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Sammendrag 
Samferdselsdepartementet har i brev av 15. mars gitt Jernbanedirektoratet (JDIR) i oppdrag å utarbeide 

konseptvalgutredning (KVU) for Hovedbanen Nord, strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. JDIR har engasjert 

Multiconsult som konsulent for denne utredningen. 

I «Mulighetsstudie» og i «Alternativanalyse» skal det legges inn investeringstiltak og investeringskostnader. 

Kostnader for tiltakene inngår i siling av konseptene. Denne rapporten beskriver metoden for 

kostnadsestimering, og hvilke forutsetninger estimatet baserer seg på. 

Det er brukt byggeklosspriser i tråd med Jernbanedirektoratets veileder for kostnadsestimering. Der hvor 

byggeklossprisen vurderes uegnet på bakgrunn av kompleksiteten, er det avklart med oppdragsgiver at det 

likevel benyttes byggeklosspriser, men at den justeres med en faktor etter rådgivers skjønn. Denne 

faktoren er en tilleggsfaktor som er uavhengig av korreksjonsfaktoren lav/middels/høy.  

Tabell 1 Basiskostnader (uten forventet tillegg) per tiltak 

  Basiskostnader per 

Tiltak, Mil. NOK 
  

T
il
ta

k
 

A 571  

B 2 269  

C 1 821  

D 3 250  

E 713   

F 2 168  

G1 59  

G2 159  

H 8 127  

I 11 350  

J 1 654  

K 393  

AA1 443 

AA2 396 

AA3 645 

Tabell 2 Basiskostnader (uten forventet tillegg) oppsummert for konseptene 

  KONSEPTER 

  2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

  [MILL NOK] 

T
il
ta

k
 

A         571 571 571 571 571 571 571 571 571 

B           2 269   2 269     2 269   2 269 

C                     1 821     

D                 3 250         

E             713     713   713   

F               2 168     2 168   2 168 

G1 59 59 59 59 59 59 59  59 59  59 59 

G2         159                 

H                   8 127     8 127 

I                       11 350 11 350 

J                     1 654     

K         393                 

AA1        443      

AA2           396   

AA3        645      

  59 59 59 59 1 182 2 899 1 343 6 096 3 880 9 470 8 879 12 693 24 544 
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1 Om kostnadsestimatet  
1.1 Prosjektet 

Samferdselsdepartementet har i brev av 15. mars gitt Jernbanedirektoratet (JDIR) i oppdrag å utarbeide 

konseptvalgutredning (KVU) for Hovedbanen Nord, strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. JDIR 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 18.00-23.30 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 Nordre Romerike er av den høyeste i landet, og dette tilsier en ytterligere vekst i 

persontrafikken. Dette er det ikke kapasitet for med dagens infrastruktur. 

I departementets bestilling heter det at utredningsarbeidet blant annet skal analysere fremtidig 

kapasitetsbehov for Hovedbanen Nord, slik at dette gir et godt grunnlag for å vurdere om og når det er 

nødvendig med eventuelle infrastrukturtiltak på jernbanen eller om det finnes andre alternativer som kan 

tilfredsstille samfunnets behov. Utredningen må vurdere banestrekningens rolle i både person- og 

godstrafikken på strekningen Lillestrøm – Eidsvoll, og se dette i sammenheng med øvrig transportnett og 

ikke begrenses geografisk. Dette er særlig viktig for godstransporten, der transportstrekningene strekker 

seg langt utover det definerte utredningsområdet. 

JDIR har allerede utredet kapasitetsøkende tiltak på strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. Dette arbeidet vil 

ligge til grunn for arbeidet, men skal ikke begrense mulighetsrommet for løsninger. Konseptvalgutredning 

for Hovedbanen Nord skal samordnes med pågående KVU for Kongsvingerbanen. Departementet peker 

videre på at arbeidet kan støtte seg på KVU Oslo-Navet og diverse utredninger om godsterminaler. Ettersom 

frakt av flybensin til Gardermoen skal skje på bane, må disse behovene kartlegges i behovsanalysen og 

ivaretas i konseptutviklingen. Avinors utredninger knyttet til dette behovet må vektlegges. 

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

statens prosjektmodell som angir følgende struktur for konseptvalgutredningen (både prosessen og selve 

rapporten): 

1. Problembeskrivelse  

2. Behovsanalyse  

3. Strategiske mål  

4. Rammebetingelser for konseptvalg  

5. Mulighetsstudie  

6. Alternativanalyse  

7. Føringer for forprosjektfasen  

I «Mulighetsstudien» og i den etterfølgende «Alternativanalysen» skal det legges inn investeringstiltak og 

investeringskostnader. Kostnader for tiltak er en del av grunnlaget for siling av konsepter. Denne rapporten 

redegjør for hvordan prosjektet har utført kostnadsestimering og grunnlaget for kostnadsestimeringen. 

Kostnadsestimeringen er gjennomført i dialog med JDIR. 

Kapittel 1 redegjør for metodisk tilnærming og kostnadsestimater for de elleve investeringstiltakene som 

ble definert i Mulighetsstudien. Kapittel 2 inneholder kostnadsestimater for tre nye sportiltak som ble 

identifisert ved oppstart av alternativanalysen. 

1.2 Prosjektmodenhet 

1.2.1 Overordnet omfang og avgrensning 

Der er utarbeidet sporplaner for alle tiltakene, med unntatt av tiltak I som er bare på skissenivå. 

Sporgeometriske tegninger er lagt til grunn for vurdering av kostnader. Tiltakene omfatter utvidelse til 
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dobbeltspor på deler av strekninger mellom Lillestrøm og Eidsvoll. Tiltakene er enten plassert ved 

Hovedbanen eller langs Gardermobanen (GMB), med unntak av forbindelsen til Årnes. 

Tiltak H er delt i tre varianter. Variantene beskriver helt ny forbindelse mellom Hovedbanen omtrent ved 

Hauerseter, til Oslo Lufthavn Gardermoen.  

Tiltak I er et nytt forbindelsesspor mellom Hovedbanen v/ Hauerseter til Kongsvingerbanen v/ Årnes, 

strekningslengde er totalt på 22,5 km som enkeltspor. Omfang er veldig grovt estimert og er ikke detaljert 

ut på samme nivå som resten av tiltakene. Begrunnelsen er at dette tiltaket har så store 

investeringskostnader og inngrepskonsekvenser at det ble vurdert som lite realistisk. 

 

Figur 1 Tiltak I er nytt forbindelsesspor mellom Hovedbanen og Kongsvingerbanen 

 

Tabell 3 Tiltaksliste 

TILTAK Ved Start km Slutt km Beskrivelse 

A Hovedbanen 26,738 28,250 Tiltak A er bygging av nytt enkeltspor for Hovedbanen i 

sørgående retning langs vestsiden av Gardermobanen 

(GMB) (fra km 27,15 til km 28,20). Tiltaket forutsetter at 

det bygges to nye sideplattformer på Leirsund stasjon, For 

tiltak A er det også lagt inn ny sporforbindelse sør for 

Leirsund mellom Hovedbanen og Gardermobanen, ca ved 

km 25.80 

B Hovedbanen 28,250 32,157 Tiltak B innebærer bygging av nytt dobbeltspor på 

vestsiden av Gardermobanen fra km 28,20 forbi Frogner 

frem til km 31,1 der Hovedbanen og Gardermobanen 

møtes igjen i dag. Fra ca. km 31,10 kobles det nye 

nordgående sporet til dagens Hovedbanespor som ett av to 

spor, og det bygges nytt enkeltspor langs dagens 

Hovedbanespor til km 32,12 som kobles til sporene på 

Lindeberg stasjon. Dagens spor på Lindeberg stasjon 

gjenbrukes slik de er, men stasjonen stenges for 

av/påstigning. Ny Frogner stasjon etableres omtrent ved 
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TILTAK Ved Start km Slutt km Beskrivelse 

km 30. Som en konsekvens av linjeomleggingen legges 

også dagens Frogner stasjon ned. 

C Hovedbanen 32,836 36,488 Tiltak C er bygging av et nytt enkeltspor på vestsiden av 

dagens Hovedbanespor fra km 32,80 til km 36,16 og 

kobles med Kløfta stasjon. Sporene på Lindeberg og Kløfta 

stasjoner gjenbrukes slik de er. 

Tiltaket gir funksjonelt dobbeltspor mellom Lindeberg og 

Kløfta stasjoner 

D Gardermobanen - 

Hovedbanen 

36,630 42,608 

 

Tiltak D innebærer bygging av ny avgrening fra 

Gardermobanens nordgående spor på Kløfta stasjon, med 

tilhørende plattform. Fra Kløfta går sporet parallelt med 

Gardermobanen på høyre side frem til Langeland, hvor det 

kobler seg på Hovedbanen ved km. 42,50 

E Gardermobanen - 

Hovedbanen 

40,788 42,608 Tiltak E gir en ny kobling fra Gardermobanen til 

Hovedbanen ved Langeland. Sporet grener av 

Gardermobanen ved km 40,75 (før jernbanebrua ved 

Langeland), og kobler seg på Hovedbanen nord for den 

eksisterende sporforbindelsen til Gardermobanen 

F Hovedbanen 45,106 48,025 

 

Tiltak F består av et ekstra spor nordover fra Jessheim 

stasjon, på østsiden av det eksisterende. I tiltaket ligger 

også nedleggelse av dagens Nordby holdeplass, og 

etablering av det vi kaller Nye Nordby stasjon rett nord for 

Fv. 174 (ca. km. 48,0) 

G1 Hovedbanen 44,602 45,353 Forlengelse av kryssingsspor på Jessheim til minst 650m 

lengde 

G2 Hovedbanen 61,951 62,851 Forlengelse av kryssingsspor på Bøn til minst 650m lengde 

H-nord Hovedbanen - 

Gardermobanen 

47,500 56,000 Avgrening fra Hovedbanen til Oslo Lufthavn, mellom 

Hauerseter og Gardermoen. Kommer inn til Gardermoen 

flyplass fra nordside. 

H-midt Hovedbanen - 

Gardermobanen 

47,400 54,120 Avgrening fra Hovedbanen til Oslo Lufthavn, mellom 

Hauerseter og Gardermoen. Kommer inn til Gardermoen 

flyplass med tunnel under rullebanen krysser eksisterende 

Gardemoen stasjon 

H-sør Hovedbanen - 

Gardermobanen 

47,400 51,557 Avgrening fra Hovedbanen til Oslo Lufthavn, mellom 

Hauerseter og Gardermoen. Kommer inn til Gardermoen 

flyplass fra sørside. 

I Kongsvingerbanen 

- Hovedbanen 

  Tiltak I er ny forbindelsesspor mellom Hovedbanen v/ 

Hauerseter til Kongsvingerbanen v/ Årnes, 

strekningslengde er totalt på 22,5 km som enkeltspor. 

Linjen er ikke tegnet ut i detalj. 

J Hovedbanen 36,488 40,000 Tiltak J er et nytt spor fra Kløfta til Asper. Sporet fortsetter 

ut fra dagens spor 4 på kløfta, og går på vestsiden av 

eksisterende spor for Hovedbanen frem til Asper ved km 

40,0. 

K Hovedbanen 67,901 68,211 Tiltak K er et nytt vendespor med plattform på Eidsvoll 

stasjon, og er tenkt plassert på østsiden av stasjonen, ut 

mot Vorma 
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Figur 2 - Oversiktskart over investeringstiltak.  
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Tabell 4 under viser hvilke tiltak som er med i de forskjellige konseptene. 

Tabell 4 Oversiktstabell over konsepter og tiltak 

  Konsepter 

Tiltak 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

A           A A A A A A A A A 

B             B   B     B   B 

C                       C     

D                   D         

E               E     E   E   

F                 F     F   F 

G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1   G1 G1   G1 G1 

G2           G2                 

H                     H     H 

I                         I I 

J                       J     

K           K                 

 

1.2.2 Referanse og underlagsdokumentasjon 

JDIR har utarbeidet «Veileder – Kostnadsestimering i tidligfase» [1]. Veilederen er brukt som grunnlag for 

estimeringen. I henhold til veilederen ligger KVU prosjekter inn på klasse 4 nivå med «Top-down» 

parametrisk metode. 

 

Figur 3 UPB-Prosessen i Bane NOR (Utbygging- Planlegging og Bygging) 

Som grunnlag for parametrisk estimering er det benyttet byggeklosser i ver. 0.1 fra 2019. 

JDIR har bygget opp et eget beregningsark i Excel, det er benyttet versjon 0.2. Regnearket ligger ved denne 

kostnadsrapporten. 
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1.3 Estimatklassifikasjon 

Ut fra UPB-prosessen i Bane NOR skal KVU og utredninger ligge i klasse 4. 

Prosjektmodenhet er da bygget opp som lav med en forventet nøyaktighetsgrad på lav med -20% og høy på 

+40%. Mer detaljert nøyaktighetsgrad og forventet tillegg fastsettes i usikkerhetsanalyse som vil være en 

del av kostnadsestimeringsprosessen gjennom høsten 2020. 

1.4 Metodikk 

1.4.1 Bruksområde for estimatet 

Estimatene er i første omgang brukt som en del av grunnlaget for siling av konseptene i mulighetsstudien. I 

alternativanalysen vil justert estimat med forventet tillegg være et kriterium for vurdering og anbefaling av 

konsept. 

1.4.2 Forventet nøyaktighetsgrad 

Nøyaktighet er ofte uttrykt som et +/- intervall i prosent rundt forventet kostnad med et gitt 

konfidensintervall. I JDIR benyttes et konfidensintervall på 80% (fra P90 til P10 i forhold til forventet 

kostnad). Forventet nøyaktighetsgrad for klasse 4 estimater er definert fra -20% på den lave siden, til +40% 

på det høye siden. 

1.4.3 Ressursbruk / Bidragsytere 

Tabellen nedenfor viser rolledeling i arbeidet med kostnadsestimering. 

Tabell 5 Bidragsytere 

Navn Stilling / bidrag 

Hans-Georg Pohlmann / Multiconsult Kostestimator i Multiconsult 

Øyvind Lavoll / Multiconsult Sidemannskontrollør kostestimat i Multiconsult 

Anders Jordbakke / Multiconsult Oppdragsleder i Multiconsult 

Bente Bukholm / JDIR Prosjektleder i JDIR 
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Parametrisk estimering 

Parametrisk estimering benytter statistisk analyse av historiske data for å få frem enhetspriser. I dette 

estimatet er det i størst mulig grad benyttet Byggekloss prisgrunnlag v 0.1 fra 2019. Prisene i byggeklosser 

fra Bane NOR er indeksjustert til 4. kvartal 20191. 

1.5 Estimeringsprosessen 

Det er besluttet av Jernbanedirektoratet at kostnadsestimering utføres iht. «Veileder – Kostnadsestimering 

i tidligfase» [1]. Kostnadsestimering er utført av Multiconsult Norge AS basert på grunnlag levert av 

Jernbanedirektoratet: 

• Veileder – kostnadsestimering i tidligfase [1] (levert 13.12.2019) 

• Byggeklosser v 0.1 2019.xlsx (levert 13.12.2019) 

• Kostnadsestimering tidligfase v0.2.xlsx (levert 13.12.2019) 

Det er avholdt to møter med JDIR. I første møte (05.05.2020) ble omfang og detaljeringsnivå avklart med 

prosjektleder og estimeringsressurs i JDIR. Her ble det bestemt at JDIR Excel beregningsark skal benyttes, 

og at tiltakene skal prissettes iht BaneNOR’s byggeklosser for jernbane fra 2015, som er indeksert t.o.m. 4. 

kvartal 2019. 

I møte nr. 2 (05.06.2020) med JDIR ble estimeringsgrunnlaget gjennomgått, med hovedfokus på 

korreksjonsfaktorene for tiltakene.  

1.5.1 Justeringsfaktorer på byggeklosspriser 

Det er avtalt at det skal benyttes byggeklosspriser. Der byggeklossprisen vurderes uegnet på bakgrunn av 

kompleksiteten, er det avklart med oppdragsgiver at det likevel tas utgangspunkt i byggeklosspriser, men 

at den justeres med en faktor etter rådgivers skjønn. Denne faktoren er en tilleggsfaktor som er uavhengig 

av korreksjonsfaktor lav/middels/høy som er beskrevet i avsnitt 1.5.7 «Korreksjonsfaktorene (lav, middels 

og høy)».  

For eksempel skal det i tiltak A etableres ny kulvert for bane, og det er benyttet byggekloss D2 

«Betongkulvert dobbeltspor, i bebyggelse / moderat til vanskelige byggeforhold». Her er byggeklossen lagt 

inn med faktor 2,0 fordi eksisterende kulvert må rives (faktor 1,4), og at det er tre spor (faktor 1,4). 

Byggeklossen har bare to spor for kulvert. Hvis det er benyttet justeringsfaktor på byggeklosser, er 

forklaring til faktorene lagt inn i Excel-regneark under fane «Forutsetninger». Det er også gitt nærmere 

informasjon om forutsetninger og avgrensninger for tiltakene i avsnitt 1.6. 

1.5.2 Felles Entreprenørkostnader 

Felles entreprenørkostnader (rigg og drift) er estimert som et prosentvis påslag på direkte 

produksjonskostnader. Erfaringsmessig varierer prosentpåslaget mye fra entreprise til entreprise og 

prosjekt til prosjekt, både på grunn av arbeidets varierende beskaffenhet, men også entreprenørens taktikk 

for prising. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til denne posten i KVU-fasen. Rigg og driftskostnaden 

inkluderer opparbeiding av riggområde for byggherre og entreprenør. Felles entreprenørkostnader 

inkluderer entreprenørens prosjektledelse, rigg, drift og sikkerhetsmannskap. 

Basert på erfaringstall fra andre utførte prosjekter er prosentpåslaget for rigg og drift satt til 25% av 

entreprisekostnadene. 

1.5.3 Felles byggherrekostnader  

Felleskostnader dekker ledelse, planlegging, intern prosjektering og oppfølging av rådgiver, 

byggeplassoppfølging, administrasjon og driftsoppgaver. Sikkerhetsmannskap er tatt med i kapittel 

«Entreprenørs felleskostnader». 

Byggherrehonorar er vurdert til 15 % av entreprisekostnader knyttet til direkte entreprenørkostnader. 

 

 

1 Indeksjustering er utført etter  Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk datenbank «08662: Byggekostnadsindeks for veganlegg» til Kvartal 2019K4 
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1.5.4 Planlegging og prosjektering 

For planlegging og prosjektering det tatt hensyn til teknisk detaljplan, byggeplan, samt oppfølging i 

byggeperiode og utførelse av FDV-dokumentasjon, som er vurdert til 15%.  

1.5.5 Grunnerverv og eiendomsforvaltning 

Det er vanskelig i denne fasen å bestemme detaljert avgrensning av grunnerverv. Det er derfor valgt å 

bruke løpemeter sporbygging med bredde på 50m til grunnerverv. 

Grunnerverv er inndelt i tre kategorier: 

• G1 Grunnerverv-landlig 5000 kr/lm Standard byggeklosspris, det er 100kr/m2 i 

50m bredde belte 

• G2 Grunnerverv-bynært 120000 kr/lm Byggeklosspris til eiendom i byområder 

2400kr/m2 i 50m bredt belte 

• G3 Grunnerverv-næring 300000 kr/lm Per i dag finnes ikke byggekloss priser til 

næringseiendom. Rådgiver har opplevd i 

flere prosjekter at grunnerverv til næring er 

undervurdert. Her er det også lagt til 

kostnader til erstatning for tap og eventuelle 

rettssaker. Det er anslått med 6000kr/m2 i 

50 m bredt belte 

1.5.6 Vekting av korreksjonskriterier på byggeklosser (verdi faktor) 

Ytterligere korreksjonsvekting tar hensyn til eventuelle særegne forhold som vil ha relativt stor innvirkning 

på prosjektets kostnad. Korreksjonsvekting med tilhørende faktorer gitt i avsnitt 1.5.6 gjelder for alle 

tiltakene. I møte med JDIR 05.06.2020 er det bestemt at etterfølgende kriterier med tilhørende vekting 

(verdi faktor) skal brukes i prosjektet: 

• Umodent omfang 20 % 

• Interessenter (kommuner, direktorater, naboer m.fl.) 20 % 

• Naturgitte forhold som topografi, grunnforhold. 30 % 

• Nærføring og kompleksitet i trafikkavvikling 20 % 

• Eksisterende bebyggelse og infrastruktur 5 % 

• Tilkomst, adkomst/ tilgjengelighet (mht rigg etc) 5 % 

• Annet 0 % 

Sum 100 % 

Hvert kriterium med tilhørende vekting lagt til faktor for konsekvens til lav, middels og høy. Nærmere 

beskrivelse er gitt i avsnitt 1.5.6 

1.5.7 Korreksjonsfaktorene (lav, middels og høy) 

Faktor for kostnadsøkning hvor vanskelighetsgrad vurderes til henholdsvis til lav, middels og høy. 

Disse korreksjonsfaktorene er vektet som oppgitt i avsnitt 1.5.6, og følger standard oppsett fra JDIR med 

følgende verdier: 

Tabell 6 Korreksjonsfaktor tabell 

Konsekvens Faktor  

Lav 1,0 

Middels 1,3 

Høy 2,0 

Den totale korreksjonsfaktor beregnes ut fra korreksjonskriterier med vekting og korreksjonsfaktor, se 

eksempel i tabell under. 
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Tabell 7 Eksempel til oppbygging av korreksjonsfaktor 

Korreksjonskriterier Vektin

g 

Faktor 

(Eksempel

)  

Resulta

t 

Umodent omfang 
20% 

1,3 

(Middels) 
26,0 %  

Interessenter (kommuner, direktorater, naboer m.fl.)  20% 
 1,3 

(Middels) 
 26,0 % 

Naturgitte forhold som topografi, grunnforhold.  30%  2,0 (Høy)  60 % 

Nærføring og kompleksitet i trafikkavvikling  20%  2,0 (Høy)  40 % 

Eksisterende bebyggelse og infrastruktur  5%  1,0 (Lav)  5% 

Tilkomst, adkomst/ tilgjengelighet (mht rigg etc) 5% 
 1,3 

(Middels) 
 6,5% 

Annet 0   

Verdi Korreksjons-faktor for byggeklossen  100 %  → 
 163,5

% 

Samlet korreksjonsfaktor for eksempelet   1,635 
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1.6 Forutsetninger for og avgrensning av tiltakene  

1.6.1 Tiltak A 

 

 

Figur 4 Tiltak A - sporutvidelse ved Leirsund 

Plassering:  

Tiltak A er bygging av nytt enkeltspor for Hovedbanen i sørgående retning langs vestsiden av 

Gardermobanen (GMB) (fra km 27,15 til km 28,20). Tiltaket forutsetter at det bygges to nye sideplattformer 

på Leirsund stasjon, samt planfri kryssing av nordgående spor for passasjerer.  

For tiltak A er det også lagt inn ny sporforbindelse sør for Leirsund mellom Hovedbanen og Gardemobanen. 

ca. ved km 25.80. Her planlegges med to nye sporveksler + sporforbindelse. Det kreves også 

signaltekniske tiltak.  

Byggelengde:  

Ny sporforbindelse sør fra Leirsund ved km 25,80 anslås til maks 100 m.  

Selve tiltaket ved Leirsund stasjon anslås til ca.1100m 

Grunnforhold: 

I områder ved Leirsund vil det forekommer kvikkleire. Hele tiltaket er lagt inn med stor usikkerhet i forhold 

til grunnforhold. Korreksjonsfaktoren er derfor satt til høy  

Topografi: 

På grunn av at eksisterende Hovedbanen krysser med tunnel under eksisterende Gardermobanen ved km 

27.900 er kobling mer kompleks og gir mer terrenginngrep 

Skjæring / fylling: 

Som allerede omtalt under topografi 

Bekker / elver: 
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Det er noen stikkrenner som krysser under eksisterende anlegg, disse kan enkelt ivaretas. Ingen tiltak for 

elver  

Nærføring: 

Bygging av sidespor utføres med nærføring til eksisterende spor til Hovedbanen og Gardermobanen. 

Grunnerverv: 

På grunnerverv er det antatt landlig områder til sideutvidelse. Grunnerverv er anslått med 100 kr/m². 

1.6.2 Tiltak B 

 

 

Figur 5 Tiltak B - Nytt dobbeltspor på vestsiden av GMB frem til Lindeberg stasjon. fra km 28,25 til km 

32,157 

Plassering:  
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Tiltak B innebærer bygging av nytt dobbeltspor på vestsiden av Gardermobanen fra i km 28,20 forbi 

Frogner frem til km 31,1 der Hovedbanen og Gardermobanen møtes igjen i dag. Fra ca. km 31,10 kobles 

det nye nordgående sporet til dagens Hovedbanespor som ett av to spor, og det bygges nytt enkeltspor 

langs dagens Hovedbanespor til km 32,12 som til sporene på Lindeberg stasjon. Dagens spor på Lindeberg 

stasjon gjenbrukes slik de er, men stasjonen stenges for av/påstigning. Ny Frogner stasjon etableres 

omtrent ved km 30. Som en konsekvens av linjeomleggingen legges også dagens Frogner stasjon ned. 

Fjerning av eksisterende sporområder og riving av dagens Frogner stasjon er ikke tatt med i estimatet. 

Bane NOR Eiendom eier store deler av dagens infrastruktur pluss hele parkeringsanlegget ved 

eksisterende Frogner stasjon. Eiendommen anses som verdifull og vil være av interesse for andre aktører. 

Det antas at salg av eiendommen kan gi vesentlig større inntekter enn kostnader for fjerning av spor og 

riving av stasjonen.  

Byggelengde:  

Total lengde er på ca. 3500m. 

Grunnforhold: 

I nærheten av tiltakene er det på flere steder påvist kvikkleireområder. Det er på denne bakgrunn antatt at 

det er dårlige grunnforhold for hele tiltaket, korreksjonsfaktor er for nesten alle deler av tiltaket satt til høy. 

Topografi: 

Tiltaket krysser veg, elva og landbruksadkomst på flere steder. Konstruksjonstiltak er ivaretatt i estimatet. 

Skjæring / fylling: 

Hovedandel av utvidelsen ligger godt til i terrenget, og det er sannsynlig at det vil være relativt god balanse 

mellom skjæring og fylling. Ut fra eksisterende kart og gjennomgang av målevognbilder er skjæring og 

fylling sjelden over 5,0 m. 

Bekker / elver: 

Det er noen stikkrenner som krysser under eksisterende anlegg, og disse kan enkelt ivaretas.  

Utvidelse av sporområdet krysser Leira, og her er det planlagt 130 m lang bru over elva. 

Ved Haldenveien er det i tillegg en stor bekk som ligger under bakken. Detaljerte opplysninger er ikke kjent, 

men bekken ser ikke ut til å krysse jernbanen.  

Nærføring: 

Hele dobbeltsporet på vestsiden av Gardermobanen bygges med Gardermobanen i drift. Dette gir kompleks 

anleggsgjennomføring, Korreksjonsfaktor for nærføring er derfor satt til høy. 

Grunnerverv: 

På grunnerverv er det antatt landlige områder til sideutvidelse. Grunnerverv er anslått med 100 kr/m². 

Bare på et kort avsnitt med kulvertforlengelse er grunnerverv satt til G2 med 2400 kr/m² 
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1.6.3 Tiltak C 

 

 

Figur 6 Tiltak C - Et nytt spor på vestsiden av dagens Hovedbanespor, som gir funksjonelt dobbeltspor fra 

Lindeberg til Kløfta. Sporene på Lindeberg og Kløfta stasjoner gjenbrukes slik de er. 

Plassering:  

Tiltak C er bygging av et nytt enkeltspor på vestsiden av dagens Hovedbanespor fra km 32,80 til km 36,16 

og kobles med Kløfta stasjon. Sporene på Lindeberg og Kløfta stasjoner gjenbrukes slik de er. 

Tiltaket gir funksjonelt dobbeltspor mellom Lindeberg og Kløfta stasjoner. 

Byggelengde:  

Total lengde er på ca. 3400m 
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Grunnforhold: 

I nærhet til tiltakene er det på flere steder påvist kvikkleireområde (ref. til NVE Atlas kart). Det er anslått 

dårlig grunnforhold for hele tiltaket, og korreksjonsfaktor er for alle deler satt til høy. 

Topografi: 

Utvidelsen krysser veger og landbruksadkomst på flere steder. Konstruksjonstiltak er ivaretatt i estimatet. 

Her nevnes det spesielt kryssing av E6 som vil medføre komplekse konstruksjoner og vanskelig 

gjennomføring. Resterende utvidelse ligger ganske flatt i terreng uten store konsekvenser for 

landskapsbilde. 

Skjæring / fylling: 

Hovedandel av utvidelse ligger godt i terrenget, og det vil være variasjon mellom skjæring og fylling. Ut fra 

eksisterende kart og gjennomgang av målevognbilder er skjæring og fylling sjelden over 5,0m 

Bekker / elver: 

Det er noen stikkrenner som krysser under eksisterende anlegg, disse kan enkelt ivaretas.  

Nærføring: 

Hele utvidelsen på vestsiden av Hovedbanen bygges med banen i drift, men i første del er det fri adkomst 

fra landbruksområder. Her er korreksjonsfaktor satt til middels. Fra km 35 er det mer komplekst, fordi 

banen bygges i tettbebygd strøk, og dette vil gi kompleks anleggsgjennomføring, Korreksjonsfaktor for 

nærføring er derfor satt til høy på resterende del av strekningen. 

Grunnerverv: 

På grunnerverv er det antatt landlige områder til sideutvidelse frem til km 35. Grunnerverv er anslått med 

100 kr/m². Videre mot Kløfta er grunnerverv satt til G2 med 2400 kr/m² 

1.6.4 Tiltak D 

 

 

Figur 7 "Tiltak D - Ett nytt spor på østsiden av GMB + ny plattform på Kløfta stasjon for dette sporet. Sporet 

fortsetter parallelt med GMB frem til Langeland, der det kobler seg inn på Hovedbanen rett nord for 

sporvekselen ved km 42.25" 

Plassering:  

Tiltak D innebærer bygging av ny avgrening fra Gardermobanens nordgående spor på Kløfta stasjon, med 

tilhørende plattform. Fra Kløfta går sporet parallelt med Gardermobanen på høyre side frem til Langeland, 

hvor det kobler seg på Hovedbanen ved km. 42,50. 

Byggelengde:  

Total lengde er på ca. 6100m 

Grunnforhold: 

I nærhet til tiltakene er det på flere steder påvist kvikkleireområde (ref. til NVE Atlas kart). Det er anslått 

komplekse grunnforhold for hele tiltaket. og korreksjonsfaktor er for hele tittaket satt til middels.  
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Topografi: 

Utvidelsen krysser veger og landbruksadkomst på noen steder. Konstruksjonstiltak er ivaretatt i 

kostnadsestimering. Utvidelsen ligger ganske flatt i terreng uten store konsekvenser for landskapsbilde. 

Skjæring / fylling: 

Hovedandel av utvidelse ligger godt i terrenget, og det vil være en variasjon mellom skjæring og fylling. Ut 

fra eksisterende kart og gjennomgang av målevognbilder er skjæring og fylling sjelden over 5,0m 

Bekker / elver: 

Det er noen stikkrenner som krysser under eksisterende anlegg, og disse kan enkelt ivaretas.  

Nærføring: 

Hele utvidelsen på østsiden av Gardermobanen bygges med banen i drift. Korreksjonsfaktor satt til høy på 

nesten alle deler. Spesielt kompleks er utvidelsen mellom Gardermobanen og E6 fra km 39,4 til 41,2 Her 

er i tillegg justeringsfaktor for byggeklossen satt til 2,0.  

Grunnerverv: 

I starten ved Kløfta er grunnerverv satt til G2 med 2400 kr/m² og G3 til næring med 6000kr/m². Lenger 

nord er det landbruksareal G1 med 100 kr/m². 

1.6.5 Tiltak E 

 

 

Figur 8 Tiltak E - Ny avgrening fra GMB til Hovedbanen ved Langeland. 

Plassering:  

Tiltak E gir en ny kobling fra Gardermobanen til Hovedbanen ved Langeland. Sporet grener av 

Gardermobanen ved km 40,75 (før jernbanebrua ved Langeland), og kobler seg på Hovedbanen nord for 

den eksisterende sporforbindelsen til Gardermobanen. 

Byggelengde:  

Total lengde er på ca. 1800m 
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Grunnforhold: 

Nær tiltakene er det på flere steder påvist kvikkleireområde (rev til NVE Atlas kart).Kvikkleire faregrad på 

NVE Atlas kart viser at det er middels (løsneområder), men mot E6 er det påvist noen kvikkleirepunkter fra 

Statens vegvesen. Det er anslått komplekse grunnforhold for tiltaket. Til tross for forventet ugunstige 

grunnforhold på flere steder, er korreksjonsfaktor for alle deler satt til middels. Middels er valgt da 

korreksjonsfaktor til grunnforhold i Excel-fil er i sammen linje med topografi, og inngrep i topografi er små. 

Topografi: 

Utvidelse ligger ganske flatt i terreng med små konsekvenser for landskapsbilde.  

Skjæring / fylling: 

Hovedandel av utvidelse ligger godt i terrenget, og det vil være en variasjon mellom skjæring og fylling. Ut 

fra eksisterende kart og gjennomgang av målevognbilder er skjæring og fylling sjelden over 5,0m 

Bekker / elver: 

Ingen store utfordringer er registrert.  

Nærføring: 

Hele utvidelsen på østsiden av Gardermobanen / Hovedbanen bygges med bane i drift. Korreksjonsfaktor 

satt til høy på nesten alle deler. Lang anleggsadkomst vis landbruksveg som krysser under bane ved siden 

av E6 i nordenden.  

Grunnerverv: 

Hele strekningen er på landbruksareal G1 med 100 kr/m². 

1.6.6 Tiltak F 

 

 

Figur 9 Tiltak F - Et nytt spor på østsiden av eksisterende spor, for å gi funksjonelt dobbeltspor på og 

mellom stasjonene Jessheim og Nye Nordby. 

Plassering:  

Tiltak F består av et ekstra spor nordover fra Jessheim stasjon, på østsiden av det eksisterende. I tiltaket 

ligger også nedleggelse av dagens Nordby holdeplass, og etablering av det vi kaller Nye Nordby stasjon rett 

nord for Fv. 174 (ca. km. 48,0). 

Byggelengde:  

Total lengde er på ca. 2900m 
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Grunnforhold: 

Utvidelsen ligger i allerede bebygde områder. Utfordringer til grunnforhold her ligger mellom lav og middels. 

Helt i nord med bygging av ny Nordby stasjon er korreksjonsfaktor satt til høy på grunn av usikkerhet i 

forhold til eventuelle kvikkleiresoner nord for Jessheimveien Fv. 174. 

Topografi: 

Utvidelsen ligger flatt i terreng, og ingen store konsekvenser er forventet til topografi.  

Skjæring / fylling: 

Hovedandel av utvidelse ligger bra i terrenget, og det forventes kun behov for enkelte små fyllinger. 

Bekker / elver: 

Ingen store utfordringer er registrert.  

Nærføring: 

Hele utvidelsen er på østsiden av eksisterende Hovedbanen og skal bygges med banen i drift. 

Korreksjonsfaktor satt til høy på nesten alle deler. Ligger også i tett bebygd områder med anleggsadkomst 

gjennom byområder. 

Grunnerverv: 

Nesten hele strekningen er satt til G2 med 2400 kr/m². I nordenden ved ny Nordby stasjon er det 

landbruksareal G1 med 100 kr/m². 

1.6.7 Tiltak G 

 

 

Figur 10 Tiltak G1 - forlengelse kryssingsspor ved Jessheim til 650m lengde. 
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Figur 11 Tiltak G2 - forlengelse kryssingsspor ved Ben til 750m lengde. 

Plassering:  

Tiltak G1 - forlengelse kryssingsspor ved Jessheim til 650m lengde, forlengelse ved Jessheim blir da ca. 

200m. 

Tiltak G2 - forlengelse kryssingsspor ved Bøn til 750 m lengde, forlengelse ved Bøn blir da ca. 200m. 

Byggelengde:  

Total forlengelse Jessheim (G1) og Bøn (G2) på 200 m for hvert tiltak. 

Grunnforhold: 

Til forlengelsen ved Jessheim og Bøn er grunnforhold anslått som middels vanskelig,  

Topografi: 

Utvidelse ligger flatt i terreng, ingen store konsekvenser er forventet for topografi.  

Skjæring / fylling: 

Hovedandel av utvidelse ligger bra i terrenget, og gir ikke behov for skjæring/fylling.  

Bekker / elver: 

For tiltak G2 ved Bøn, ligger forlengelsen nær Andelva, og det kan gir noen utfordringer.  

Nærføring: 

Hele forlengelsen av kryssingsspor ligger mot eksisterende Hovedbanen i drift. 

Grunnerverv: 

For begge tiltakene er det anslått at det ikke vil være behov til grunnerverv. Forlengelse av sporene kan 

utføres på egne områder. 
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1.6.8 Tiltak H - Nord 

 

 

Figur 12 Tiltak H – NORD Enkeltsporet forbindelse mellom Hovedbanen og Gardermobanen, Start km 

47,500 ved Hovedbanen - kobling Gardermobanen ved km 52,800  

Plassering:  

Avgrening fra Hovedbanen til Oslo Lufthavn, mellom Hauerseter og Gardermoen. Kommer inn til 

Gardermoen flyplass fra nordside. 

Byggelengde:  

Total byggelengde er på ca. 8500m 

Grunnforhold: 

Det er stor usikkerhet knyttet til grunnforhold på denne strekningen. Strekningen ligger i nærhet til flere 

små tjern, slik at det må forventes at det er veldig vått med mye myr i områder. Korreksjonsfaktor er satt til 

høy for nesten hele strekningen. 

Topografi: 

Topografien variere mye på strekningen. Det vil være behov til store fyllinger som gir store inngrep i 

landskapsbilde.  

Skjæring / fylling: 

Det blir stor andel med fylling over hele strekningen, men på grunn av forventing om dårlige grunnforhold 

må det også regnes med store mengder masse som må transporteres bort. 

Bekker / elver: 

Strekningen ligger i et veldig vått område, og her kan det forventes at det må håndteres store vannmengder 
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Nærføring: 

I starten er det veldig tett mot Hovedbanen og med kryssing av eksisterende E6. Videre går strekningen 

gjennom naturområder før den kommer i til næringsområder ved Gardermoen flyplass 

Grunnerverv: 

I starten og i enden av strekning ligger forventet grunnerverv i næringsområder, som gir en høy kostnad. 

Grunnerverv her er anslått til 300000 kr / løpemeter (G3), Resterende del ligger på naturområder med 

antatt lave grunnervervskostnader på 5000 kr / løpemeter (G1). 

1.6.9 Tiltak H - Midt 

 

 

Figur 13 Tiltak H – MIDT - Enkeltsporet forbindelse mellom Hovedbanen og Gardermobanen - Start km 

47,500 ved Hovedbanen - Tunnel under Gardermoen rullebane og stasjon under eksisterende stasjon 

Plassering:  

Avgrening fra Hovedbanen til Oslo Lufthavn, mellom Hauerseter og Gardermoen. Kommer inn til 

Gardermoen flyplass med tunnel under rullebanen krysser eksisterende Gardemoen stasjon. 

Byggelengde:  

Total byggelengde er på ca. 6700m 

Grunnforhold: 

Det er stor usikkerhet knyttet til grunnforhold på denne strekningen. Strekningen ligger nær flere små tjern, 

slik at det kan antydes at det er veldig vått med mye myr i området. Korreksjonsfaktor er satt til høy for 

nesten hele strekningen. 

 

Topografi: 

Topografi variere mye på strekningen. Det vil være behov til store fyllinger som gir store inngrep i 

landskapsbilde. Strekningen krysser under eksisterende rullebane med stasjonstiltak under eksisterende 
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Gardermoen stasjon, fra km 51,7 starter senking av traseen for å komme tilstrekkelig langt under 

rullebanen. 

 

Skjæring / fylling: 

De første 4,5km ligger nesten på terrengnivå frem til kryssing av E6. Etter kryssing av E6 (Bro) blir det 

fylling opp mot 12 meter før sporet senkes ned til tunnel under rullebanen ved km 51,7. 

Bekker / elver: 

Strekning ligger i et veldig vått område, og her kan det forventes at det må håndteres store vannmengder 

Nærføring: 

I starten er det veldig tett mot Hovedbanen og med kryssing av eksisterende E6. Videre går strekningen 

gjennom naturområder før den kommer i til tunnel under Gardermoen flyplass 

Grunnerverv: 

Kostnader til nesten hele strekningen er satt til 120000 kr / løpemeter (G2). For strekning til tunnelløp 

under flyplassen er det ikke lagt til kostnader til grunnerverv. 

1.6.10 Tiltak H - Sør 

 

 

Figur 14 Tiltak H – SØR - Enkeltsporet forbindelse mellom Hovedbanen og Gardermobanen - Start km 

47,500 ved Hovedbanen - kobling Gardermobanen ved km 52,800 

Plassering:  

Avgrening fra Hovedbanen til Oslo Lufthavn, mellom Hauerseter og Gardermoen. Kommer inn til 

Gardermoen flyplass fra sørsiden. 

Byggelengde:  

Total byggelengde er på ca. 8950m 
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Grunnforhold: 

Det er stor usikkerhet knyttet til grunnforhold på denne strekningen. Første 6 km går gjennom 

næringsområder med antatt normale grunnforhold. Korreksjonsfaktor er her satt til lav – middels. 

Resterende strekning ligger ved siden av eksisterende Gardermobanen med dårlige grunnforhold, og 

korreksjonsfaktor er satt til høy. 

Topografi: 

Største andel av strekningen ligger flatt i terrenget, unntatt kryssingen av E6 og E16 hvor det blir 

brokonstruksjoner. 

Skjæring / fylling: 

Det forutsettes i mindre grad skjæring og fylling. 

Bekker / elver: 

I starten ligger strekningen nært Bonntjernet som vil krever noen tiltak. 

Nærføring: 

Hele strekningen er nesten knyttet til nærføring, enten mot eksisterende bane eller til kryssing av store 

vegsystemer som E6 + E16. Det gir store utfordringer. For ekstremt store utfordringer i forhold til kryssing 

av vegsystemer er det allerede lagt faktor til byggeklosser som ligger mellom 2-3 avhengig av kompleksitet. 

Grunnerverv: 

Kostnader for grunnerverv til nesten hele strekningen er satt til 120000 kr / løpemeter (G2) og 300000 kr 

/ løpemeter (G3). Store andeler av strekningen ligger i næringsområder som ofte gir store kostnader til 

grunnerverv. 

  



29 

 

 

1.6.11 Tiltak I 

 

 

Figur 15 TILTAK I - Ny forbindelse mellom Hauerseter/Sand og Årnes, lengde = 21200 m pluss forbindelse 

ved Årnes + Hauerseter i motsatt retning. 

Plassering:  

Tiltak I er nytt forbindelsesspor mellom Hovedbanen v/ Hauerseter til Kongsvingerbanen v/ Årnes, 

strekningslengde er totalt på 22,5 km som enkeltspor. Linjen er ikke tegnet ut i detalj.  

Byggelengde:  

Total lengde er anslått å være på ca. 22500 km, inklusiv kobling til eksisterende baner i begge retninger. 

Grunnforhold: 

På grunn av manglende kunnskap om grunnforhold er det vanskelig å bestemme korreksjonsfaktor, Ut fra 

NVE-Atlas kart kan det antydes at det er på flere steder er fare for kvikkleire.  På grunn av dette og ikke 

detaljert topografi er korreksjonsfaktor satt til høy.  

Topografi: 

Ikke detaljprosjektert, men traséen går gjennom naturområder med store inngrep i naturmiljø. 

Skjæring / fylling: 

Ukjent. 

Bekker / elver: 

Det er kjent at området er veldig vått, her må det forutsettes kryssing av flere bekker. Ved Årnes er det 

behov for kryssing av Glomma. Her blir det en stor konstruksjon i bebygde områder 

Nærføring: 

I starten og enden er det nærføring til eksisterende bane. Korreksjonsfaktor her er satt til høy 
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Grunnerverv: 

I begge ender kommer traséen inn i mer komplekse områder hvor grunnerverv er satt til 120000 kr / 

løpemeter (G2) og 300000 kr / løpemeter (G3). Resterende strekning er antatt med landbrukserverv med 

5000 kr / løpemeter (G1) 

1.6.12 Tiltak J 

 

 

Figur 16 Tiltak J - Utvidelse av eksisterende spor Hovedbanen mellom Kløfta og Jessheim til dobbeltspor. 

Ingen tiltak ved Asper (bare signal) 

Plassering:  

Tiltak J er et nytt spor fra Kløfta til Asper. Sporet fortsetter ut fra dagens spor 4 på Kløfta, og går på 

vestsiden av eksisterende spor for Hovedbanen frem til Asper ved km 40,0. 

Byggelengde:  

Total lengde er på ca. 3500m 

Grunnforhold: 

I nærhet til tiltakene er det på flere steder påvist kvikkleireområder. Det er anslått dårlige grunnforhold for 

hele tiltaket, og korreksjonsfaktor for store deler av tiltaket er satt fra middels til høy. 

Topografi: 

Utvidelsen ligger ved siden av eksisterende Hovedbanen i relativt flatt terreng, og det forventes ikke store 

utfordringer knyttet til topografi 

Skjæring / fylling: 

Hovedandel av utvidelsen ligger bra i terrenget.  Det vil være god variasjon mellom skjæring og fylling. Ut fra 

eksisterende kart og gjennomgang av målevognbilder er skjæring og fylling sjelden over 5,0m 

Bekker / elver: 

Det er noen stikkrenner som krysser under eksisterende anlegg, og disse kan enkelt ivaretas.  

Nærføring: 

Hele tiltaket ligger på østsiden av eksisterende Hovedbanen, og skal bygges med banen i drift. Dette gir 

kompleks anleggsgjennomføring, men det gjelder generelt for alle tiltakene, I begge ender av tiltaket er det 

mer komplekst på grunn av byområder ved Kløfta og omlegging av Trondheimsvegen mot Asper. 

Korreksjonsfaktor for nærføring er derfor satt til høy 

Grunnerverv: 

På grunnerverv er det antatt landlige områder til sideutvidelse. Grunnerverv er anslått med 100 kr/m². 

Bare på kort avsnitt mot Kløfta er grunnerverv satt til G2 med 2400 kr/m² 
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1.6.13 Tiltak K 

 

 

Figur 17 Tiltak K - Nytt vendespor og plattform på østsiden av dagens plattformområde på Eidsvoll stasjon. 

Plassering:  

Tiltak K er et nytt vendespor med plattform på Eidsvoll stasjon, og er tenkt plassert på østsiden av 

stasjonen, ut mot Vorma. 

Byggelengde:  

Total lengde er på ca. 320m 

Grunnforhold: 

Det forventes dårlige grunnforhold på grunn av nærhet til Vorma. 

Topografi: 

Vendesporet ligger ved siden av eksisterende stasjonsområder ved Eidsvoll, uten store topografiske 

utfordringer. 

Skjæring / fylling: 

Det vil bli skjæring i eksisterende underbygning. Problemet vil være nærhet til Vorma. 

Bekker / elver: 

Bygges mot Vorma.  

Nærføring: 

Utfordringer er nærhet til stasjonssporene på Eidsvoll og bygging mot Vorma, kompleks gjennomføring med 

vanskelig anleggsadkomst. 

Grunnerverv: 

Det antas at det ikke vil være behov for grunnerverv. 

1.7 Analyse 

1.7.1 Basiskostnad 

Beregnet basiskostnader for hvert enkelt tiltak og basiskostnader for konseptene er vist i Tabell 8 og Tabell 

9 under.  
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Tabell 8 Basiskostnader for tiltakene 

  Basiskostnader per 

Tiltak 
  

T
il
ta

k
 

A 571 mill NOK 

B 2 269 mill NOK 

C 1 821 mill NOK 

D 3 250 mill NOK 

E 713 mill NOK 

F 2 168 mill NOK 

G1 59 mill NOK 

G2 159 mill NOK 

H 8 127 mill NOK 

I 11 350 mill NOK 

J 1 654 mill NOK 

K 393 mill NOK 

 

Tabell 9 Basiskostnader for konseptene 

  KONSEPTER 

  2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

  [MILL nok] 

T
il
ta

k
 

A         571 571 571 571 571 571 571 571 571 

B           2 269   2 269     2 269   2 269 

C                     1 821     

D                 3 250         

E             713     713   713   

F               2 168     2 168   2 168 

G1 59 59 59 59 59 59 59  59 59  59 59 

G2         159                 

H                   8 127     8 127 

I                       11 350 11 350 

J                     1 654     

K         393                 

  59 59 59 59 1 182 2 899 1 343 5 008 3 880 9 470 8 483 12 693 24 544 

 

Det er ikke gjennomført usikkerhetsanalyse av kostnadsestimatene. Jernbanedirektoratet skal stå for 

usikkerhetsanalyse av de tiltakene som inngår i alternativanalysen. 
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2 Alternativanalysen – 
kostnadsestimat for tre nye tiltak 

2.1 Bakgrunn for identifisering av tiltak etter Mulighetsstudien 

I Mulighetsstudien ble det utviklet 18 konsept med sportiltak og togtilbud. Konseptene inneholdt til 

sammen 11 investeringstiltak benevnt A – K, jfr. kapittel 1.6.  

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, jfr. kartet i 

Figur 18 nedenfor. De nye tiltakene som er kalt AA 1 – 3, vurderes som nødvendige for å sikre avvikling av 

det økte trafikktilbudet med god punktlighet.  

 

Figur 18 Tre nye sportiltak identifisert i alternativanalysen 
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2.2 Forutsetninger for og avgrensninger av de nye tiltakene  

2.2.1 Tiltak AA1 – ved Lindeberg stasjon 

 

 

Figur 19 Tiltak AA1 - sporutvidelse ved Lindeberg 

 

Plassering:  

Tiltak AA1 innebærer at Lindeberg stasjon legges ned, og plattformene rives. Spor 2 (nærmest 

Gardermobanen) og Gardermobanen beholdes uendret, og underbygningen for eksisterende spor 1 

gjenbrukes så langt som mulig. Det etableres nytt hovedspor for sørgående tog som en del av 

dobbeltsporet sørover (tiltak B fra mulighetsstudien) og et midtstilt vente-/forbikjøringsspor for godstog. Det 

blir dermed tre spor i bredden for Hovedbanen (og totalt fem spor i bredden på strekningen) i en lengde på 

ca. 1 km, mens tiltaket i seg selv er noe lenger på grunn av tilpasning i geometrien på eksisterende spor.  

Byggelengde:  

Nye spor ved Lindeberg er fra km 31,95 til 33,15m og har anslått lengde maks 1200 m.  

Grunnforhold: 

Ved Lindeberg er det på flere steder påvist kvikkleireområder, Det forutsettes derfor ekstremt vanskelige 

grunnforhold ved Lindeberg stasjon (kvikkleire). Hele tiltaket er lagt inn med stor usikkerhet når det gjelder 

grunnforhold. Korreksjonsfaktoren er derfor satt til høy.  

Topografi: 

Tiltak ligger ved stasjonsområdet på Lindeberg, i et flatt område. Det forventes små topografiske 

utfordringer. 

Skjæring / fylling: 

Som allerede omtalt under topografi er det små terrenginngrep. Langs eksisterende spor forventes 

masseutskifting ned til ny traubunn. Hvis det er ekstremt dårlige grunnforhold, kan det bli betydelig 

massehåndtering, men der er allerede ivaretatt under punkt grunnforhold. 

Bekker / elver: 

Ved km 32,72 er det plassert viltpassasje med kulvert under eksisterende bane. Den må utvides med to 

spor. Det er forutsatt at slik utvidelse allerede ligger inn i byggeklossen (kryssende kulvert/bruer, 1 pr. 500 

m).  
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Nærføring: 

Bygging av nye spor utføres med nærføring til eksisterende spor til Hovedbanen og Gardermobanen. 

Grunnerverv: 

Etter plattform er det planlagt med grunnerverv fra landbruk, anslått med 100 kr/m² i 50 m bredde. 

2.2.2 Tiltak AA2 – utvidelse ved Langeland 

 

 

Figur 20 Tiltak AA2 - sporutvidelse ved Langeland 

Plassering:  

Tiltak AA2 er bygging av et nytt kryssingsspor mellom bru over Gardermobanen og bru over E6 ved 

Langeland, øst for Hovedbanen. Det er akkurat plass til et kryssingsspor på ca. 830 m effektiv lengde, som 

også skal gi mulighet til samtidig innkjør gitt en sikkerhetssone på 150 m. 

Byggelengde:  

Ny sporforbindelse ved Langeland er fra km 41,91 til 42,98m, og lengden er anslått med maks 1070 m.  

Grunnforhold: 

I området er det flere steder påvist kvikkleire, og det er lagt inn høyt påslag på grunn av dårlig grunnforhold 

for hele tiltaket.  

Topografi: 

Tiltaket ligger mellom kryssing over Gardermobanen og kryssing over E6 i nord. Ut fra målevognbilder viser 

det seg at det kan forutsettes fylling opp mot maks 5,0 m, Dette er innenfor rammene avsatt i byggekloss, 

og det er ikke lagt til ekstra påslag 

Skjæring / fylling: 

Allerede beskrevet under topografi. 

Bekker / elver: 

Det kan forventes at det ligger noen små stikkrenner under jernbanen, men disse er ikke registrert i 

banedata. Det antas at kostnadene kan dekkes innenfor standard byggeklosspriser. 

Nærføring: 

Bygging av nytt spor utføres med nærføring til eksisterende spor mot Hovedbanen. 

Grunnerverv: 

For hele utvidelsen er det forutsatt grunnerverv fra landbruk, anslått med 100 kr/m² i 50 m bredde. 
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2.2.3 Tiltak AA3 – utvidelse før Jessheim stasjon 

 

 

Figur 21 Tiltak AA3 - sporutvidelse før innkjør til Jessheim 

Plassering:  

I dette tiltaket bygges dobbeltspor sørover fra Jessheim, frem til bru over E6 ved Langeland. Sporet 

etableres øst for eksisterende spor på grunn av nærheten til fv. 1496 Trondheimsvegen, og vil trolig 

innebære innløsing av ca. ti boliger. Det vil i tillegg være nødvendig med en mindre omlegging av 

eksisterende spor sør for Jessheim stasjon, i en lengde på ca. 220 m. 

Byggelengde:  

Ny sporforbindelse sør for Jessheim er fra km 43,25 til 44,55 m, og er da anslått med lengde maks 1300 

m.  
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Grunnforhold: 

Faregrad kvikkleire i NVE Atlas er vist som høy med utløpsområder, men grunnforholdene anses ikke som 

vanskeligere enn for de andre tiltakene. Faktor i regneark er derfor satt til høy på hele utvidelsen bortsett 

fra de siste 220 m inn til Jessheim der det stort skal bygges spor innenfor dagens sporområde. 

Topografi: 

Dette er stort sett et flatt område, og utvidelsen gir ikke store terrenginngrep,  

Skjæring / fylling: 

Som allerede beskrevet under topografi, blir det små terrenginngrep med skjæring og fylling under 5,0 m. 

Dette er ivaretatt i byggeklossprisene. 

Bekker / elver: 

Ved km 44,540 krysser jernbanen en eksisterende bekk. Omfanget her er ukjent, og derfor er faktor på 

byggeklossen satt til 2. 

Nærføring: 

Bygging av sidespor utføres med nærføring til eksisterende spor mot Hovedbanen. 

Grunnerverv: 

For hele utvidelsen er det forutsatt grunnerverv. Kostnaden er anslått til 100 kr/m² i 50 m bredde for 

landbruksarealer, og 2.400 kr/m² i boligfelt mot Jessheim. Faktor til eksisterende infrastruktur er også satt 

til høy i boligområder, på grunn at det kan forventes at det er behov for støytiltak ved utvidelse av spor. 

Støytiltak i dette området vil ligge over det som er lagt til grunn i byggekloss. 

2.3 Analyse 

2.3.1 Basiskostnad 

Resultater for beregning av basiskostnader for hvert enkelt tiltak og for konseptene er vist i Tabell 8 og 

Tabell 9 under.  

Tabell 10 Basiskostnader (uten forventet tillegg) for tiltakene 

  Basiskostnader per 

tiltak, mill. NOK 
  

T
il
ta

k
 AA1 443  

AA2 396  

AA3 645 
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Tabell 11 Basiskostnader (uten forventet tillegg) for konseptene 

  KONSEPTER 

  2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

  [MILL NOK] 

T
il
ta

k
 

A         571 571 571 571 571 571 571 571 571 

B           2 269   2 269     2 269   2 269 

C                     1 821     

D                 3 250         

E             713     713   713   

F               2 168     2 168   2 168 

G1 59 59 59 59 59 59 59  59 59  59 59 

G2         159                 

H                   8 127     8 127 

I                       11 350 11 350 

J                     1 654     

K         393                 

AA1            443      

AA2               396   

AA3            645      

  59 59 59 59 1 182 2 899 1 343 6 096 3 880 9 470 8 879 12 693 24 544 
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3 Kvalitetssjekk og kommunikasjon 
3.1 Kvalitetssjekk og sidemannskontroll 

Kostnadsestimater i JDIR sammenheng skal alltid kontrolleres av en sidemann og kvalitetssjekkes. Om en 

ekstern rådgiver har fått i oppgave å utarbeide et kostnadsestimat i sitt oppdrag fra JDIR, eller om JDIR selv 

gjør et kostnadsestimat i tidligfase skal en «uavhengig» person/sidemann gå gjennom estimatet med 

forutsetninger og resultater. En slik gjennomgang skal dokumenteres.  

Under er en sjekkliste som kan benyttes som et utgangspunkt for en slik kontroll. 

Spørsmål Estimator 

Ja/Nei 

Sidemannsk. 

Ja/Nei 

Prosjektleder 

Ja/Nei 

Representerer kostnadsestimatet de komplette 

investeringskostnadene, både de direkte og indirekte 

kostnadene? 

Ja Ja Ja 

Er alle viktige forutsetninger og eventuelle avgrensninger 

klart dokumentert? 

Ja Ja Ja 

Er kostnadsestimatet utarbeidet med utgangspunkt i 

Jernbanedirektoratet sin estimeringsprosess? 

Ja Ja Ja 

Er estimeringen gjennomført av personer med erfaring innen 

kostnadsestimering? 

Ja Ja Ja 

Er estimeringen gjennomført av personer med bred erfaring 

fra denne typen prosjekter? 

Ja Ja Ja 

Foreligger det dokumenterte og klare krav til nøyaktighet for 

kostnadsestimatet? 

Ja Ja Ja 

Er nøyaktigheten på kostnadsestimatet tilpasset den 

beslutning som skal tas i de ulike prosjektfaser? 

Ja Ja Ja 

Henger nøyaktigheten på kostnadsestimatet sammen med 

hvor godt prosjektet er definert og den tilhørende tekniske 

dokumentasjonen? 

Ja Ja Ja 

Er estimatet bygget opp iht. Jernbanedirektoratets krav? Ja Ja Ja 

Er estimatet basert på relevante og dokumenterte 

erfaringsdata som er korrigert i forhold til prosjektets 

omgivelser? 

Ja Ja Ja 

Foreligger det gode, transparente og entydige beskrivelser 

av innholdet i de enkelte poster, slik at det er full sporbarhet 

mellom estimator sine vurderinger og kostnadsestimatet? 

Ja Ja Ja 

Hvis det har vært ulike bidragsytere til enkeltpostene i 

kostnadsestimatet? 

Nei Nei Nei 

Har estimator hatt en felles oppfatning av beregning av 

usikkerhet/korreksjonsfaktorer? 

Ja Ja Ja 

Er kostnadsestimatet kontrollert av prosjektuavhengig part? 

(sidemannskontroll e.l.) 

Nei Nei Nei 

Er kostnadsestimatet og tilhørende dokumentasjon 

formalisert i form av et eget dokument som er godkjent av 

prosjektleder/estimatansvarlig? 

Ja Ja Ja 

Tabell 12 - Sjekkliste for kostnadsestimater i Jernbanedirektoratet regi 
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3.2 Kommunikasjon 

Når kostnadsestimeringen er gjennomført og estimatet er kvalitetssjekket og dokumentert tilfredsstillende, 

skal estimatet godkjennes av prosjektleder. I forbindelse med godkjenning av estimatet er det viktig at det 

sjekkes opp mot målene i oppdraget 

Godkjenning: 

Fag Navn Signatur Dato 

Estimator Hans-Georg Pohlmann   

Sidemannskontroll 

kostestimat 

Øyvind Lavoll   

Prosjektleder prosjekterende Anders Jordbakke   

Prosjektleder 

Jernbanedirektoratet 

Bente Bukholm   
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