kryssingsstasjoner. Dimensjonerende strekningsavsnitt er angitt 

med store typer. 

I K4.4 skal det kjøres godstog gjennom driftsdøgnet. Godstrafikken er, med unntak av 

flydrivstofftoget, gjennomgående Eidsvoll-Lillestrøm gjennom døgnet.  

 

Dimensjonerende strekningsavsnitt Eidsvoll-Lillestrøm for 650 meter lange godstog er Eidsvoll-Sand, 

med en beregnet kjøretid på 709 sekunder, eller i underkant av 12 minutter, se Figur 5-107. 

 

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Nye Nordby Jessheim Langeland Asper 

Godstog, 
650 meter

X X X X X X X
75110144709 90

Leirsund

X

Lillestrøm N Lillestrøm

XX
227106

X

 

Figur 5-107 Kjøretider i sekunder for 650 meter lange godstog uten stans mellom kryssingsstasjoner. 

Dimensjonerende strekningsavsnitt med store typer. 

I K4.4 varierer ikke persontrafikken mellom Dal og Lillestrøm over døgnet, se Figur 5-108. 
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Eidsvoll Dal Lillestrøm

DRIFTSDØGN I 80

Nye Nordby

4 I

 

Figur 5-108 Antall persontog på strekningen over driftsdøgnet.  

Ved framføring av inntil 2 godstog per time vil logikken fra 5.2.1, der det ble konkludert med at en 

tidsavstand mellom kryssingsspor på ca. 4 minutter er tilstrekkelig for å kjøre 6 tog per time i et 

system beregnet for 8 tog per time, fortsatt være gjeldende. Se 5.2.1 for detaljer. Dette er gjeldende 

for Dal-Nye Nordby i de perioder det ikke kjøres tomtog.  

 

For framføring av inntil 2 godstog, totalt 10 tog per time, kreves generelt en tidsavstand på 2 

minutter mellom kryssingsspor for en robust trafikkavvikling. Dette er gjeldende for Nye Nordby-

Lillestrøm gjennom driftsdøgnet. 

 

For framføring av inntil 2 godstog, totalt 2 tog per time, kreves generelt en tidsavstand på 10 

minutter mellom kryssingsspor for en robust trafikkavvikling. Dette er gjeldende for Eidsvoll-Dal 

gjennom driftsdøgnet. 

 

Figur 5-109 angir i rødt hvilke avsnitt som overstiger anbefalte tidsavstander for de ulike 

togproduktene. I K4.4 betyr dette at ved framføring av inntil henholdsvis 2, 6 og 10 tog per time vil 

avsnittene markert med røde tall generelt ha høy risiko for å både skape og forplante forstyrrelser.  

Eidsvoll Bøn Dal Sand Hauerseter Nye Nordby Jessheim Langeland Asper

Persontog, 
220 meter

X X X X X X X X X
107131167

X 124 53

Godstog, 
650 meter

X X X X X X X75110144709 90

Leirsund Lillestrøm N Lillestrøm

X
227*106

X

X

X

I

Nødvendig tidsavstand mellom 
kryssingsspor, Hovedbanen Nord

I I I
10 min. 4 min. 2 min.

I
4 min. 10 min.

 

Figur 5-109 Kjøretider mellom kryssingsstasjoner for 650 meter lange godstog og 220 meter lange persontog. 

Tall i rødt overstiger tidsavstander ved ulik trafikkbelastning. Kjøretid i sekunder. *kun godstog på strekningen. 

Tiltak A medfører at det ikke kjøres persontog mellom påkobling sør for Leirsund stasjon og 

Lillestrøm stasjon. Dermed blir betingelser for godstog i nærheten av Lillestrøm vesentlig forbedret.  

 

Mellom Leirsund og Lillestrøm skal det kun kjøres 2 godstog per time, slik at det kan være vesentlig 

lenger avstand mellom kryssingsspor enn de angitte 4 minutter.  

 

Det er for lang kjøretid mellom kryssingsspor for lange godstog Eidsvoll-Sand. Det vil dermed være 

risiko for at forstyrrelser oppstår og forplanter seg på denne strekningen. Det kjøres imidlertid kun 

godstog og tomtog Eidsvoll-Dal, tomtog kan kjøres i avvik ved togmøte med godstog. Kjøretid mellom 

kryssingsspor sør for Dal er kort. Strekningen Eidsvoll-Sand bør derfor kunne håndtere inntil 8 tog per 

time (i perioder med tomtog) uten vesentlig risiko for at forstyrrelser som oppstår forplanter seg. 
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Det framføres inntil 10 tog per time over enkeltsporet Jessheim-Asper. Kjøretiden over enkeltsporet 

er imidlertid lav og kryssingssporet på Langeland gjør strekningen robust. Dobbeltsporet på begge 

sider av strekningen bidrar, dersom kryssinger legges på dobbeltsporet, til redusert framføringstid. I 

tillegg gir infrastrukturen en vesentlig økt robusthet.  Det er også etablert forbikjøringsmulighet for 

godstog på Jessheim stasjon og på Lindeberg, noe som letter trafikkavvikling ved avvik. Strekningen 

bør kunne håndtere inntil 10 tog per time uten vesentlig risiko for at forstyrrelser som oppstår skal 

forplante seg videre i systemet. 

 

Infrastrukturen i K4.4 vurderes generelt å ha evne til å håndtere den angitte persontrafikken med 

inntil 2 godstog per time med en akseptabel punktlighet.  

5.6.2 Ruteplanavhengig vurdering 

5.6.2.1 R13 Grunnrute uten godstrafikk 

R13-pendelen til Dal og pendelen til Nye Nordby får i K4.4 togmøter på nytt dobbeltspor ved 

Leirsund og nord for Jessheim stasjon, se Figur 5-110. 

 

 

Figur 5-110: Grunnrute K4.4 uten godstrafikk.  

 

Den resulterende ruteplanen gir at både R13 og R17 har omtrent lik framføringstid for tog i begge 

retninger og fjerner tidstap for passasjerer ved togmøter. Det ses imidlertid at innføringen av 

Hovedbanen ved Leirsund gir konflikt for R17 i rutemodell 2033 med Flytog (oransje ruter) i retning 

Gardermoen hver time. Dette må løses av framtidige ruteplanleggere.  

 

Vendetid for pendel på Nye Nordby stasjon er ca. 27 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, men det vil være behov for 2 vendespor på Nye Nordby stasjon. Dette 

skyldes at det vil være behov for en buffer på ca. 5 minutter mellom tog i vendespor [9].  
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Vendetid for pendel på Dal stasjon er ca. 9 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 

behov for bruk av ekstra materiell for å drive R13-pendelen dersom det ikke ses på et alternativt 

driftsopplegg, f.eks. med bruk av flere førere. 

 

Det kan også være en mulighet å bytte om på ruteleier for enten nordgående eller sørgående 

pendler. På denne måten vil det oppnås andre vendetider på Dal og Nye Nordby stasjon. Dette er 

illustrert i Figur 5-111. Ruteplanen gir 12 minutter vendetid på Nye Nordby og dermed behov for kun 

1 vendespor. Ruteplanen gir robuste vendetider, ca. 23 minutter, på Dal uten behov for bruk av 

ekstra materiell, men medfører behov for en sårbar kryssing på enkeltsporet på Sand med tilhørende 

tidstillegg for reisende i retning Oslo. I den videre analysen legges den opprinnelige ruteplanen til 

grunn.  

 

 

Figur 5-111 Alternativ ruteplan der R13 og R17 i retning Oslo bytter ankomsttidspunkt i Lillestrøm. 

  

Kapasitetsutnyttelse  

Trafikken gir en utnyttelsesgrad på 57% på enkeltsporet mellom Asper og Jessheim, som er avsnittet 

med høyest kapasitetsutnyttelse, i grunnrute. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 60%. Det 

indikerer at det ikke er tilgjengelige reserveruteleier på strekningen uten at det er risiko for å påvirke 

punktligheten.  

 

Den høye utnyttelsesgraden må allikevel vurderes opp mot at enkeltsporstrekningen er svært kort 

(en kjøretid på kun 3 minutter for persontog) og har dobbeltspor på hver side av enkeltsporet. Den 

har etablert kryssingsmulighet for lange godstog ved Langeland og det er forbikjøringsspor for lange 

godstog både på Jessheim stasjon og ved Lindeberg. Dermed vil infrastrukturen ha god evne til å 
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både unngå og hente inn igjen eventuelle forstyrrelser som oppstår som følge av ytterligere trafikk 

på strekningen i grunnrute.  

 

 

Figur 5-112: Kapasitetsutnyttelse K4.4 Grunnrute uten godstrafikk. 

5.6.2.2 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 

Det foreligger ikke ruteleier eller gitte tider inn og ut av Oslo(Lillestrøm) for Innsatstog R17 fra og til 

Nye Nordby. Det er i K4.4 lagt ruteleier for R17 jevnt mellom R13 slik at det oppnås en attraktiv 

ruteplan.  

 

Figur 5-113 viser oppstart av driftsdøgn med R13 fra Dal og R17 fra Nye Nordby. Første tog i R13- 

pendel fra Drammen har avgang fra Lillestrøm 06:25.  

 

Tomtog til R13 med oppstart på Dal kjøres fra hensettingsanlegg på Eidsvoll, totalt 4 tog. Dersom det 

benyttes tiltak i ruteplanen som muliggjør vending på mindre enn 10 minutter, vil dette kunne 

reduseres til 3 tog.   

 

Tomtog til R17 med oppstart på Nye Nordby kjøres fra hensettingsanlegg på Dal, totalt 3 tog. Tomtog 

nummer 3 har kryssing med første tog i R13-pendelen på Hauerseter.  

 

 

Figur 5-113: Oppstart driftsdøgn og morgenrush 05-09 i K4.1 uten godstrafikk. 
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Infrastrukturen og ruteplanen muliggjør stive ruter med jevn avgangs- og ankomstfrekvens for R13 

og R17 i Lillestrøm. 

Kapasitetsutnyttelse  

Det er ulik trafikk på strekningen ved oppstart av driftsdøgnet. Det er derfor beregnet 

kapasitetsutnyttelse for 2 ulike timer. I timen fra kl 06-07 kjøres det tomtog på alle relasjoner, men 

trafikken fra Oslo i retning Dal er begrenset. I timen fra kl 07-08 kjøres det ikke tomtog mellom Dal og 

Eidsvoll, men persontrafikken fra Oslo i retning Dal tilsvarer trafikken i grunnrute. Se også Figur 

5-113. 

 

Kl. 06-07 gir trafikken en maksimal utnyttelsesgrad på 41% på enkeltsporet mellom Lindeberg og 

Kløfta, som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse, dersom det kjøres innsatstog kun i retning 

Oslo. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det vil være tilgjengelige 

reserveruteleier på strekningen i rush også til godstog uten at det er risiko for å påvirke 

punktligheten 

 

 

Figur 5-114 Kapasitetsutnyttelse K4.4 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 06-07. 

Kl. 07-08 gir trafikken en maksimal utnyttelsesgrad på 57% på enkeltsporet mellom Lindeberg og 

Kløfta, som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse, dersom det kjøres innsatstog kun i retning 

Oslo. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Det indikerer at det vil være tilgjengelige 

reserveruteleier på strekningen i rush også til godstog uten at det er risiko for å påvirke 

punktligheten.  

 

Dersom framtidig operatør på strekningen ønsker å skjøte og dele togsett før og etter rush vil det 

være tilgjengelige ruteleier mellom Nye Nordby og Dal og mellom Dal og Eidsvoll.  

 

 

Figur 5-115: Kapasitetsutnyttelse K4.4 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 07-08.  

 

5.6.2.3 Ettermiddagsrush 

Det er i K4.4 ikke forskjell på antall ruteleier i ettermiddagsrush og i grunnrute. Se kapittel 5.6.2.1 for 

grafiske ruter og beregning av kapasitetsutnyttelse.  
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5.6.2.4 Godstrafikk 

Det er i K4.4 etablert nytt kryssingsspor på Langeland.  

Godstog med lengde 650 meter kan krysse på samtlige kryssingsspor med unntak av Dal og Bøn.  

Det er forbikjøringsmulighet av godstog på Jessheim og Lindeberg.  

I ruteplanen er det lagt kryssing mellom godstog og persontog på Langeland, men det er også mulig å 

krysse/kjøre forbi på dobbeltsporet nord og sør for enkeltsporet, samt forbikjøring på Jessheim.  

Det er sterk stigning fra Langeland til Jessheim. Nordgående godstog bør optimalt ikke krysse med 

persontog på Langeland. 

Konsepter på trinn 4 skal ha evne til å avvikle godstrafikken i T2033 med akseptabel 

kapasitetsutnyttelse uten å måtte utføre store endringer i ruteplanen. Det ses i K4.4 kun på evne til 

avvikling av godstrafikken i T2033gods. 

 

5.6.2.4.1 T2033 

Ruteleier for godstog er lagt i følgende rekkefølge. Kommentarer til ruteplanen er inkludert som 

kulepunkter.  

1. Flydrivstofftog  

 Ingen utfordringer med å legge tilstrekkelig antall ruteleier i angitt tidsrom 

2. Kombitog  

 Ingen utfordringer med å finne tilstrekkelig antall ruteleier  

3. Tømmertog  

 Ingen utfordringer med å finne tilstrekkelig antall ruteleier 

Det er i K4.4 ingen utfordringer med å legge ruteleier for godstog som angitt i T2033gods, men det er 

en begrensning at lange godstog ikke kan krysse mellom Eidsvoll og Sand.  

Ruteleier med stiplede linjer er reserveruteleier og benyttes sporadisk. Sorte linjer angir 

kombigodstog, røde linjer angir flydrivstofftog og gule linjer angir tømmertog.  

I morgenrush ligger det ruteleier for kombigodstog og tømmertog i retning Oslo. Det er også lagt ett 

reserveruteleie for flydrivstofftog i retning Oslo. Det er lagt inntil 3 ruteleier per time i morgenrush, 

men 1 eller flere av disse ruteleiene er reserveruteleier og benyttes ikke daglig. Ruteleier for 

tømmertog vil kunne flyttes.  
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Figur 5-116 Morgenrush 05-09 med godstrafikk som angitt i T2033 

Dersom reserveruteleiene benyttes vil det framføres et høyt antall tog over enkeltsporet mellom kl 

08 og 09. Denne timen har isolert sett en kapasitetsutnyttelse på 83% på strekningen Asper-

Jessheim. Denne graden av utnyttelse har risiko for å skape og videreføre forstyrrelser. 

Kapasitetsutnyttelsen på begge sider av enkeltsporet er imidlertid lav, kjøretiden over avsnittet er 

kort, det er full redundans for flytting av kryssing, det er nytt dobbeltspor på begge sider og det er 

forbikjøringsmulighet for godstog på Jessheim stasjon. Det kjøres i tillegg ikke godstog mellom kl 10 

og 12, slik at systemet vurderes å ha evne til å hente seg inn etter eventuelle forstyrrelser. 

 

Kl. 06-09 gir trafikken en utnyttelsesgrad på 62% på enkeltsporet mellom Asper og Jessheim, som er 

avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Dersom 

reserveruteleiene ikke benyttes vil kapasitetsutnyttelsen være vesentlig lavere.  Dette indikerer at 

trafikken vil la seg avvikle uten at forstyrrelser vil forplante seg. 

 

 

Figur 5-117 Kapasitetsutnyttelse K4.4 morgenrush 06-09 inkludert reserveruteleier 

I ettermiddagsrush ligger det ruteleier for 1 flydrivstofftog i retning Oslo samt 4 kombigodstog. Det 

kjøres ikke mer enn 2 godstog per time i ettermiddagsrush.  
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Figur 5-118 Ettermiddagsrush 15-19 med godstrafikk som angitt i T2033 

Dersom reserveruteleiet for tømmer benyttes vil det framføres et 3 godstog over enkeltsporet 

mellom kl 18 og 19. Denne timen har da isolert sett en kapasitetsutnyttelse på 84% på strekningen 

Asper-Jessheim. Denne graden av utnyttelse har risiko for å skape og videreføre forstyrrelser. 

Kapasitetsutnyttelsen på begge sider av enkeltsporet er imidlertid lav, kjøretiden over avsnittet er 

kort, det er full redundans for flytting av kryssing, det er nytt dobbeltspor på begge sider og det er 

forbikjøringsmulighet for godstog på Jessheim stasjon.  

 

Kl. 16-19 gir trafikken en utnyttelsesgrad på 68% på enkeltsporet mellom Asper og Jessheim, som er 

avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad er 75%. Dersom 

reserveruteleiene ikke benyttes vil kapasitetsutnyttelsen være lavere.  Dette indikerer at trafikken vil 

la seg avvikle uten at forstyrrelser vil forplante seg. 

 

 

Figur 5-119 Kapasitetsutnyttelse K4.4 ettermiddagsrush 16-19 inkludert reserveruteleier 

I godstogsrush 18-22 er det lagt 5 ruteleier for kombigodstog i retning Eidsvoll. Det er også lagt 2 stk 

ruteleier for kombigodstog i retning Oslo. Det er lagt reserveruteleier for kombigodstog i retning 

Oslo, samt for tømmertog i begge retninger. Samtlige reserveruteleier vil være kjørbare i K4.4 men 

tidkrevende og krever ingen endring. Det er også lagt ett ruteleie for flydrivstofftog til Gardermoen. 

En mulig ruteplan er illustrert i Figur 5-120. 
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Figur 5-120 Godsrush 18-22 med godstrafikk som angitt i T2033 

Dersom reserveruteleiene benyttes vil det framføres et høyt antall tog over enkeltsporet, spesielt 

mellom kl 21 og 22. Denne timen gir da en kapasitetsutnyttelse på 87% på strekningen Asper-

Jessheim. Denne graden av utnyttelse har risiko for å skape og videreføre forstyrrelser. 

Kapasitetsutnyttelsen på begge sider av enkeltsporet er imidlertid lav, kjøretiden over avsnittet er 

kort, det er full redundans for flytting av kryssing, det er nytt dobbeltspor på begge sider og det er 

forbikjøringsmulighet for godstog på Jessheim stasjon og på Lindeberg. Det kjøres i tillegg kun 1 

godstog etter kl 22 slik at systemet vurderes å ha evne til å hente seg inn etter eventuelle 

forstyrrelser. Reserveruteleier for tømmertog er ikke tidskritiske og bør også i K4.4 flyttes til et annet 

tidspunkt på døgnet.  

 

Kl. 18-22 gir trafikken en utnyttelsesgrad på 77% på enkeltsporet mellom Asper og Jessheim, som er 

avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad i godstogrush bør også 

være 75%. Dersom reserveruteleiene ikke benyttes vil kapasitetsutnyttelsen være lavere.  Dette 

indikerer at det ikke er reserveruteleier tilgjengelig men at trafikken vil la seg avvikle med en viss 

risiko for forstyrrelser. 

 

Figur 5-121 Kapasitetsutnyttelse K4.4 godstogrush 18-22 inkludert reserveruteleier 

Gjennom døgnet gir trafikken en utnyttelsesgrad på 52% på enkeltsporet mellom Asper og Jessheim, 

som er avsnittet med høyest kapasitetsutnyttelse. Maksimal anbefalt utnyttelsesgrad i over 

driftsdøgnet er 60%. Dersom reserveruteleiene ikke benyttes vil kapasitetsutnyttelsen være lavere.  

Denne utnyttelsesgraden indikerer at det er kapasitet tilgjengelig over døgnet til å kjøre 

godstrafikken angitt i T2033. 
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Figur 5-122 Kapasitetsutnyttelse K4.4 over døgn 00-24 inkludert reserveruteleier 

5.6.2.5 Måloppnåelsesmatriser 

Tabell 5-14 Måloppnåelse av angitte vurderingskriterier K3.3 

Vurderingskriterier Måloppnåelse 

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i grunnrute < 60%  

Kapasitetsutnyttelse Persontrafikk i rush < 75%  

Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time per retning < 60%  

Kapasitetsutnyttelse T2033 godsrush < 75%  

Tabell 5-15 Måloppnåelse angitt trafikkmengde 

Angitt trafikkmengde Måloppnåelse 

Fire tog per time per retning Lillestrøm – Nye Nordby 

gjennom driftsdøgnet 

 

To tog per time per retning Nye Nordby – Dal gjennom 

driftsdøgnet 

 

Tre lange godstog per time gjennom hele driftsdøgnet Maksimalt 2. 3 krever sammenhengende 

dobbeltspor Lillestrøm- Dal 
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6 Tilleggsvurderinger 

6.1 Følsomhetsanalyse 

Det er utført en overordnet følsomhetsanalyse. Analysen har til hensikt å belyse grunnleggende 

styrker og svakheter ved infrastrukturen gjennom å vurdere konsekvenser ved forsinkelse på 

persontog fra Oslo i retning Dal i grunnrute. Det angis forventet forsinkelse til endestasjon og 

konsekvenser for vending av tog i retning Oslo. 

 

Analysen legger til grunn at forsinkede tog fra Oslo legges i avvik for persontog i retning Oslo. Det ses 

ikke på trafikkavvikling med både gods- og persontog, selv om dette vil være et realistisk scenario. 

Det forutsettes i analysen at godstog i hovedsak legges i avvik i hvis persontog er forsinket i perioder 

med rush for persontog, slik at godstrafikk ikke påvirke persontrafikken ytterligere negativt i disse 

periodene. I perioder med godsrush vil godstog prioriteres. 

 

Analysen viser ikke effekt av kjøretidspåslaget. For å vise utnyttelse og effekt av dette bør trafikken 

simuleres. Kjøretidspåslaget vil gi særlig god nytte for konsept med dobbeltspor.  

6.1.1 K2.4/K2.6 

Avvik: R13 til Dal mer enn 4 minutter forsinket fra Oslo/Lillestrøm.  

 

Figur 6-1 K2.4 og K2.6  - R13 Grunnrute. 
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Figur 6-2: K2.4 og K2.6 Avvik 1 

Kryssingen mellom persontog på Lillestrøm nord må ved dette avviket flyttes inn på Lillestrøm 

stasjon, noe som gjør at forsinkelsen øker til 7 minutter. Det er uvisst hvordan dette vil påvirke 

trafikken på Lillestrøm stasjon i det konkrete tilfellet. Dette gjør at kryssinger må flyttes fra Kløfta og 

Hauerseter til Lindeberg og Jessheim med lange kryssingsopphold. Samlet forsinkelse ved ankomst 

Dal er 13 minutter.  

 

Avviket medfører at tog ikke rekker å vende uten forsinkelser på Dal. Dersom det ikke er 

reservemateriell tilgjengelig vil tog avgå inntil 5 minutter forsinket Dal mot Oslo.  

 

Tiltak A vil virke robustiserende ved dette avviket.  

  

7
7
e
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6.1.2 K3.1 

Avvik: R13 til Dal mer enn 4 minutter forsinket fra Oslo/Lillestrøm 

 

Figur 6-3 K3.1 - R13 Grunnrute. 
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Figur 6-4: K3.1 Avvik 1 

Ruteleie for Flytog er i konflikt med R13. Enten forsinkes flytoget, eller så legges R13 7 minutter etter 

opprinnelig ruteleie ut fra Lillestrøm stasjon. Det siste vurderes å være det mest aktuelle. Kryssing på 

Asper flyttes dermed til Kløfta og kryssing på Sand flyttes til Hauerseter. Forsinkelse til Jessheim vil 

være på 5 minutter, dette viser at forsinkelsen tas inn. Tog vil mest sannsynlig rekke kryssing på 

Eidsvoll. Dette gir en samlet forsinkelse til Eidsvoll på 4 minutter. Dersom tog må krysse på Bøn øker 

forsinkelsen til Eidsvoll til 15-16 minutter. Dersom det framføres godstog på strekningen må disse 

mest sannsynlig flyttes.  
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Kryssinger flyttes fra stasjoner som ikke har passasjerutveksling til stasjoner som har 

passasjerutveksling. Det forutsettes at det med ruteplanen fra R2033 i K3.1 benyttes ekstra materiell 

i driftsopplegget. Driftsopplegget vil ikke påvirkes av avviket. Neste avgang mot Oslo vil ikke påvirkes 

av forsinkelsen. 

 

6.1.3 K3.3 

Avvik: R13 til Dal mer enn 4 minutter forsinket fra Oslo/Lillestrøm 

 

Figur 6-5 K3.3 - R13 Grunnrute. 
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Figur 6-6: K3.3 Avvik 1 

 

Som for K3.1 til Dal. Ruteleie for Flytog er i konflikt med R13. Enten forsinkes flytoget, eller så legges 

R13 7 minutter etter opprinnelig ruteleie ut fra Lillestrøm stasjon. Det siste vurderes å være det mest 

aktuelle. Kryssing på Asper flyttes dermed til Kløfta og kryssing på Sand flyttes til Hauerseter. 

Forsinkelse til Jessheim vil være på 5 minutter, dette viser at forsinkelsen minker. Dette gir en samlet 

forsinkelse til Dal på 5 minutter. Dersom det framføres godstog på strekningen må disse mest 

sannsynlig flyttes.  
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Kryssinger flyttes fra stasjoner som ikke har passasjerutveksling til stasjoner som har 

passasjerutveksling. Driftsopplegget vil ikke påvirkes av avviket. Neste avgang mot Oslo vil ikke 

påvirkes av forsinkelsen. 

 

6.1.4 K4.1 

Avvik: R13 til Dal mer enn 4 minutter forsinket fra Oslo/Lillestrøm 

 

Figur 6-7 K4.1 - R13 Grunnrute. 
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Figur 6-8: K4.1R13 forsinket inntil 4 minutter 

Forsinkelser på inntil 4 minutter vil kunne håndteres uten konsekvenser for tog i retning Oslo, da 

togmøte fortsatt havner på dobbeltsporet sør for Jessheim.  
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Figur 6-9: K4.1 Avvik 1  

Ruteleie for Flytog er i konflikt med R13 etter 5 minutter. Enten forsinkes flytoget, eller så legges R13 

7 minutter etter opprinnelig ruteleie ut fra Lillestrøm stasjon. Det siste vurderes å være det mest 

aktuelle. Togmøtet på dobbeltsporet flyttes dermed ut til kryssing på Asper, og togmøtet på Dal 

flyttes til Sand med et kryssingsopphold på 5 minutter. Forsinkelse til Jessheim vil være på 5 

minutter, dette viser at forsinkelsen minker. Dette gir imidlertid en samlet forsinkelse til Dal på 10 

minutter dersom kjøretidspåslaget ikke kan utnyttes. Dersom det framføres godstog på strekningen 

må disse mest sannsynlig flyttes.  

 

Kryssinger flyttes fra dobbeltspor til stasjoner på enkeltspor uten passasjerutveksling. Driftsopplegget 

vil ikke påvirkes av avviket. Neste avgang mot Oslo vil ikke påvirkes av forsinkelsen. 
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6.1.5 K4.4 

Avvik: R13 til Dal mer enn 4 minutter forsinket fra Oslo/Lillestrøm 

 

Figur 6-10 K4.4 - R13 Grunnrute. 
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Figur 6-11: K4.4 R13 forsinket i inntil 4 minutter 

Forsinkelser på inntil 4 minutter vil kunne håndteres uten konsekvenser for tog i retning Oslo, da 

togmøte fortsatt havner på Jessheim. Ruteleie for Regiontog på Dovrebanen er i konflikt med R13 

etter 3 minutter. Enten forsinkes dette regiontoget, eller så legges R13 6 minutter etter opprinnelig 

ruteleie ut fra Lillestrøm stasjon.  
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Figur 6-12: K4.4 Avvik 1  

Ved 6 minutter forsinkelse flyttes togmøtet på dobbeltsporet ut til kryssing på Asper. Forsinkelse til 

Jessheim vil være på 8 minutter.   
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Figur 6-13 K4.4 Forsinkelser 10-13 minutter 

Ved forsinkelser på 10-13 minutter økes ikke forsinkelsen mellom Lillestrøm og Jessheim. 

 

Kryssinger/Togmøter flyttes fra dobbeltspor til stasjon på enkeltspor uten passasjerutveksling, evt på 

dobbeltspor på motsatt side av enkeltspor. Infrastrukturen forplanter ikke forsinkelser. 

Driftsopplegget med vending vil ikke påvirkes av avviket. Neste avgang mot Oslo vil ikke påvirkes av 

forsinkelsen. Persontog kan også forbikjøres på Lindeberg ved behov.  
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6.2 Godsframføring motstrøms over Leirsund stasjon 

Tiltak A muliggjør at persontrafikk kjøres på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Leirsund. Dette 

gjør at samtlige konsept på trinn 3 og 4 separerer gods- og persontrafikk mellom Leirsund og 

Lillestrøm stasjon. Leirsund oppgraderes fra holdeplass til stasjon med dobbeltspor sør for stasjonen. 

Dagens enkeltspor mellom Leirsund og Lillestrøm opprettholdes for framføring av godstrafikk. Tiltak 

A krever imidlertid at godstog i retning Lillestrøm kjøres motstrøms mellom sporsløyfe nord for 

Leirsund stasjon og avgreining fra Gardermobanen nord for Lillestrøm Nord stasjon, en strekning på 

ca. 2,2 kilometer.  

Figur 6-14 og Figur 6-15 angir framføringsmønster i retning Lillestrøm for henholdsvis persontog i 

fiolett og godstog i svart. Persontog kjøres på Gardermobanen etter opphold ved plattform, godstog 

kjøres motstrøms på Hovedbanen Nord gjennom Leirsund stasjon og forbi avgreining fra 

Gardermobanen ved km 52.8. Avgreningen er uthevet i nederste kvadrant i Figur 6-15. 

 

Figur 6-14 Framføringsmønster person- og godstog i retning Lillestrøm over Leirsund stasjon med Tiltak A. 

Persontog i fiolett og godstog i svart 

 

Figur 6-15 Framføringsmønster person- og godstog i retning Lillestrøm forbi Leirsund stasjon med Tiltak A. 

Persontog i fiolett og godstog i svart 

Ved framføring av 2 persontog per time per retning vil tiltaket representere en vesentlig forbedring 

for trafikkavviklingen sett i forhold til dagens situasjon. Ved framføring av 4 persontog per time over 
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avsnittet i retning Eidsvoll, slik det er i ettermiddagsrush i K3.1 og K4.1 og gjennom driftsdøgnet i 

K4.4, vil det være nødvendig å verifisere at tilstrekkelig kapasitet kan oppnås.  

Det er i verifisert at K3.1 ikke har tilstrekkelig kapasitet til å framføre godstog i ettermiddagsrush. 

Dette konseptet krever også etablering av tiltak B, se Vedlegg 1 – Notat Plusskonsept. Det ses derfor i 

det videre kun på trafikkavvikling i rush i K4.1 og i grunnrute i K4.4. 

Godstog i retning Eidsvoll kan magasineres på Lillestrøm Nord og legges uproblematisk mellom 

persontog i samme retning.  Det ses derfor kun på hvordan et godstog kan framføres motstrøms 

mellom persontog med kvartersfrekvens. Dette vil representere verst mulige betingelser for godstog, 

da en ujevn frekvens vil gi både større og mindre tilgjengelige intervaller til godsframføring hver 

halvtime.  

Persontog i retning Eidsvoll har med Tiltak A en framføringshastighet på 100 km/t over avgreining fra 

Gardermobanen inn til plattform på Leirsund stasjon. Ut av Leirsund stasjon vil det være en maksimal 

hastighet på 90 eller 100 km/t grunnet framføring i S-kurve gjennom kulvert som krysser 

Gardermobanen. Fra kulvert framføres tog i retning Eidsvoll, avhengig av om tiltak B implementeres, 

enten på dagens bane eller på nytt dobbeltspor langs Gardermobanen.  

Beregnet framføringstid fra avgrening fra Gardermobanen (km 25.8) til toget kjører forbi område for 

sporsløyfe nord for kulvert (km 28.0) for persontog med stans for passasjerutveksling er 2 minutter 

og 37 sekunder. Dette inkluderer tid til retardasjon, passasjerutveksling og akselerasjon, samt et 

kjøretidspåslag på 9%. Fristilling av togvei for tog i motsatt retning etter at siste vogn har kjørt over 

akselteller vil med ERTMS være omtrent 6-8 sekunder (KILDE). Denne tiden kommer i tillegg og er 

tilknyttet usikkerhet. For å sikre at det legges konservative kjøretider til grunn settes kjøretid for 

persontog i denne beregningen til 3,5 minutter.  

Godstog benytter samme hastighetsprofil som i dag mellom Lillestrøm Nord og sporsløyfe nord for 

kulvert, se kapittel 5.1. Dette gir samme tillatte hastighet som for persontog. Godstog i retning Oslo 

vil framføres uten stans og antatt i tillatt hastighet over avsnittet. Beregnet tidsbruk over avsnittet 

for ulike godstog er vist i Tabell 6-1.  

Tabell 6-1 Beregnede framføringstider godstog. 

 

Beregningen inkluderer 10% kjøretidspåslag. Som beskrevet over vil det måtte legges til et tidstillegg 

for frigjøring av togvei. For å sikre at det legges konservative kjøretider til grunn settes kjøretid for 

godstog i denne beregningen til 3 minutter.  

I konseptene K4.1 og K4.4 vil godstrafikken avvikles med ulik persontrafikk i retning Oslo, henholdsvis 

2 og 4 persontog per time.  

GODSTYPE Toglengde (m) Hastighet 

(km/t) 

Beregnet 

tidsbruk 

Tømmertog 450 80 00.02.16 

Kombitog 650 90 00.02.10 

Kombitog 650 100 00.01.57 
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I K4.1 kan strekningen der tog framføres motstrøms, med kun 2 persontog per time i retning i Oslo, i 

essens betraktes som enkeltsporet. Det beregnes derfor togfølgetid over strekningen med kjøretider 

som angitt over og med kryssing med samtidig innkjør. Tid til kryssing settes konservativt til 2 

minutter Dette benyttes til å beregne praktisk kapasitet for antall tog per time over avsnittet som 

beskrevet i [7]. 

Beregnet togfølgetid for gods- og persontog over avsnittet er 4 minutter og 45 sekunder, noe som gir 

en praktisk kapasitet i grunnrute på 2,11 tog per kvarter. Med tillatte utnyttelsesgrader for rush, som 

er da trafikken skal avvikles i K4.1, gis en praktisk beregnet kapasitet på 2,64 tog per kvarter. Det er 

dobbeltspor nord for sporsløyfen ved km 28 (nord for Leirsund stasjon). Sør for avgreningen fra 

Gardermobanen separeres person- og godstrafikken. Dette betyr at det er god kapasitet på begge 

sider av avsnittet og at trafikken kan avvikles med tilfredsstillende punktlighet.  

Å tilpasse et godstog mellom 4 persontog per time per retning på dobbeltspor krever, dersom 

godstrafikken ikke skal påvirke punktligheten på strekningen [7], et midtstilt ventespor. Den økte 

frekvensen mellom persontog i retning Oslo i K4.4 kompenseres derfor med etablering av et 

ventespor for godstog på Lindeberg, slik at godstog kan forbikjøres og tilpasses ruteleier i begge 

retninger.  Dermed blir strekningen der godstog kjøres motstrøms også her å betrakte som tilnærmet 

enkeltsporet, og ovenstående resultater anses også å være gjeldende for K4.4.  

Konklusjon 

Det er beregnet å være kapasitet til å kjøre inntil 1 godstog per kvarter i motsatt kjøreretning over 

avsnittet. Avsnittet vil dermed ikke være en flaskehals for trafikkavvikling på Hovedbanen Nord, selv 

med 4 persontog per time i retning Dal. Dette betyr at det vil være mulig å kjøre 2-3 godstog per time 

over avsnittet, noe som tilsvarer maksimal godstrafikk per time i T2033gods, dersom infrastrukturen 

rundt avsnittet håndterer dette.  

Sør for enkeltsporavsnittet separeres person- og godstrafikken på Gardermobanen og Hovedbanen 

Nord, noe som gir god evne til å håndtere den framtidige trafikken. På Hovedbanen Nord er det også 

et langt kryssingsspor som også kan benyttes til å posisjonskjøre godstog før de kjøres mellom 

persontog.  

Nord for enkeltsporavsnittet er det dobbeltspor. Det er også etablert et midtstilt ventespor for gods 

ved Lindeberg stasjon som kan benyttes av godstog i begge retninger.  

Infrastrukturen vurderes derfor å kunne håndtere framføring av 2-3 godstog per time mellom 4 

persontog per time.  
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7 Konklusjon og anbefaling 

Infrastrukturen for de ulike konseptene mellom Lillestrøm og Eidsvoll er gjengitt i Figur 7-1.   Linjen 

«Mulighetsrom» illustrerer samtlige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [1]. Tall i 

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

Mulighetsrom

Lillestrøm
Eksisterende 
infrastruktur  

Ny 
infrastruktur

Asper

Eidsvoll

Langeland 

K2.4 1 2

2

Ny Frogner/
Lindeberg

Lindeberg Hauerseter
Sand

Ny Nordby

222 3

12 2 3

3

NordbyLeirsund KløftaFrogner Jessheim

2

Bøn

2

Dal

2 11

K2.6 1 2 12 2 32 11

K3.1 1 2 12 2 32 22

K3.3 1 2 12 2 32 1
GMB

2

K4.1 2 32 122 2 3

K4.4 2 32 122 2 3

 

Figur 7-1 Overordnet framstilling av infrastrukturen i de analyserte konseptene. Tall i sirkler angir antall spor til 

plattform på stasjonene. 

Både den ruteplanuavhengige og den ruteplanavhengige analysen viser at det kun er konsept på 

trinn 4 som er i stand til å håndtere person- og godstrafikken uten vesentlig risiko for at forstyrrelser 

oppstår og forplanter seg over strekningen.  

 

Samtlige konsept på trinn 2-4 løser isolert sett persontrafikken i rush med akseptabel 

kapasitetsutnyttelse. Konseptene er også i stand til å framføre flydrivstofftog til og fra Gardermoen til 

de tider som er angitt i T2033, men konsept på trinn 2 og 3 får høyere kapasitetsutnyttelse som følge 

av denne trafikken og dermed forventet større konsekvenser for punktligheten på strekningen.  

 

Konsept på trinn 2 har ingen investeringer i infrastruktur. Selv om både person- og godstrafikken er 

redusert i perioder, har ikke infrastrukturen kapasitet til å levere en robust trafikkavvikling. Analysen 

bekrefter også at en videreføring av dagens trafikk (K2.4) på eksisterende infrastruktur nødvendigvis 

vil skape og forplante forstyrrelser. I K2.4 er det ikke forskjell på trafikken i grunnrute og rush, men i 

rush er det en økt maksimal anbefalt kapasitetsutnyttelse. Dermed kan trafikken gjennomføres i rush 

med akseptabel utnyttelse, men siden kapasitetsutnyttelsen i grunnrute er høyere enn anbefalte 

verdier vil systemets tilbakestillingsevne være svak. Forstyrrelser som oppstår i rush vil ha høy 

sannsynlighet for å forplante seg gjennom dagen. Dette gjelder også for K2.6. I K2.6 vil det gjennom å 

redusere antall tog i motsatt retning av rush skapes tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre den 

nødvendige økningen i persontrafikk i rushretning, men siden kapasitetsutnyttelsen i grunnrute er 

høy vil ruteplanen være sårbar for forstyrrelser.  

 

Det ses i K2.6 og K3.1 på muligheten for å øke godskapasiteten ved å kjøre ett godstog per time på 

Gardermobanen ved å fjerne ett ruteleie for Flytog. Dersom det skal kjøres to godstog per time, må 

det fjernes tre ruteleier for Flytog. Å fjerne 3 ruteleier per time vurderes å ikke være aktuelt. 
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Godstrafikken vil måtte tilpasses øvrig trafikk over Lillestrøm stasjon med en kort togfølgetid på 

Gardermobanen. Det er ikke mulig for lange godstog å ha opphold på Lillestrøm stasjon. Dette gjør at 

avgangspunktligheten fra Alnabru vil komme til å påvirke punktligheten på Gardermobanen. Dette 

driftsopplegget anbefales derfor ikke dersom det ikke vurderes ut fra en ombygging av Lillestrøm 

stasjon.  

 

Konsept på trinn 3 har kun mindre investeringer i infrastruktur. Felles for konseptene er Tiltak A. 

Tiltak A plasseres på det som i praksis er dimensjonerende strekningsavsnitt for persontog (se 5.1.1) 

og omstrukturerer innføringen av Hovedbanen Nord mot Lillestrøm stasjon. Leirsund oppgraderes til 

stasjon med dobbeltspor sør for stasjonen. Det at persontog kan krysse på Leirsund stasjon og at 

person- og godstrafikken separeres mellom Leirsund og Lillestrøm reduserer både kjøretiden for 

persontog, samt forbedrer evne til å framføre godstog på strekningen. Godstog kan nå magasineres 

på Lillestrøm Nord ved framføring i begge retninger, noe som vil virke gunstig for trafikkavvikling over 

Lillestrøm stasjon. Persontog får ankomst til Lillestrøm stasjon via Gardermobanen. Dette vil medføre 

reduksjon i konflikterende togveier på Lillestrøm stasjon8.  

 

Tiltak A er imidlertid ikke tilstrekkelig. Det framgår av både den ruteplanuavhengige og 

ruteplanavhengige analysen at det må ses på ytterligere tiltak mellom Lillestrøm og Hauerseter 

dersom trafikken skal kunne avvikles med akseptabel kapasitetsutnyttelse. Det er også en svakhet i 

systemet at persontog ikke kan krysse med persontog med passasjerutveksling på Frogner stasjon, 

noe som ikke eksplisitt fremgår av tall for kapasitetsutnyttelse.  

 

K3.1 forlenger dagens pendel fra Dal til Eidsvoll. Kryssingssporet på Bøn forlenges slik at lange 

godstog kan krysse, men strekningen Eidsvoll-Sand består fortsatt av avsnitt med for lang kjøretid 

mellom kryssingsspor med den angitte trafikkmengden. For godstog er Eidsvoll-Bøn og Bøn-Sand de 

to avsnitt med lengst kjøretid mellom Eidsvoll og Leirsund, mens for persontog er kjøretiden Eidsvoll-

Bøn marginalt mindre enn kjøretid på dimensjonerende strekningsavsnitt Hauerseter-Jessheim.  

 

I den resulterende ruteplanen for K3.1 i R2033 havner systemkryssing for persontog på Asper og 

Sand. Dette er lange kryssingsspor som ved at de benyttes av persontog reduserer evnen til effektiv 

godsavvikling. Kapasitetsutnyttelsen er høy mellom Eidsvoll og Leirsund i grunnrute og ved 

framføring av godstrafikk. En eventuell realisering av godsmengden i T2033gods vil medføre 

endringer i angitte ruteleier for samtlige godsprodukt, ha høy risiko for å påvirke trafikken over 

Lillestrøm stasjon (pga. at noen godstog føres via Gardermobanen) og dermed punktlighet for 

tilknyttede linjer, samt gi høy risiko for forstyrrelser gjennom driftsdøgnet.  

 

I K3.3 kjøres Innsatstog via Gardermobanen i rush. Dette muliggjør godstog i rush på Hovedbanen 

Nord. Innsatstog i retning Oslo skal kjøres mellom tog på Gardermobanen fra Kløfta. Tog på 

Gardermobanen har ikke stans på Kløfta. Dette gjør at tog fra Hovedbanen Nord har behov for lenger 

tidsavstand mellom tog på Gardermobanen enn øvrige tog for å tilpasses trafikken. Det kan dermed i 

K3.3 bli utfordrende å legge attraktive ruteleier på Hovedbanen Nord som korresponderer med 

tilgjengelige ruteleier på Gardermobanen. 

 

                                                                 
8 R13 kjøres via Romeriksporten 
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Innsatstog i retning Dal vil grene av fra Gardermobanen i en lavere hastighet enn øvrige tog på 

Gardermobanen. Dette vil kunne påvirke trafikken på Gardermobanen, spesielt dersom Innsatstog 

må tilpasses trafikk på Hovedbanen Nord. Det er ikke kryssingsmulighet for tog mellom avgrening og 

Jessheim stasjon. Kjøretid over avsnittet er imidlertid kort. Tiltaket kan antatt ikke videreføres ved en 

senere dobbeltsporutbygging av Hovedbanen Nord.  

 

Trinn 4 består av konsept med større investeringer i jernbaneinfrastruktur. Det er i konsept på Trinn 

4 sett på hvilke tiltak som skal til for å levere en gitt trafikkmengde med tilstrekkelig punktlighet.  

 

Trafikken i K4.1 er et resultat av Transportanalyse av referanse (Behovsanalysen) og godsmengden 

angitt i T2033. Trafikken i K4.4 er et resultat av Jernbaneverkets Perspektivanalyse, som angir at byer 

i sektoren Omland (20-50km) for Oslo skal betjenes av 4 tog per time per retning gjennom 

driftsdøgnet. Tiltakene i konsept K4.1 og K4.4 er tilpasset den angitte trafikken i konseptet og 

ruteplanen gitt av R2033.  

 

K4.1 har tiltak i form av dobbeltspor på de to avsnitt med lengst kjøretid mellom kryssingsstasjoner 

for persontog. Dette fjerner flaskehalsene i systemet. I den resulterende ruteplanen legges 

systemkryssinger for R13 inne på dobbeltsporet. Dette reduseres kjøretiden og gir tilnærmet lik 

framføringstid i begge retninger. Kryssingssporene på enkeltsporet Lindeberg-Langeland er jevnt 

plassert og har kort innbyrdes kjøretid. Forlengelsen av dobbeltsporet fra Jessheim i retning Oslo gir 

god nytte ved forstyrrelser. Tiltaket medfører eksempelvis at ruteplanen har evne til å håndtere 

forsinkelser på tog fra Oslo på 5 minutter uten å påvirke trafikken på strekningen.  

 

Innsatstog krysser i K4.1 med R13 på Kløfta. Dette gir attraktive ruteleier i begge retninger, og stive 

ruter kan opprettholdes. Godstrafikken i T2033 kan avvikles i K4.1 uten konsekvenser for ruteleier for 

Flydrivstofftog eller Kombigodstog, men det kan oppstå forstyrrelser som følge av at 

kapasitetsutnyttelsen på enkeltsporet nord for Lindeberg i enkelte timer er høyere enn anbefalte 

verdier. Den robuste infrastrukturen på hver side av enkeltsporet vil bidra til å redusere eventuelle 

negative effekter som måtte oppstå, men analysen viser at det vil være behov for ytterligere 

godstiltak nord for Sand. Den lange strekningen mellom Eidsvoll og Sand uten kryssingsspor for 

godstog reduserer antall mulige ruteleier for godstog på strekningen. En forlengelse av 

kryssingssporet på Bøn vil gjøre det mulig for godstog å utnytte flere ruteleier.  

 

Det kjøres i K4.4 persontrafikk med en frekvens på 4 tog per time per retning gjennom driftsdøgnet. 

Det forutsettes at denne økte trafikken er gjennomførbar, enten ved vending av 2 tog per time på 

Oslo S eller at ny Oslotunnel er etablert.  

 

Infrastrukturen i K4.4 er en utvidelse av K4.1, der dobbeltsporet Leirsund –Lindeberg forlenges til 

Asper. Den reduserte kjøretiden flytter togmøtet i R2033 lenger nordover, slik at en forlengelse av 

dobbeltsporet fra Jessheim i retning Oslo er unødvendig. Det er i tillegg etablert et kryssingsspor ved 

dagens avgrening til Langeland for godstrafikk, men det kan også benyttes av persontog ved 

forstyrrelser og på denne måten minimere konsekvenser av disse.  Infrastrukturen muliggjør avvikling 

av 4 persontog per time per retning med en akseptabel kapasitetsutnyttelse uten kryssing på 

enkeltspor for persontog.  
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Godstrafikken i T2033 kan avvikles i K4.4 uten konsekvenser for ruteleier for Flydrivstofftog eller 

Kombigodstog, men det anbefales også i K4.4 å forlenge kryssingssporet på Bøn.  

 

Tabell 7-1 gjengir den vurderte måloppnåelsen for vurderingskriteriene for den ruteplan-avhengige 

analysen.  Det er også kun konsept på trinn 4 som vurderes å være i stand til å levere trafikkmengden 

angitt per konsept i kapittel 2.1 med akseptabel punktlighet.  

Tabell 7-1 Måloppnåelse av angitte vurderingskriterier for samtlige konsept 

Vurderingskriterier, 

Kapasitetsutnyttelse  

K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Persontrafikk i grunnrute < 60%       

Persontrafikk i rush < 75%       

Grunnrute med 1 godstog per time per 

retning < 60% 

      

T2033 godsrush med 2 godstog per time 

< 75% 

      

Grønt – med lav risiko for forstyrrelser og god tilbakestillingsevne 

Oransje – med en viss risiko for forstyrrelser og svak tilbakestillingsevne 

Rødt – med høy risiko for forstyrrelser 

Reisetider gjengitt i Tabell 7-2 er hentet fra de resulterende ruteplanene gitt av R2033. Disse er 

derfor mere realistiske enn kjøretidsberegninger utført for tog i 1 retning.  

Reisetider i Konsept K2.4 og K2.6 er like i grunnrute. Det ses også at reisetider i retning Dal er 

vesentlig lengre enn reisetider i retning Oslo. Dette er et resultat av at tog i retning Dal tar størst 

tidstap ved systemkryssinger. Dette forsterkes i konsepter på trinn 3. I K3.3 får innsatstog vesentlig 

redusert reisetid, men dette skyldes at Innsatstog framføres på Gardermobanen med få stopp og 

dermed lite tilgjengelig for de reisende. Det er først i konsept på trinn 4 at det ses en utjevning i 

reisetider for de ulike retningene og for tog på Hovedbanen Nord.  

Tabell 7-2 Reisetider i resulterende ruteplaner 

Relasjon  Konsept 
 

  K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

R13 Dal-Lillestrøm 00:37:20 00:37:20 00:33:12 00:33:43 00:30:39 00:30:30 

R13 Lillestrøm-Dal 00:41:57 00:41:57 00:40:23 00:40:58 00:31:10 00:30:41 

R13X Jessheim-Lillestrøm -- 00:25:13 00:22:05 00:13:37 00:19:00 00:17:52 
 

*Annethvert innsatstog -- 00:22:47 -- -- -- -- 

R13X Lillestrøm-Jessheim -- 00:23:46 00:21:38 00:10:24 00:19:44 00:18:06 

  *Annethvert innsatstog -- 00:22:22 -- -- -- -- 
 

R13X kjøres på -- HBN HBN GMB HBN HBN 
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Tabell 7-3 gjengir hensettingsbehovet ved endestasjoner på Hovedbanen Nord i de ulike konseptene. 

Fargemarkeringen angir om det er tilstrekkelig antall plasser ved henholdsvis Eidsvoll eller Dal til å 

dekke det identifiserte behovet. Dette må avklares nærmere og løses i en senere planfase. Merk at 

tall i tabellen ikke beskriver det totale hensettingsbehovet, da resterende materiell forutsettes 

hensatt i motsatt ende av pendelen.  

 

Det at persontrafikken reduseres i motsatt retning av rush medfører økt behov for materiell og 

hensettingsplasser ved oppstart for K2.6 og K3.1.  

Tabell 7-3 Hensettingsbehov for samtlige konsept ved bruk av dobbeltsett. Inkluderer ikke 20% reserve 

Hensettingsbehov, dobbeltsett  K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

R13, Eidsvoll 8 14 14 8 8 8** 

Innsatstog, Dal  0 12 12 12 12 6* 

*vendende pendel 

**kan reduseres dersom det legges til rette for raskere vending på Dal 

Framføringstid for godstog varierer over døgnet og med total trafikkmengde. Framføringstider for 

godstog i Tabell 7-4 er basert på beregnede kjøretider for godstog tilpasset kryssing av persontrafikk i 

Grunnrute der godstog tar tidstap (se kapittel 2.6). Tabellen gjengir også kryssingsmønster og samlet 

tidsforbruk ved kryssinger i ruteplanen.  

Tabell 7-4 Kjøretider og egenskaper ved kryssingsmønster godstog 

*flere mulige kryssingsmønstre 

Framføringstider for godstog er høyere i K4.1 enn i K3.3. Dette skyldes at infrastrukturen i konsept på 

trinn 2 og 3 tillater framføring av godstog i 90 km/t på strekningen uten vesentlige 

hastighetsreduksjoner. I konsept på trinn 4, med en delvis dobbeltsporutbygging, er det foreløpig 

generelt lagt til grunn en konservativ hastighet (80 km/t) til avvikespor over sporveksler mellom 

dagens enkeltspor og nytt dobbeltspor. Ved endelig sporplan forventes det at denne hastigheten i de 

fleste tilfeller sannsynligvis vil kunne økes, slik at forventet kjøretid i trinn 4 kan reduseres ytterligere.   

Relasjon/ 

Egenskaper  Konsept  

 K2.4 K2.6 K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

Eidsvoll-Lillestrøm 00:51:20 00:51:20 00:56:59 00:48:16 00:49:23 00:42:30 

Antall kryssinger 2 2 3 2 1-2* 1* 

Kryssing ved 
Lindeberg og 

Jessheim 

Lindeberg og 

Jessheim 

Jessheim, 

Hauerseter og 

Bøn 

Lindeberg og 

Jessheim 

Kløfta og 

Hauerseter* Langeland* 

Total tid til kryssing(s) 660 660 910 480 540 180 

Lillestrøm-Eidsvoll 00:51:16 00:51:16 00:53:11 00:47:19 00:48:00 00:41:46 

Antall kryssinger 2 2 3 2 1-2* 1* 

Kryssing ved 
Lindeberg og 

Jessheim 

Lindeberg og 

Jessheim 

Kløfta, 

Hauerseter og 

Bøn 

Kløfta og 

Hauerseter 

Kløfta og 

Hauerseter* Langeland* 

Total tid til kryssing(s) 660 660 660 420 480 180 
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På bakgrunn av det ovenstående anbefales det å gå videre med konsept K4.1 og K4.4. Det er kun 

konsept med en høy investeringsramme som vurderes å kunne løse både den framtidige person- og 

godstrafikken med tilfredsstillende punktlighet.  

Det anbefales i alle konsept å forlenge kryssingssporet på Bøn for å redusere kjøretid på 

dimensjonerende strekningsavsnitt for lange godstog. 

Dersom det skal ses videre på konsept på Trinn 3 må det ses på ytterligere investeringer i 

infrastruktur. Vedlegg 1 beskriver hvilken infrastruktur som vil være nødvendig for å gjennomføre 

trafikken i K3.1 og K3.3 med tilfredsstillende punktlighet.  Analysen viser at det minimum vil være 

nødvendig med tiltak B og etablering av et kryssingsspor nord for dagens Nordby holdeplass.  
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1 – Notat Plusskonsept 

 

Hensikt 

Konsept på trinn 3, K3.1 og K3.3, ble i Kapasitetsanalysen i revisjon 00A vurdert å ikke kunne levere den 

samlede person- og godstrafikken med tilfredsstillende punktlighet. Begge konsept vil med ytterligere tiltak 

kunne levere trafikken. Før revisjon 01A av kapasitetsanalysen ble det besluttet at det skulle vurderes 

videre hvilke konkretet tiltak som var nødvendige for at trafikken kan gjennomføres. Det ses derfor i dette 

vedlegget på utvikling av konseptene på trinn 3 til såkalte Plusskonsept, K3.1+ og K3.3+.  

 

Analyse 

Årsaken til at trafikken ikke lar seg avvikle i konsept på trinn 3 er at kapasitetsutnyttelsen er for høy på 

strekningene Leirsund-Lindeberg og Jessheim-Dal. Konsept på trinn 4 har dobbeltspor på hele eller deler av 

disse strekningene, men dette representerer en høy kostnad. Konsept på trinn 3 har kun mindre 

investeringer i ny infrastruktur. Det ses derfor på andre typer tiltak på disse strekningene for å kunne 

avvikle trafikken med den angitte ruteplanen. 

 

Det ses på hvilke tiltak som er nødvendige for å avvikle trafikken i grunnrute og i persontogrush, først uten 

og deretter med godstrafikk.  

 

Det henvises generelt til forutsetninger og metodikk for arbeidet gitt i 10212454-TVF-RAP-08 Rapport 

Kapasitetsanalyse. 

 

K3.1 

For beskrivelse av infrastrukturen og trafikken i K3.1, se kapittel 5.3.  

 

Grunnrute 

Maksimalt anbefalt utnyttelsesgrad i grunnrute er 60%.  

 

Kapasitetsutnyttelsen i grunnrute, med 2 persontog per time per retning, uten godstog er i K3.1 for høy 

mellom Jessheim og Dal, se Figur 9-1. Kapasitetsutnyttelsen mellom Leirsund og Langeland tangerer også 

tilnærmet maksimalt anbefalt verdi.  

 

 

Figur 9-1: Kapasitetsutnyttelse K3.1 Grunnrute  

Dimensjonerende strekningsavsnitt Jessheim-Dal er Jessheim-Hauerseter, se 5.3.1. Dersom det ikke skal 

etableres nytt dobbeltspor som i K4.1, vil et tiltak i form av et nytt kryssingsspor på dette avsnittet vil ha 

best effekt for kapasitetsutnyttelsen Jessheim-Dal. Et nytt kryssingsspor på enkeltsporet vil ikke generelt 

redusere kjøretiden eller øke redundansen på samme måte som et dobbeltspor.  



KVU Hovedbanen Nord  multiconsult.no 

Kapasitetsanalyse  9 Vedlegg 

 

10212454-TVF-RAP-08 14. januar 2021 / 01 
  Side 132 av 145 

 

Dimensjonerende strekningsavsnitt Leirsund-Langeland er Leirsund-Lindeberg, se 5.3.1. Det er på dette 

avsnittet ikke aktuelt med tiltak langs eksisterende bane, se Delrapport Mulighetsstudien [10]. Det ses 

derfor kun på effekter ved etablering av Tiltak B - Dobbeltspor Leirsund-Lindeberg med ny stasjon Nye 

Frogner.  

 

For Jessheim-Hauerseter ses det på effekten av et nytt langt kryssingsspor nord for Nordby Holdeplass med 

senter i km 47300, se Figur 9-2. Tiltaket, kalt Tiltak AA4 – Nytt kryssingsspor Nordby Nord, plasseres 

omtrent midt på dimensjonerende strekningsavsnitt Jessheim-Hauerseter.  Det forventes at mesteparten 

av sporet kan benyttes videre ved en senere dobbeltsporutbygging på strekningen.  

 

 

Figur 9-2 Tiltak AA4 - Nytt kryssingsspor Nordby Nord 

Effekt av Tiltak AA4 

Tiltak A er implementert i infrastrukturmodellen for K3.1. Tiltaket gir svært god effekt. Etablering av ny 

kryssingsstasjon på Nordby Nord reduserer kapasitetsutnyttelsen i K3.1 for Grunnrute uten godstog mellom 

Jessheim og Dal fra 66% til 51%. Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er dermed under 60%, og 

trafikken i grunnrute uten godstog forventes å avvikles uten risiko for at forstyrrelser oppstår eller 

forplanter seg videre.  

 

 

Figur 9-3 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute uten godstog med tiltak AA4 Nytt kryssingsspor Nordby Nord. 
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Effekt av Tiltak B og Tiltak AA4 

Det er ikke konstruert en ny infrastrukturmodell for K3.1 som omfatter både tiltak B og tiltak AA4. Effekten 

av tiltak B mellom Leirsund og Langeland ved framføring av 2 persontog per time per retning er beregnet 

for K4.1 i kapittel 5.5.2. K4.1 benyttes derfor som underlag for å beregne effekt av tiltaket mellom Leirsund 

og Langeland for K3.1 med nye tiltak. Langeland ligger litt sør for påbegynt dobbeltspor (sør for Jessheim) i 

K4.1. Grensesnittet vil derfor gi noe mere konservative utnyttelsesgrader enn beregninger for K3.1. Dersom 

K4.1 har akseptable verdier for utnyttelse mellom Lindeberg og «DS ved Jessheim», vil også K3.1 ha dette 

mellom Lindeberg og Langeland. Figurer som viser samlet nytte av tiltakene gjengir en kombinasjon av 

resultater fra K4.1 og K3.1 men er fullt gjeldende for det nye konseptet K3.1+.  

 

Tiltaket gir svært god effekt. Etablering av nytt dobbeltspor mellom Leirsund og Lindeberg reduserer 

kapasitetsutnyttelsen på enkeltsporet i K3.1 for Grunnrute uten godstog fra 58% mellom Leirsund og 

Langeland til 41% mellom Lindeberg og Langeland. Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er 

dermed under 60%, og trafikken i grunnrute uten godstog forventes å avvikles uten risiko for at 

forstyrrelser oppstår eller forplanter seg videre.  

 

Effekt av Tiltak B og AA4 i grunnrute uten godstog på strekningen Leirsund-Eidsvoll er illustrert i Figur 9-4.  

 

Figur 9-4 Kapasitetsutnyttelse Leirsund-Langeland i K3.1 Grunnrute uten godstrafikk med tiltak AA4 og B. 

Kombinerte resultater fra K3.1 med tiltak AA og K4.1. 

Godstrafikk  

Godstrafikken i T2033 medfører behov for å framføre inntil 3 godstog per time, og infrastrukturen må 

minimum kunne håndtere 2 godstog per time i samme retning i godsrush. Det skal også kjøres 1-2 godstog 

per time i persontogrush.  

 

Ved framføring av 1 godstog per time øker kapasitetsutnyttelsen Leirsund-Langeland til 72% mens 

utnyttelsen Jessheim-Dal øker til 58%. Framføring av 1 godstog per time krever dermed tiltak mellom 

Leirsund og Langeland for at trafikken skal kunne avvikles uten risiko for at forstyrrelser oppstår eller 

forplanter seg videre. 

 

Figur 9-5 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time. Tiltak AA4 Nytt kryssingsspor Nordby Nord. 
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Tiltak B reduserer kapasitetsutnyttelsen på enkeltsporet i K3.1 for Grunnrute med framføring av 1 godstog 

per time fra 72% mellom Leirsund og Langeland til 54% mellom Lindeberg og Langeland. 

Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er dermed under 60%, og trafikken i grunnrute med 1 

godstog per time forventes å avvikles uten risiko for at forstyrrelser oppstår eller forplanter seg videre.  

 

Effekt av Tiltak B og AA4 i grunnrute med 1 godstog per time på strekningen Leirsund-Eidsvoll er illustrert i 

Figur 9-6.  

 

Figur 9-6 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time. Tiltak AA4 Nytt kryssingsspor Nordby Nord og 

Tiltak B nytt dobbeltspor Leirsund-Lindeberg 

Ved framføring av 2 godstog per time uten tiltak mellom Leirsund og Langeland øker kapasitetsutnyttelsen 

til 86%. En utnyttelse på 86% overstiger maksimalt anbefalte verdier i rush. Det vil derfor være nødvendig 

med tiltak Leirsund-Lindeberg også for å håndtere trafikkmengden i godsrush.  

  

 

Figur 9-7 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 2 godstog per time. Tiltak AA4 Nytt kryssingsspor 

Nordby Nord. 

Tiltak B reduserer kapasitetsutnyttelsen på enkeltsporet i K3.1 for Grunnrute med framføring av 2 godstog 

per time fra 86% mellom Leirsund og Langeland til 67% mellom Lindeberg og Langeland.  

Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er under 75%, og trafikken i godsrush med 2 godstog per 

time forventes å kunne avvikles uten risiko for at forstyrrelser oppstår eller forplanter seg videre.  

 

Effekt av Tiltak B og AA4 i grunnrute med 2 godstog per time på strekningen Leirsund-Eidsvoll er illustrert i 

Figur 9-8. 
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Figur 9-8 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 2 godstog per time. Tiltak AA4 Nytt kryssingsspor Nordby Nord og 

Tiltak B nytt dobbeltspor Leirsund-Lindeberg 

Rush Persontog 

I rush kjøres det i K3.1 1 persontog per time mot rushretning.  

 

Figur 9-9 viser beregnet kapasitetsutnyttelse mellom kl 07 og kl 08 uten framføring av godstog. Maksimalt 

anbefalt verdi for kapasitetsutnyttelse i rush er 75%.  

 

 

Figur 9-9 Kapasitetsutnyttelse K3.1 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 07-08. 

Figur 9-10 viser effekt av Tiltak AA4 for trafikken i K3.1 uten godstog i rush, der kapasitetsutnyttelsen 

mellom Jessheim og Dal reduseres til 52%. 

 

 

Figur 9-10 Kapasitetsutnyttelse 07-08 i K3.1 med Tiltak AA4. 

Figur 9-11 viser effekt av Tiltak B og AA4 for trafikken i K3.1 uten godstog i rush, der kapasitetsutnyttelsen 

på enkeltsporet mellom Lindeberg og Langeland reduseres til 49%. 

 

Figur 9-11 Kapasitetsutnyttelse 07-08 i K3.1 med Tiltak B og AA4  

For trafikk i rush om ettermiddagen er situasjonen tilsvarende som om morgenen. Resultater for 

morgenrush uten godstrafikk er også gjeldende for ettermiddagsrush.  

 

Figur 9-12 viser effekt av Tiltak B og AA4 for trafikken i K3.1 med 1 godstog i rush, der kapasitetsutnyttelsen 

på enkeltsporet mellom Lindeberg og Langeland er beregnet til 64% Lindeberg-Langeland og 60% Jessheim-

Dal. Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er under 75%, og trafikken i rush med 1 godstog per 

time forventes å kunne avvikles uten risiko for at forstyrrelser oppstår eller forplanter seg videre. 
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Figur 9-12 Kapasitetsutnyttelse 07-08 i K3.1 med Tiltak B og AA4 med 1 godstog per time 

Figur 9-13 viser effekt av Tiltak B og AA4 for trafikken i K3.1 med 2 godstog i rush, der kapasitetsutnyttelsen 

på enkeltsporet mellom Lindeberg og Langeland er beregnet til 78% Lindeberg-Langeland og 68% Jessheim-

Dal.  

 

Figur 9-13 Kapasitetsutnyttelse 07-08 i K3.1 med Tiltak B og AA4 med 2 godstog per time 

Kapasitetsutnyttelsen Lindeberg-Langeland overstiger den anbefalte maksimale verdien på 75%. Denne 

trafikken kan ikke kjøres hver time i rush uten at det må forventes at forstyrrelser oppstår eller forplanter 

seg videre. Dette er heller ikke situasjonen i T2033, der det kjøres 1-2 godstog per time i rush. 

 

Konklusjon K3.1 

Kryssingssporet Nord for på Nordby reduserer kapasitetsutnyttelsen Jessheim-Dal i tilstrekkelig grad for å 

avvikle trafikken i grunnrute og rush Jessheim-Eidsvoll med den angitte antall godstog per time. Tiltaket er 

ikke tilstrekkelig for å framføre 1 godstog per time per retning mellom Lillestrøm og Eidsvoll uten risiko for 

forstyrrelser.  

 

Trafikken krever også tiltak mellom Leirsund og Kløfta allerede ved framføring av 1 godstog per time, 

allerede der er kapasitetsutnyttelsen for høy. Tiltak B fjerner enkeltsporet mellom Leirsund og Lindeberg og 

gir en akseptabel kapasitetsutnyttelse ved framføring av 1-2 godstog per time i grunnrute og 2 godstog per 

time i rush.  

 

K3.1 med T2033gods kan gjennomføres ved å tilføye Tiltak B samt etablering av kryssingsspor på Nordby 

Nord, Tiltak AA4. Konseptet betegnes K3.1+ 
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Tabell 9-1 Måloppnåelse vurderingskriterier  

Vurderingskriterier, 

Kapasitetsutnyttelse  

K3.1+ 

Persontrafikk i grunnrute < 60%  

Persontrafikk i rush < 75%  

Grunnrute med 1 godstog per time per retning < 60%  

T2033 godsrush med 2 godstog per time < 75%  

 

Det resulterende konsept K3.1+ inneholder følgende tiltak, der tiltak som ikke er en del av K3.1 er uthevet i 

kursiv: 

 Tiltak A – Ny Leirsund stasjon 

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

 Tiltak G – Forlengelse av krysningsspor på Jessheim og Bøn 

 Tiltak AA4, kryssingsspor på Nordby Nord.  

 Tiltak K – Vendespor og ny plattform på Eidsvoll. 

Figur 9-14 illustrerer den overordnede infrastrukturen i K3.1+. Linjen «Mulighetsrom» illustrerer de 

tilgjengelige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [1].  Tall i sirklene angir antall spor til 

plattform på stasjonene. Se øvrig forklaring i figur. 

Mulighetsrom

Lillestrøm
Eksisterende 
infrastruktur  

Ny 
infrastruktur Asper

Eidsvoll

Langeland 

K3.1+

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 2

 

Figur 9-14 Infrastrukturoversikt K3.1+. 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 i motsatt 

retning av rush.  

 

Figur 9-15 viser kapasitetsutnyttelse med 2 persontog i motsatt retning av rush i K3.1 med 1 godstog per 

time. Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er under 75%, og trafikken kan forventes å avvikles 

uten risiko for at forstyrrelser oppstår eller forplanter seg videre.  
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Figur 9-15 Kapasitetsutnyttelse 07-08 i K3.1+ med Tiltak B og AA4 med 1 godstog per time samt 2 persontog per 

time i motsatt retning av rush.  

 

K3.3 

For beskrivelse av infrastrukturen og trafikken i K3.3, se kapittel 2.3.6.  

 

Grunnrute 

Maksimalt anbefalt utnyttelsesgrad i grunnrute er 60%.  

 

Kapasitetsutnyttelsen i grunnrute, med 2 persontog per time per retning, uten godstog er i K3.3 for høy 

mellom Jessheim og Dal, se Figur 9-16. Kapasitetsutnyttelsen mellom Leirsund og Langeland tangerer også 

tilnærmet maksimalt anbefalt verdi.  

 

 

 

Figur 9-16 Kapasitetsutnyttelse K3.3 Grunnrute uten godstog 

Dimensjonerende strekningsavsnitt Jessheim-Dal er Jessheim-Hauerseter, se 5.4.1. Dersom det ikke skal 

etableres nytt dobbeltspor som i K4.1, vil et tiltak i form av et nytt kryssingsspor på dette avsnittet vil ha 

best effekt for kapasitetsutnyttelsen Jessheim-Dal. Et nytt kryssingsspor på enkeltsporet vil ikke generelt 

redusere kjøretiden eller øke redundansen på samme måte som et dobbeltspor.  

 

Dimensjonerende strekningsavsnitt Leirsund-Langeland er Leirsund-Lindeberg, se 5.4.1. Det er på dette 

avsnittet ikke aktuelt med tiltak langs eksisterende bane, se Delrapport Mulighetsstudien [10]. Det ses 

derfor kun på effekter ved etablering av Tiltak B - Dobbeltspor Leirsund-Lindeberg med ny stasjon Nye 

Frogner.  

 

Den lange strekningen mellom Eidsvoll og Sand uten kryssingsspor for godstog reduserer 

framføringsmuligheter for godstog i vesentlig grad. Kapasitetsutnyttelsen mellom Dal og Eidsvoll er ikke 

høy, men det at lange godstog ikke kan krysse mellom Eidsvoll og Sand kombinert med redusert evne til 

magasinering av godstog inn på strekningen Dal-Eidsvoll gjør at framføring av godstog er svært sårbart for 

forstyrrelser. En forlengelse av kryssingssporet på Bøn vil gjøre det mulig for godstog å utnytte flere 
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ruteleier samt redusere følgeforsinkelse ved forstyrrelser. Dette tiltaket legges også til grunn i 

konseptutviklingen.  

 

For Jessheim-Hauerseter ses det på effekten av et nytt langt kryssingsspor nord for Nordby Holdeplass med 

senter i km 47300, se Figur 9-17. Tiltaket, kalt Tiltak AA4 – Nytt kryssingsspor Nordby Nord, plasseres 

omtrent midt på dimensjonerende strekningsavsnitt Jessheim-Hauerseter.  Det forventes at mesteparten 

av sporet kan benyttes videre ved en senere dobbeltsporutbygging på strekningen.  

 

 

Figur 9-17 Tiltak AA4 - Nytt kryssingsspor Nordby Nord 

Effekt av Tiltak AA4 

Tiltak A er implementert i infrastrukturmodellen for K3.3. Tiltaket gir svært god effekt. Etablering av ny 

kryssingsstasjon på Nordby Nord reduserer kapasitetsutnyttelsen i K3.3 for Grunnrute uten godstog mellom 

Jessheim og Dal fra 72% til 51%.  

 

Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er dermed under 60%, og trafikken i grunnrute uten 

godstog forventes å avvikles uten risiko for at forstyrrelser oppstår eller forplanter seg videre.  

 

 

Figur 9-18 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute uten godstog med tiltak AA4 Nytt kryssingsspor Nordby Nord. 

Effekt av Tiltak B og Tiltak AA4 

Det er ikke konstruert en ny infrastrukturmodell for K3.3 som omfatter både tiltak B og tiltak AA4. Effekten 

av tiltak B mellom Leirsund og Langeland ved framføring av 2 persontog per time per retning er beregnet 
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for K4.1 i kapittel 5.5.2.  Dette tilsvarer trafikken i grunnrute i K3.3. Resultater fra K4.1 benyttes derfor som 

underlag for å beregne effekt av tiltaket mellom Leirsund og Langeland for K3.3 med nye tiltak.  

 

Langeland ligger litt sør for påbegynt dobbeltspor (sør for Jessheim) i K4.1. Grensesnittet vil derfor gi noe 

mere konservative utnyttelsesgrader enn beregninger for K3.3. Dersom K4.1 har akseptable verdier for 

utnyttelse mellom Lindeberg og «DS ved Jessheim», vil også K3.3 ha dette mellom Lindeberg og Langeland. 

Figurer som viser samlet nytte av tiltakene gjengir en kombinasjon av resultater fra K4.1 og K3.3 men er 

fullt gjeldende for det nye konseptet K3.3+.  

 

Tiltak B gir svært god effekt. Etablering av nytt dobbeltspor mellom Leirsund og Lindeberg reduserer 

kapasitetsutnyttelsen på enkeltsporet i K3.3 for Grunnrute uten godstog fra 58% mellom Leirsund og 

Langeland til 41% mellom Lindeberg og Langeland. Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er 

dermed under 60%, og trafikken i grunnrute uten godstog forventes å avvikles uten risiko for at 

forstyrrelser oppstår eller forplanter seg videre.  

 

Effekt av Tiltak B og AA4 i grunnrute uten godstog på strekningen Leirsund-Eidsvoll er illustrert i Figur 9-19. 

 

Figur 9-19 Kapasitetsutnyttelse Leirsund-Langeland i K3.3 Grunnrute uten godstrafikk med tiltak AA4 og B.  

Godstrafikk  

Godstrafikken i T2033 medfører behov for å framføre 2 godstog per time, og infrastrukturen må minimum 

kunne håndtere 2 godstog per time i samme retning i godsrush. Det skal også kjøres 1-2 godstog per time i 

persontogrush.  

 

Ved framføring av 1 godstog per time øker kapasitetsutnyttelsen Leirsund-Langeland til 72% mens 

utnyttelsen Jessheim-Dal øker til 58% (med tiltak AA4). Framføring av 1 godstog per time krever dermed 

tiltak mellom Leirsund og Langeland for at trafikken skal kunne avvikles uten risiko for at forstyrrelser 

oppstår eller forplanter seg videre. 

 

 

Figur 9-20 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time. Tiltak AA4 Nytt kryssingsspor Nordby Nord. 

Tiltak B reduserer kapasitetsutnyttelsen på enkeltsporet i K3.3 for Grunnrute med framføring av 1 godstog 

per time fra 72% mellom Leirsund og Langeland til 54% mellom Lindeberg og Langeland. 
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Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er dermed under 60%, og trafikken i grunnrute med 1 

godstog per time forventes å avvikles uten risiko for at forstyrrelser oppstår eller forplanter seg videre.  

 

Effekt av Tiltak B og AA4 i grunnrute med 1 godstog per time på strekningen Leirsund-Eidsvoll er illustrert i 

Figur 9-21. 

 

 

Figur 9-21 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 1 godstog per time. Tiltak AA4 Nytt kryssingsspor Nordby Nord 

og Tiltak B nytt dobbeltspor Leirsund-Lindeberg 

Ved framføring av 2 godstog per time uten tiltak mellom Leirsund og Langeland øker kapasitetsutnyttelsen 

til 86%. En utnyttelse på 86% overstiger maksimalt anbefalte verdier i rush. Det vil derfor være nødvendig 

med tiltak Leirsund-Lindeberg også for å håndtere trafikkmengden i godsrush.  

  

 

Figur 9-22 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 2 godstog per time. Tiltak AA4 Nytt kryssingsspor 

Nordby Nord. 

Tiltak B reduserer kapasitetsutnyttelsen på enkeltsporet i K3.3 for Grunnrute med framføring av 2 godstog 

per time fra 86% mellom Leirsund og Langeland til 67% mellom Lindeberg og Langeland.  

Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er under 75%, og trafikken i godsrush med 2 godstog per 

time forventes å kunne avvikles uten risiko for at forstyrrelser oppstår eller forplanter seg videre.  

 

Effekt av Tiltak B og AA4 i grunnrute med 2 godstog per time på strekningen Leirsund-Eidsvoll er illustrert i 

Figur 9-9. 

 

Figur 9-23 Kapasitetsutnyttelse Grunnrute med 2 godstog per time. Tiltak AA4 Nytt kryssingsspor Nordby Nord 

og Tiltak B nytt dobbeltspor Leirsund-Lindeberg 
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Rush Persontog 

I rush kjøres Innsatstog på Gardermobanen mellom Kløfta og Lillestrøm om morgenen. Om ettermiddagen 

kjøres Innsatstog på Gardermobanen mellom Lillestrøm og ny avgrening til Hovedbanen Nord sør for 

Jessheim. Det kjøres 2 persontog per time mot rushretning på Hovedbanen Nord. Kapasitetsutnyttelsen på 

Hovedbanen Nord om morgenen vil dermed være noe høyere enn om ettermiddagen. Dersom beregnede 

verdier for kapasitetsutnyttelse i morgenrush er lavere enn maksimale anbefalte verdier vil også 

kapasitetsutnyttelse i ettermiddagsrush være lavere enn maksimale anbefalte verdier. Det ses derfor i det 

følgende kun på utnyttelse i morgenrush. 

 

Figur 9-24 viser beregnet kapasitetsutnyttelse i K3.3 mellom kl 07 og kl 08 uten framføring av godstog. 

Maksimalt anbefalt verdi for kapasitetsutnyttelse i rush er 75%.  

 

 

Figur 9-24 Kapasitetsutnyttelse K3.3 Oppstart driftsdøgn/Morgenrush 07-08. 

Figur 9-25 viser effekt av Tiltak AA4 for trafikken i K3.3 uten godstog i rush, der kapasitetsutnyttelsen 

mellom Jessheim og Dal reduseres til 60%. 

 

 

Figur 9-25 Kapasitetsutnyttelse 07-08 i K3.3 med Tiltak AA4. 

For trafikk i rush om ettermiddagen er situasjonen tilsvarende som om morgenen. Resultater for 

morgenrush uten godstrafikk er også gjeldende for ettermiddagsrush.  

 

Det er ikke konstruert en egen infrastrukturmodell for K3.3 som omfatter både tiltak B og tiltak AA4. Som 

beskrevet under Grunnrute benyttes resultater fra K4.1 for strekningen Lindeberg-Langeland for å vurdere 

K3.3+ sin evne til å håndtere trafikken i persontogrush.  

  

Figur 9-26 viser effekt av Tiltak B og AA4 i rush uten godstog der kapasitetsutnyttelsen på enkeltsporet 

mellom Lindeberg og Langeland er 49%. Merk at kapasitetsutnyttelsen Nye Frogner – Langeland er 

beregnet ut fra trafikken i K4.1. Det kjøres i K3.3 ikke Innsatstog mellom Leirsund og Kløfta, slik at den 

reelle kapasitetsutnyttelsen i K3.3 vil være lavere enn 49%. 
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Figur 9-26 Kapasitetsutnyttelse 07-08 i K3.3 med Tiltak B og AA4. Beregningen legger til grunn 

persontrafikken i K4.1 mellom Leirsund og Langeland. 

Godstrafikken i T2033 medfører framføring av 1-2 godstog per time i persontogrush.  

 

Figur 9-27 viser effekt av Tiltak B og AA4 med 1 godstog i rush, der kapasitetsutnyttelsen på enkeltsporet 

mellom Lindeberg og Langeland er beregnet til 64% Lindeberg-Langeland og 67% Jessheim-Dal. 

Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er under 75%, og trafikken i rush med 1 godstog per time 

forventes å kunne avvikles uten risiko for at forstyrrelser oppstår eller forplanter seg videre. Merk at 

kapasitetsutnyttelsen Nye Frogner – Langeland er beregnet ut fra trafikken i K4.1. Det kjøres i K3.3 ikke 

Innsatstog mellom Leirsund og Kløfta, slik at den reelle kapasitetsutnyttelsen i K3.3 vil være lavere enn 64%. 

 

 

Figur 9-27 Kapasitetsutnyttelse 07-08 i K3.3 med Tiltak B og AA4 med 1 godstog per time. 

Beregningen legger til grunn persontrafikken i K4.1 mellom Leirsund og Langeland. 

Figur 9-28 viser effekt av Tiltak B og AA4 med 2 godstog i rush, der kapasitetsutnyttelsen på enkeltsporet 

mellom Lindeberg og Langeland er beregnet til 74% Lindeberg-Langeland og 75% Jessheim-Dal.  

 

 

Figur 9-28 Kapasitetsutnyttelse 07-08 i K3.1 med Tiltak B og AA4 med 2 godstog per time. 

Beregningen legger til grunn persontrafikken i K4.1 mellom Leirsund og Langeland. 

Kapasitetsutnyttelsen Lindeberg-Langeland overstiger ikke den anbefalte maksimale verdien på 75%. 

Denne trafikken vurderes å kunne kjøres hver time i rush uten at det må forventes at forstyrrelser oppstår 
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eller forplanter seg videre. Dette muliggjøre godsframføring som angitt i T2033 der det kjøres 1-2 godstog 

per time i rush. 

 

Konklusjon K3.3+ 

Kryssingssporet Nord for på Nordby reduserer kapasitetsutnyttelsen Jessheim-Dal i tilstrekkelig grad for å 

avvikle trafikken i grunnrute og rush Jessheim-Eidsvoll med den angitte antall godstog per time. Tiltaket er 

ikke tilstrekkelig for å framføre 1 godstog per time per retning mellom Lillestrøm og Eidsvoll uten risiko for 

forstyrrelser.  

 

Trafikken krever også tiltak mellom Leirsund og Kløfta allerede ved framføring av 1 godstog per time, 

allerede der er kapasitetsutnyttelsen for høy. Tiltak B fjerner enkeltsporet mellom Leirsund og Lindeberg og 

gir en akseptabel kapasitetsutnyttelse ved framføring av 1-2 godstog per time i grunnrute og 2 godstog per 

time i rush.  

 

Mellom Eidsvoll og Sand er det ikke kryssingsmulighet for lange godstog. Lange godstog kan krysse med 

persontog på Dal, men ikke andre godstog. Det medfører at det er få tilgjengelige ruteleier for godstog 

mellom Dal og Sand, og dermed på strekningen som helhet. Kryssingssporet på Bøn bør derfor forlenges 

slik at det gis en større fleksibilitet i ruteplanleggingen samt reduksjon i risiko for forstyrrelser.  

 

K3.3 med T2033gods kan gjennomføres ved å tilføye Tiltak B samt etablering av kryssingsspor på Nordby 

Nord, Tiltak AA4. I tillegg vil det være nødvendig å redusere kjøretiden mellom kryssingsspor mellom Sand 

og Eidsvoll for lange godstog. Dette kan gjøres ved å forlenge kryssingssporet på Bøn. Konseptet betegnes 

K3.3+. 

Tabell 9-2 Måloppnåelse vurderingskriterier  

Vurderingskriterier, 

Kapasitetsutnyttelse  

K3.3+ 

Persontrafikk i grunnrute < 60%  

Persontrafikk i rush < 75%  

Grunnrute med 1 godstog per time per retning < 60%  

T2033 godsrush med 2 godstog per time < 75%  

 

Det resulterende konsept K3.3+ inneholder følgende tiltak, der tiltak som ikke er en del av K3.3 er uthevet i 

kursiv: 

 Tiltak A, Ny Leirsund stasjon 

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

 Tiltak E, ny avgrening fra Gardermobanen til Hovedbanen ved Langeland 

 Tiltak G1, Forlengelse av krysningsspor på Jessheim 

 Tiltak AA4, Nytt kryssingsspor på Nordby Nord 

 Tiltak G2, Forlengelse av krysningsspor på Bøn. 
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Figur 9-29 illustrerer den overordnede infrastrukturen i K3.3+. Linjen «Mulighetsrom» illustrerer de 

tilgjengelige tiltak i tiltaksområdet på Hovedbanen nord, beskrevet i [1].  Tall i sirklene angir antall spor til 

plattform på stasjonene. Se øvrig forklaring i figur. 
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Figur 9-29 Infrastrukturoversikt K3.3+. 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.  

 

Figur 9-30 viser kapasitetsutnyttelsen med 4 regiontog og 2 Innsatstog på Hovedbanen Nord i rush med 1 

godstog per time. Kapasitetsutnyttelsen på strekningen i sin helhet er dermed under 75%, og trafikken kan 

forventes å avvikles uten risiko for at forstyrrelser oppstår eller forplanter seg videre. 

 

 

Figur 9-30 Kapasitetsutnyttelse 07-08 i K3.3+ med Tiltak B og AA4 med 1 godstog per time samt 2 Innsatstog 

per time på Hovedbanen Nord.  
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