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KVU Hovedbanen Nord – Beregning av 

byggetid 
I prosjektet KVU Hovedbanen Nord er det utarbeidet mulige konsepter for utvikling av banestrekningen. 

Hvert konsept inkluderer et varierende antall enkelttiltak av varierende størrelse. 

Konseptene som skal vurderes er beskrevet i notatet «Beregning av byggetid for konseptene ved KVU 

Hovedbanen Nord» datert 30.10.2020. Illustrasjoner som viser konseptenes togtilbud og skjematiske 

sporplaner er også hentet fra dette notatet. 

Konseptene som skal vurderes er 2.4, 2.6, 3.1, 3.3, 4.1 og 4.4. De enkelte tiltakene som inngår i hvert 

enkelt konsept er angitt i følgende tabell.  

 

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

A    A A A A 

B        B B 

C          C 

E      E     

F        F F 

G1 G1 G1 G1 G1     

G2    G2       

J          J 

K    K       

AA1      AA1 

AA2      AA2 

AA3     AA3  

 

Geografisk plassering av de enkelte tiltakene er vist på følgende kart.  
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NB. På kartet mangler tiltakene AA1, AA2 og AA3. Tiltakene D og H er ikke lenger aktuelle og dermed ikke 

vurdert med tanke på byggetid.   
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Grunnleggende forutsetninger for vurdering av byggetid 

I dette notatet vurderes byggetiden for hvert konsept. Som utgangspunkt anslås byggetiden for hvert enkelt 

tiltak og i neste omgang vurderes mulig samtidighet med tanke på samlet byggetid for alle tiltakene som 

inngår i de enkelte konseptene. Utover det at flere tiltak kan bygges samtidig vurderes også 

konsekvensene for togtrafikken på strekningen. I utgangspunktet forutsettes at eksisterende togtilbud skal 

opprettholdes i anleggsperioden så langt det lar seg gjøre. Her vurderes også ulempen ved at man har 

lange strekninger med saktekjøring. Videre vurderes også muligheten for å opprettholde tilstrekkelig 

kryssingskapasitet i de tilfeller man må ta kryssingsspor ut av drift i perioder. 

Den anslåtte byggetiden må ses på som en optimal gjennomføringstid ut fra de ovenfornevnte faktorer. 

Den budsjettmessige situasjonen er ikke vurdert.  

For hvert tiltak gjøres også en vurdering av hvorvidt løsningen er teknisk gjennomførbar.  

Vurderingene er basert på de opplysninger som er gitt i det nevnte notatet «Beregning av byggetid for 

konseptene ved KVU Hovedbanen Nord» og tegningsheftet «KVU Hovedbanen Nord – Tegningshefte for 

tiltak som inngår i alternativanalysen», datert 16.10.2020. I tillegg er benyttet Banekart.no (Bane NOR) og 

Network Statement 2021 (Bane NOR).   

Ettersom utredningen er på KVU-nivå er det relativt stor usikkerhet i grunnlagsinformasjonen, og de 

vurderinger som er gjort av byggetid og gjennomførbarhet tilsvarende grove. 

Den anslåtte byggetiden er ren byggetid, planleggingstiden holdes utenfor. Prosjektering og 

anbudsinnhenting er i denne sammenheng heller ikke tatt med som en del av byggetiden. 

 

Generelle kommentarer 

Det meste av tiltakene innebærer utvidelse med ett nytt spor på en side og dette kan for det meste 

gjennomføres uten mye inngripen i eksisterende spor. Det må imidlertid tas hensyn i forbindelse med 

passerende tog og i noen tilfeller må anleggsarbeidet stoppes når tog skal passere. Dette kan til en viss 

grad unngås ved å sette opp kraftige sikkerhetsgjerder mellom sporet og anleggsområdet. Det er tatt høyde 

for ulemper ved nærføring, men med tanke på en effektiv anleggsgjennomføring og muligheter for å 

opprettholde trafikken, kan det ikke legges opp til vanlig sporavstand for dobbeltspor ved nærføring. Det 

anbefales at det tas en grundig vurdering av dette i videre planlegging 

Dobbeltsporparsellene er i stor grad planlagt mellom to eksisterende kryssingsspor og kobles til 

kryssingssporet i enden uten at det gjøres tiltak på stasjonen. Der eksisterende spor på stasjoner 

forutsettes å inngå som en del av dobbeltsporparsellen, kreves det etablering av planfri adkomst til 

plattform og tilstrekkelig plattformbredde i h.h.t. Teknisk regelverk.  

Strekningen er i stor grad preget av vanskelige og usikre grunnforhold. Det er i kostnadsoverslagene 

generelt tatt hensyn til at kostnadene ved tiltak for stabilisering av grunnen kan bli omfattende og usikre. 

Det samme vil gjøre seg gjeldende for byggetiden. Det er viktig at det i forbindelse med videre planlegging 

av tiltak på strekningen blir gjennomført omfattende grunnundersøkelser. Det kan likevel være at man ikke 

oppdager alle forhold slik at problemer oppstår og byggetiden kan bli lengre enn antatt. 
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Vurdering av byggetid for de enkelte tiltakene 

I det følgende vurderes byggetid og gjennomførbarhet for hvert enkelt tiltak. 
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Tiltak A Sporutvidelse ved Leirsund, inkl. ny Leirsund stasjon 

 

Omfang av tiltaket 

Tiltaket omfatter bygging av et 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, en på vestsiden av det nye sporet og en på vestsiden av det eksisterende sporet, samt 

planfri kryssing av nordgående spor for passasjerer.  

Tiltaket ved Leirsund stasjon anslås til ca. 1100 m lengde. 

I området ved Leirsund vil det forekomme kvikkleire, og det påregnes vanskelige grunnforhold. 
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For tiltaket er det også lagt inn en ny sporforbindelse sør for Leirsund mellom Hovedbanen og 

Gardermobanen ca. ved km 25,80, altså ca. en km sør for dagens Leirsund holdeplass. Her planlegges 

med to nye sporveksler mellom det østlige sporet for Gardermobanen og Hovedbanen.  I dette området 

ligger også nordvekselen for Lillestrøm N kryssingsspor. Sporforbindelsen er i underlagsmaterialet anslått 

til maks 100 m lengde. Det påpekes i underlaget at den korte sporavstanden mellom Hovedbanen og 

Gardermobanen på dette stedet medfører at langsvillepartiet i de to sporvekslene overlapper hverandre og 

det må bestilles en spesialløsning med et felles langsvilleparti for denne sporforbindelsen. Det stilles 

spørsmål ved om denne løsningen vil bli akseptert av Bane NOR. 

 

Vurdering av gjennomførbarhet: 

Nye plattformer legges til vestsiden av både det gamle sporet og det nye sporet. Det er forutsatt at man 

skal benytte dagens parkeringsplass ved Leirsund holdeplass. For å komme til de nye plattformene skal det 

bygges en planfri kryssing av Hovedbanen. Det tenkes sannsynligvis at man videre kan krysse 

Gardermobanen ved å benytte eksisterende bru for jordbruksveg ved ca. km 27,29. Dette innebærer at når 

man parkerer må man gå ca. 300 m for å komme til plattformen for nordgående spor og ytterligere ca. 400 

m, altså i sum minst 700 m gangavstand fra parkeringsplass, for å komme til plattformen for sydgående 

tog. I utgangspunktet synes det heller ikke nødvendig å flytte plattformen for nordgående spor over til 

vestsiden dersom man ikke tenker at det skal etableres en ny parkeringsplass som ligger nærmere begge 

plattformene. Det er lite trolig at den foreslåtte løsningen vil bli   en attraktiv løsning. Det antas at det må 

etableres en ny parkeringsplass med ny atkomstveg nærmere de nye plattformene. Det anbefales å se på 

muligheten for å finne en bedre løsning på senere planstadier. 

Sporforbindelse mellom Gardermobanen og Hovedbanen ved ca. km 25,80 er foreslått bygget med 

sporveksler av type klotoideveksel med stigning 1:18,4 og R=1200. Slike sporveksler har en lengde på 

81,6 m og en sporforbindelse med slike veksler anslås til ca. 150 m lengde. I tillegg kommer 

signalsystemet langt utenfor dette. Sporavstanden mellom Hovedbanen og Gardermobanen er på dette 

punktet svært liten, noe som sannsynligvis har sammenheng med at det er lite plass under brua for Rolf 

Olsens vei. Dette gjør det vanskelig å øke sporavstanden. Et annet forhold er at sporforbindelsen også 

delvis overlapper med nordvekselen for kryssingssporet Lillestrøm N. Dette gjør også at det lite fleksibelt 

med plassering av sporvekslene. Det er derfor foreslått en spesialbygget løsning hvor sporvekslene 

«overlapper» hverandre og man bygger et felles langsvilleparti. Dette gir uheldige bindinger av 

sporgeometrien ved justering av sporene. Det vurderes som tvilsomt om Bane NOR vil akseptere en slik 

løsning, og det anbefales at man ved senere planstadier vurderer andre løsninger. 

 

Byggetid:  

Det skal bygges en planfri kryssing av dagens bane og brua over Gardermobanen må også utvides med ett 

spor. Dette kan gjøres samtidig med underbygning for banestrekningen. På grunn av usikre grunnforhold 

må noe grunnforsterkning forventes. Selve sporarrangementet med 1100 m sporlengde anses forholdsvis 

enkelt med ordinær tilknytning i begge ender. 

Signaltekniske arbeider anses kompliserte da forbindelsen skal kobles inn både på Gardermobanens og 

Hovedbanens signalsystem.  

Det anslås at konstruksjoner og øvrig underbygningsarbeid kan ferdigstilles på ett år og at overbygning og 

andre tekniske anlegg ferdigstilles på ett år. Samlet byggetid anslås til to år.  

Sporforbindelsen ved ca. km 25,8 kan gjennomføres på ett år. Signalteknisk kan dette være krevende da 

kryssingssporet Lillestrøm N ender ved km ca. 25,7. I tillegg får man inngripen i både Gardermobanen og 

Hovedbanens system. Tiltaket kan gjennomføres parallelt med ny sporforbindelse ved Leirsund. 
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Tiltak B. Nytt dobbeltspor på vestsiden av GMB til Lindeberg stasjon, km 28,2 – 32,157 

 

Tiltaket 

Tiltak B innebærer bygging av nytt dobbeltspor for Hovedbanen mellom dagens km 28,2 og til sørenden av 

Lindeberg stasjon ved km 32,12.  Fra Hb km 28,2 til Hb km 31,44 (her er det i underlaget angitt 

Gardermobanens km 31,10) bygges det nytt dobbeltspor på vestsiden av Gardermobanen. Videre nordover 

benyttes Hovedbanens spor som ett av to spor og fram til km 32,12 bygges ett nytt spor på vestsida av 

Hovedbanens spor fram til man knytter seg til spor 1 (kryssingssporet) på Lindeberg stasjon.  Dagens spor 

på Lindeberg stasjon gjenbrukes slik de er og inngår som en del av dobbeltsporparsellen. Sporveksel i 

nordenden av Lindeberg stasjon må byttes av hensyn til avvikshastighet. Dagens Lindeberg stasjon stenges 

for av/påstigning og en ny stasjon etableres omtrent ved Gardermobanens km 30,0 som erstatning for 

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

Bane NOR Eiendom eier store deler av dagens stasjonsfasiliteter inklusive 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. 

Tiltakets totale lengde er på ca. 3600 m.  Derav 2,9 km nytt dobbeltspor langs Gardermobanen og 0,7 km 

nytt enkeltspor langs Hovedbanen. Inklusive dagens spor over Lindeberg stasjon blir den nye 

dobbeltsporparsellen ca. 4,3 km lang. 

Tiltaket omfatter bygging av en ca. 130 m lang dobbeltsporet bru over Leira (elv) , en ca. 140 m lang 

dobbeltsporet kulvert under Gautevegen, en ca. 8 m bred dobbeltsporet jordbrukskulvert mellom 

Gautevegen og Haldenvegen, en ca. 45 m lang dobbeltsporet bru over Haldenvegen, en ca. 10 m bred 

dobbeltsporet skogbrukskulvert ved Østre Melvoll, noen uoversiktlige vannveier i området mellom 

Haldenvegen og Søndre Mo, en ca. 10 m lang enkeltsporet bru over gårdsveg til Søndre Mo og en ca. 20 m 

lang enkeltsporet bru over Lindebergvegen. Ny Frogner stasjon like nord for Haldenvegen ved 

Gardermobanens km 30,0 kan vurderes med tosidig plattform, men dette vil medføre en bredere bru over 

Haldenvegen. Kostnader må avgjøre løsningen.  

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, 

 

Vurdering av gjennomførbarhet 

Det er ikke avdekket noen forhold som skulle tilsi at tiltaket ikke kan gjennomføres. Det må bygges et 

forholdsvis stort antall konstruksjoner (bruer, kulverter, plattformer) med grunnforhold som forventes å 

være vanskelige, men dette er kjente problemstillinger ved bygging av jernbane. Videre skal det bygges 

langs eksisterende trafikkert spor som krever sine forholdsregler, men dette er også vanlige 

problemstillinger man er vant til å takle forutsatt at det nye sporet bygges med tilstrekkelig avstand. Man 

må ikke undervurdere utfordringene med nærføring til Gardermobanen i dette området. Det må forventes 

at det må til svært omfattende stabiliseringstiltak for å unngå at nytt dobbeltspor i nærføring påvirker 

eksisterende spor. 

 

Byggetid 

Et forholdsvis omfattende antall broer og kulverter samt vannveier og mulig ustabile grunnforhold med 

behov for grunnforsterkning gjør at byggetiden for underbygningen anslås til to år mens overbygning og 

tekniske anlegg kan ferdigstilles på ett år. Byggetiden fra anleggsstart til man kan sette den nye 

dobbeltsporparsellen i drift anslås til tre år samlet.  

Når trafikken er flyttet over til den nye banestrekningen, må eksisterende bane via gamle Frogner stasjon 

fjernes. Omfanget av dette må avklares i forbindelse med kommunale planer for hele tiltaket. Som et 

minimum må det forventes at eksisterende spor med skinner, sviller, forurensede overbygningsmasser, 

kontaktledning, signalanlegg og andre elektrotekniske installasjoner fjernes og at traseen planeres, f.eks. 

som fundament for gang-/sykkelveg, turveg eller lignende. Hvorvidt konstruksjoner som bruer, kulverter 

etc. må fjernes vil avhenge av fremtidig bruk. Ikke alle kommuner er interessert i å ta over gamle 

jernbanebruer som krever sitt vedlikehold. Hvor mye som må gjøres i det sentrale område i Frogner 

sentrum, vil også avhenge av fremtidig bruk.  

Om man forutsetter et minimum av fjerning og opprydding av dagens bane som legges ned, legges ett år til 

byggetiden slik at anlegget totalt ferdigstilles i løpet av fire år.   
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Tiltak C Ett nytt spor på vestsiden av dagens spor mellom Lindeberg og Kløfta             

(km 32,8 – km 36,3) 

 

 

Tiltaket 

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

36,28 og kobles med Lindeberg stasjon i sørenden og Kløfta stasjon i nordenden. Det nye sporet kobles til 

spor 1 (kryssingssporet) på Lindeberg stasjon og spor 4 (kryssingssporet) på Kløfta stasjon. Sporene på 

Lindeberg og Kløfta stasjoner gjenbrukes slik de er. 
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Tiltaket gir funksjonelt dobbeltspor mellom Lindeberg og Kløfta stasjoner og har en lengde på ca. 3500 m. 

Når man regner med strekningen over stasjonsområdene gir dette en dobbeltsporparsell fra ca. km 32,15 

til ca. km 36,87, en samlet lengde på totalt 4,72 km. 

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

dårlig grunnforhold for hele tiltaket. Utvidelsen krysser veger og landbruksadkomst på flere steder. Ny 

kryssing av E6 vil medføre komplekse konstruksjoner og vanskelig gjennomføring. Det vil sannsynligvis 

være behov for flytting av søyler på brua for å gi plass for et ekstra spor. 

 

Vurdering av gjennomførbarhet 

Det er ikke avdekket noen forhold som skulle tilsi at tiltaket ikke kan gjennomføres. Kryssing av E6 vil bli 

krevende og det må forventes omfattende midlertidige tiltak for omlegging av E6-trafikken. Bygging av selve 

kryssingen må av hensyn til E6-trafikken ikke ta lang tid, Mindre konstruksjoner med antatt vanskelige 

grunnforhold anses ukomplisert, dette er kjente problemstillinger ved bygging av jernbane. Videre skal det 

bygges langs eksisterende trafikkert spor som krever sine forholdsregler, men dette er også vanlige 

problemstillinger man er vant til å takle. Den siste strekningen inn mot Kløfta stasjon er det bebyggelse inn 

mot sporet og man må forvente kompliserte problemstillinger knyttet til dette. Deler av bebyggelsen må slik 

det er vist innløses, og det forutsettes at dette formelt sett er ordnet før anlegget starter. Et alternativ som 

må vurderes, er å flytte eksisterende spor nærmere Gardermobanen på denne strekningen. Man ville da 

unngå noe av problemet, men selvsagt ikke helt. 

Det er forutsatt at eksisterende stasjoner på Lindeberg og Kløfta opprettholdes uendret. 

Mellomplattformen på Lindeberg er 4,5 m bred og har atkomst via planovergang over spor 1. Dette tillates 

ikke. Siden stasjonen skal legges ned må man enten rive planovergang og plattform eller sette opp et 

gjerde som forhindrer folk å komme ut på plattformen.  Kløfta stasjon har mellomplattform med 15 m 

bredde og planfri atkomst til plattform.  Lengden er på 260 m. Tegningen viser at den nye sporvekselen i 

sørenden for tilknytning til spor 4 kommer 45-50 m inn på plattformlengden. Dersom denne 

sporforbindelsen i sørenden av stasjonen skal opprettholdes, vil deler av plattformen ikke kunne utnyttes 

for spor 4 og plattformen må forlenges tilsvarende i nordenden. Det kan eventuelt vurderes nærmere om 

denne sporforbindelsen er nødvendig og muligens kan fjernes. 

E6-bru over jernbanen (Hovedbanen og Gardermobanen) må forlenges, evt. ny separat bru for nytt spor. En 

jordbruksundergang/-kulvert ved ca. km 34,8 må utvides for ett spor til og en undergang for gang-

/sykkelveg ved ca. km 36,02 må utvides for ett spor til. 

 

Byggetid 

Ny kryssing av E6 er angitt å medføre komplekse konstruksjoner og vanskelig gjennomføring. Sannsynlige 

tiltak på selve brukonstruksjonen vil forutsette at trafikken på E6 må stenges, og det må det tas høyde for 

midlertidige anlegg for omlegging av trafikken. Dette arbeidet anslås til å ta to år, men trafikken på E6 

trenger ikke stenges i hele denne perioden. Øvrig underbygning med ivaretakelse av vannveier, 

grunnforsterkning, riving av bygninger i Kløfta etc. kan gjennomføres på samme tid. Overbygning og 

tekniske anlegg kan ferdigstilles på ett år. Etter at spor og andre tekniske anlegg er etablert forbi Kløfta 

skal støyskjerming og andre kompletterende arbeider gjennomføres. Byggetiden anslås til tre år samlet.  
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Tiltak E Ny avgreining fra Gardermobanen til Hovedbanen ved Langeland. 

 

 

Tiltaket 

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 like nord 

for den eksisterende sporforbindelsen til Gardermobanen ved Hovedbanens ca. km 42,47.  

Pga. kvikkleireforekomster i området er det anslått komplekse grunnforhold for tiltaket. 

Total lengde er på ca. 1800 m. 

 

Vurdering av gjennomførbarhet 

Tiltaket er enkelt gjennomførbart, for det meste uavhengig av trafikken på eksisterende bane med unntak 

av tilkoblingspunktene til Gardermobanen og Hovedbanen. På en begrenset strekning går tiltaket i 

nærføring til Hovedbanen. Komplekse grunnforhold forventes å kunne løses med kjente metoder.  
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Byggetid 

Tiltaket ligger utelukkende i flatt åkerlandskap uten større konstruksjoner av noe slag. Enkel tilkopling til 

Gardermobanen i sørenden og Hovedbanen i nordenden. Noe hensyn til nærføring, men det forventes ikke 

sprengningsarbeider. Inngripen i eksisterende spor bare ved tilkoblingspunktene. Underbygningsarbeidet 

kan gjennomføres på ett år og overbygning og tekniske anlegg på ett år. Total byggetid 2 år.  
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Tiltak F. Ett nytt spor på østsiden av eksisterende spor som gir funksjonelt dobbeltspor 

mellom Jessheim og Nye Nordby 

 

Tiltaket 

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

Jessheim stasjon forlenges spor 1 nordover og kobles inn på eksisterende spor ved ca. 45,65 mens det 

gjennomgående sporet (spor 2) fra nordenden av Jessheim stasjon legges ut og bygges nytt videre på 

østsida av dagens bane.  Ved den nordre delen av Nordby kobles igjen det østlige sporet inn på 

eksisterende spor og det vestlige sporet bygges nytt. Det forventes ingen inngripen i eksisterende 

bebyggelse, men det må påregnes støytiltak på denne strekningen. Planovergang for Nordbyvegen skal 

erstattes med kulvert for dobbeltspor. 

I tiltaket ligger også nedleggelse av dagens Nordby holdeplass, og etablering av det vi kaller Nye Nordby 

stasjon rett nord for Fv. 174 ved ca. km 47,5. I tilknytning til Nye Nordby stasjon etableres også vendespor 

for dobbelt togsett. Parsellen ender ved ca. km 48,10. 

Total lengde er på ca. 2900 m. 
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Vurdering av gjennomførbarhet 

Det er utfordringer knyttet til bygging av nytt spor mellom eksisterende spor og tettbebyggelse, særlig 

knyttet til atkomsten til anleggsområdet på deler av strekningen. Men dette er forhold man har erfaring 

med fra mange anlegg tidligere, og det lar seg løse. Videre vil utfordringer knyttet til at man skifter side for 

utvidelsen to ganger bety ekstra arbeid med tilkoplinger, men det er også en vanlig problemstilling.   

Undergang i Nordbyvegen vil sannsynligvis kreve inngripen i tilstøtende bebyggelse og hensyn til naboer. 

Atkomsten til Nordby holdeplass må også stenges i perioden mens kulverten bygges.  

Nordby stasjon kan etableres i uberørt terreng for det meste på vestsida av dagens spor. Over Fv. 174 må 

det bygges ny bru for det nye sporet. For å opprettholde god tilgjengelighet for befolkningen på Nordby bør 

det etableres en gang-sykkelbru parallelt med det nye sporet over fylkesvegen. Dette også for å 

opprettholde forbindelse til skogsområdet/friområdet nord for fylkesvegen. Kjørende til stasjonen må 

komme via fylkesvegen. Det antas at parkeringsplasser og andre publikumsfasiliteter etableres i tilknytning 

til plattformene. Det må også tas høyde for etablering av personalfasiliteter i tilknytning til vendende tog. 

 

Byggetid 

Eksisterende Nordby holdeplass skal legges ned. I anleggsperioden må man enten henvise de reisende til å 

benytte Jessheim stasjon. Eventuelt kan man bygge Nye Nordby stasjon først for å opprettholde togtilbudet.  

Strekningen gjennom tettbebyggelsen vil være krevende med tanke på anleggsadkomst, nærføring og 

hensyn til bebyggelsen. Undergang i Nordbyvegen vil kreve inngripen i tilstøtende bebyggelse og hensyn til 

naboer. Atkomsten til Nordby holdeplass må også stenges i perioden mens kulverten bygges.  

Nye Nordby stasjon, ny(e) bru(er) over fylkesvegen og underbygning fram til km 48,0 kan bygges samtidig 

med underbygning for strekningen gjennom bebyggelsen.  

Overbygning og andre tekniske anlegg for denne 2,9 km lange strekningen kan bygges på ett år. Samla 

utbygging vil dermed kunne gjøres på tre år.  
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Tiltak G1 Forlengelse av Jessheim kryssingsspor til 650 m lengde. 

 

Tiltaket 

Tiltak G1 omfatter forlengelse kryssingsspor (spor 3) ved Jessheim stasjon til 650 m lengde. Forlengelsen 

ved Jessheim blir da ca. 200 m. 

Spor 3 er angitt til å ha en kryssingslengde på 521 m. En forlengelse med 200 m vil gi en effektiv 

kryssingslengde på 650 m. Det er ikke tatt høyde for samtidig innkjør på kryssingsspor da godsstrategien 

ikke har forutsatt samtidig innkjør på Hovedbanen. 

Hvis tiltak F gjennomføres blir Jessheim st. del av et dobbeltspor og det må gjennomføres tiltak for 

plattformer og plattformatkomst. Bane NOR har utarbeidet hovedplan for kryssingssporforlengelse som 

også inkluderer plattform med planfri adkomst, så dette vil bli ivaretatt i den forbindelse. 

Vurdering av gjennomførbarhet 

Tiltaket vurderes å være enkelt gjennomførbart, lett tilgjengelig og uten kompliserende naboforhold. 

 

Byggetid: 
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Forlengelsen kan gjennomføres på egne arealer i enkelt terreng og uten grunnerverv. Anleggsadkomsten 

vurderes å kunne skje via tilstøtende industriområde og anleggsgjerde mot hovedspor vil kunne gi gode 

arbeidsforhold. Hovedbanen i drift med fire persontog i timen vil for enkelte arbeidsoperasjoner kreve 

anleggsstopp mens tog passerer. Grunnforholdene er anslått som middels vanskelige. Når man ikke 

etablerer samtidig innkjør kan man i første omgang benytte eksisterende sikringsanlegg og bare flytter ut 

signalene.  

Underbygningsarbeidet vurderes som forholdsvis enkelt uten noen form for konstruksjoner og 

overbygningsarbeidet og tekniske anlegg er beskjedent. Tilstøtende arealer synes å være en skogteig og 

industriområde så det forventes ikke behov for støyskjerming eller lignende.  

Byggetiden forventes å ta ett år.  
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Tiltak G2 Forlengelse av Bøn kryssingsspor til 750 m lengde 

 

Tiltaket 

Tiltak G2 omfatter forlengelse av Bøn kryssingsspor til 750 m lengde. Det er heller ikke her planlagt for 

samtidig innkjør basert på godsstrategien. Dagens kryssingsspor (spor 2) har en effektiv kryssingslengde på 

567 m. Total forlengelse blir da på ca. 200 m. 

Forlengelsen skal skje nordover fram til Nessa (elv). Forlengelsen krever erverv av grunn i en stripe langs 

eksisterende spor.   

Utvidelsen er beskrevet med flatt terreng, ingen store konsekvenser forventet for topografi, middels 

vanskelige grunnforhold.  Forlengelsen vil delvis ligge på en strekning med terrenghelning 1:2 -1:3.  

Andelva og sideelva Nessa med sideterreng av varierende omfang er naturfredningsområde (Andelven, 

Nessa, Risa). Bøn stasjon og hele sporutvidelsen ligger i sin helhet innenfor naturfredningsområdet.  
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Vurdering av gjennomførbarhet 

Tiltaket vurderes fysisk sett å være enkelt gjennomførbart selv om det sannsynligvis må gjøres 

forsterkningstiltak for grunnen. Naturfredningen i området gjelder fuglelivet som ikke skal forstyrres. Dette 

vil sannsynligvis innebære begrensninger i hvilke inngrep som kan gjøres og tidsrom for når anleggsarbeid 

kan utføres. I ytterste fall kan det hende at man ikke får tillatelse til å gjennomføre tiltak i området. 

 

Byggetid  

Terrenget i området er preget av bekkedaler med skråningshelning i området 1:2 – 1:3 som indikerer 

løsmasser av ustabil karakter. Dette sammen med områdets naturfredning gjør at det må tas særlige 

hensyn, både med tanke på stabilisering av grunnen og ivaretakelse av naturmangfoldet. 

Det antas også her at man benytter eksisterende sikringsanlegg og bare flytter ut signalene.  

Anleggsmengden er forholdsvis beskjeden, men pga. antatt behov for grunnforsterkning og spesielle 

hensyn til naturfredningsområdet forventes det en byggetid på to år. Ett år på underbygningen og ett år for 

overbygning og elektro. Siden det ikke legges opp til samtidig innkjør antas det at eksisterende 

sikringsanlegg kan benyttes og signalene enkelt kan flyttes ut.  
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Tiltak J. Utvidelse av eksisterende spor til dobbeltspor mellom Kløfta og Asper. Ingen 

tiltak ved Asper, bare signal. 

 

Tiltaket 

Tiltak J er et nytt spor fra Kløfta til Asper. Sporet fortsetter ut fra dagens spor 4 på Kløfta stasjon ved ca. km 

36,86 og går på vestsiden av eksisterende spor for Hovedbanen fram til ca. km 39,6 like sør for Asper 

stasjon. Herfra skifter man side for utvidelsen til østsiden slik at man treffer kryssingssporet på Asper som 

ligger på østsida av gjennomgående spor. Tiltaket ender ved km 40,0 hvor den kobles til Asper 

kryssingsspor. Det forutsettes ikke gjort noen tiltak på Kløfta eller Asper stasjoner, men man kan vurdere 

om man skal snu vekselen i nordenden av Asper slik at man får et gjennomgående spor, eller om man skal 

ha et system hvor man uansett må kjøre i avvik i ene enden av dobbeltsporparsellen. 

Tiltakets lengde er på ca. 3100 m og inklusive dagens Jessheim og Asper stasjoner vil dobbeltsporparsellen 

bli på ca. 4700 m. 

På strekningen mellom km 39,0 og 39,6 kommer det nye sporet på vestsiden av hovedsporet i konflikt 

både med bebyggelse og Trondheimsvegen og mellom km 39,6 og 39,7 vil bebyggelse på østsiden 

påvirkes. 
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Det er anslått dårlige grunnforhold på hele strekningen.  

En gang-/sykkel-undergang like nord for enden av kryssingssporet på Kløfta må forlenges. Denne 

undergangen må utvides for et ekstra spor og videre nordover skjer utvidelsen mot eksisterende 

bebyggelse og veger i en lengde av bortimot 500 m. På denne strekningen må det tas mye hensyn til 

naboer og eksisterende infrastruktur. Dagens støyskjerm må fjernes og erstattes med ny. Ved ca. km 37,7 

må en jordbruksundergang forlenges/bygges. Ved ca. km 38,18 kommer utvidelsen i konflikt med en 

bebyggelse i Revestien. Det nærmeste huset står ca. 20 m fra eksisterende spormidt og et uthus/garasje 

ligger ca. 9 m fra spormidt eksisterende spor. Denne nærmeste eiendommen må antakelig innløses. 

Støyskjerm i dette området av ca. 240 m lengde må rives og erstattes med ny. Ved ca. km 39,06 til ca. 

39,2 kommer man igjen i konflikt med bebyggelse i Trondheimsvegen. Fire eiendommer med bolighus som 

ligger med avstand 14 – 20 m fra dagens spormidt, og med uthus/garasjer enda nærmere, berøres. Det 

forventes at noen av disse eiendommene må innløses selv om man justerer sporet noe på denne 

strekningen. Eksisterende støyskjerm på denne strekningen av ca. 590 m lengde dekker også øvrig 

bebyggelse. Denne må rives og erstattes med ny. På en strekning her forventes også at Trondheimsvegen 

må legges noe om. På en stekning mellom km 39,5 og 40,0 foreslås en sporjustering for å treffe Asper 

kryssingsspor. Like sør for sørvekselen på Asper har man også en vegundergang som enten må utvides 

eller rives og erstattes med en ny bredere undergang. 

Vurdering av gjennomførbarhet 

Til tross for antatt utfordrende grunnforhold, anlegg langs dagens trafikkerte bane og hensyn til 

eksisterende bebyggelse, vurderes tiltaket fullt gjennomførbart. Alt dette er forhold som man ved 

modernisering og utbygging av jernbane er vant med å håndtere. 

Byggetid 

Underbygningsarbeider med grunnforsterkning, kulverter/bruer, vegomlegging og sporjusteringer kan 

gjøres på 1½ år pga. forventede vanskelige grunnforhold og mange hensyn som må tas pga. nærhet til 

eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Overbygning og tekniske anlegg kan gjøres på ett år. 

Komplettering (støyskjerming etc.) og ferdigstilling på ½ år. Samlet sett 3 års byggetid. Det forutsettes da at 

grunnerverv og innløsninger er ordnet på forhånd. 
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Tiltak K. Nytt vendespor og plattform på Eidsvoll stasjon, tenkt plassert på østsiden av 

stasjonen, ut mot Vorma. 

 

 

(Er sporplanen som er vist på skissen i nordenden av stasjonen en midlertidighet? Skjematisk sporplan fra 

Network Statement viser at spor 4 går forbi sporforbindelsen mot spor 40 som ligger oppå 

anleggskulverten ca. 340 m nord for plattformenden (utenfor skissen))  

 

Tiltaket 

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

stasjonen, ut mot Vorma. 

Total lengde er på ca. 320 m og omfatter et vendesporspor inklusive sporveksel samt en sideplattform av 

220 m lengde. Vendesporet grener av fra spor 4 nord for vannløpet/kanalen mellom Holsevja og Vorma og 

går i butt før undergangen ved ca. km 68,55 på Hovedbanen (eller ca. km 68,62 på Db). Dette er en 

strekning på i overkant av 650 m slik at det skulle være god lengde for et vendespor for tog av inntil 220 m 

lengde.  
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Skjematisk sporlan Eidsvoll stasjon. Kilde: Network Statement 2021 

  

Areal for spor og plattform er allerede etablert med fylling ut i Vorma i forbindelse med etablering av tursti 

langs Vorma/Mjøsa.  

Det antas at eksisterende gangundergang fra stasjonsbygningen over til Skibladnerbrygga i Vorma kan 

benyttes som atkomst til plattformen. Det antas videre at gang-/sykkelbru over vannløpet/kanalen mellom 

Holselva og Vorma fram til plattformen holder tilstrekkelig kjørestyrke for snøbrøyting/vedlikehold av 

plattformen samt at det må påregnes bruk av lettere anleggsutstyr for bygging av plattformen og sporet.  

Det antas videre at behov for personalfasiliteter løses ved bruk av samme anlegg som personale for 

vendende tog på Gardermobanen. 

 

Vurdering av gjennomførbarhet 

Tiltaket er godt forberedt gjennom tidligere prosjekter, bla. ved at fylling i Vorma er avklart og gjennomført 

gjennom tidligere plan- og byggeprosesser. Tiltaket vurderes enkelt å gjennomføre. 

Byggetid 

Bygging av spor og plattform vurderes å være relativt enkelt. Oppfylling og planering for spor og 

plattformareal er gjennomført. Sporbygging av ca. 320 m lengde langs spor 4 forventes uproblematisk med 

tanke på sportilgang etc. Innlegging av veksel for vendesporet krever togfri periode i spor 4. Eventuelt kan 

man vurdere om spor 5/23 kan benyttes. Plattform kan bygges uavhengig av toggangen ved bruk av 

sikkerhetsgjerde etc. 

Spor og plattform kan etableres på ett år. 
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Tiltak AA1. Sporutvidelse ved Lindeberg stasjon. Forbikjøringsspor for gods. 

 

Tiltaket  

Tiltak AA1 skal ses i sammenheng med Tiltak B hvor det etableres dobbeltspor for Hovedbanen mellom 

dagens km 28,2 og til sørenden av Lindeberg stasjon ved km 32,12 hvor man knytter seg til spor 1 

(kryssingssporet) på Lindeberg stasjon.   

I stedet for å benytte dagens kryssingsspor (spor 1) over Lindeberg stasjon river man plattformen og 

etablerer et midtstilt vente-/forbikjøringsspor for godstog. Underbygningen for spor 1 benyttes så langt det 

er mulig og spor 1 reetableres og forlenges fram til ca. km 33,15. Spor 2 (nærmest Gardermobanen) og 

Gardermobanen beholdes uendret. Det blir dermed tre spor i bredden for Hovedbanen (og totalt fem spor i 

bredden på strekningen) over en lengde på ca. 1 km. Tiltaket i seg selv er noe lenger på grunn av tilpasning 

av geometrien på eksisterende spor. 

Tiltaket innebærer at Lindeberg stasjon legges ned, og plattformene rives.  

Nye spor ved Lindeberg bygges fra km 31,95 til km 33,15 og har anslått lengde på ca. 1200 m.  

Man kan vurdere om spormateriell for spor 1 kan gjenbrukes til forbikjøringssporet på denne strekningen. 

På den delen som er nord for eksisterende kryssingsspor må to nye spor bygges. Det forutsettes at 

forbikjøringssporet skal kunne brukes for godstog i begge retninger. Med dobbeltspor i sørenden og 
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enkeltspor i nordenden innebærer dette 5 nye sporveksler, to i sørenden og tre i nordenden. Dagens 

sørveksel forutsettes benyttet der den ligger mens dagens nordveksel ikke forutsettes benyttet videre. 

En jordbruksundergang ved km ca. km 32,72 må utvides med ett spor. 

 

Vurdering av gjennomførbarhet 

Tiltaket er forutsatt gjennomført i tilknytning til Tiltak B. I Tiltak B skal det bygges ny Frogner stasjon som 

skal erstatte både dagens Frogner stasjon og Lindeberg stasjon. Tiltak AA1 forutsetter at plattformer på 

Lindeberg rives. Riving av spor 1 innebærer også at kryssingssporet tas ut av drift i anleggsperioden. Det 

foreslås derfor at Tiltak B ferdigstilles og midlertidig knyttes til spor 3 ved sørenden av Lindeberg, evt. ved 

ca. km 31,44 hvor den store omleggingen av Hovedbanen forbi Frogner knyttes til dagens bane. Med dette 

som utgangspunkt kan det meste av tiltaket gjennomføres med trafikk på hovedsporet (spor 3) uten andre 

begrensninger enn nedsatt hastighet og sikkerhetsgjerde mot hovedspor. Evt. sprengingsarbeider må 

planlegges og gjennomføres i lengre togfrie perioder med tid for visitasjon av spor før trafikken settes på 

igjen. Ved sporlegging, innkoblinger og andre inngrep i hovedspor, sikringsanlegg etc. må forutsettes togfrie 

perioder. Slike togfrie pauser må samordnes med tilsvarende behov på andre anlegg langs banen.  

 

Byggetid 

Det tas utgangspunkt i at tiltaket gjennomføres koordinert med Tiltak B. De tekniske anleggene, særlig 

signalsystemet, vil da implementeres i dobbeltsporløsningen samtidig. 

Riving av plattformene og sporarbeider på dagens Lindeberg stasjon antas uproblematisk. Etablering av 

underbygning på den resterende strekningen kan være krevende. Det er antatt ekstremt vanskelige 

grunnforhold, mulig kvikkleire. Det anslås at underbygningsarbeider med grunnforsterkning og bygging av 

kulvert tar ett år og etablering av overbygning og tekniske anlegg ett år, til sammen to års byggetid. 
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Tiltak AA2 Nytt kryssingsspor mellom bru over Gardermobanen og bru over E6 ved 

Langeland, øst for Hovedbanen.  

 

Tiltaket:  

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. Sporvekslene legges så nært inn 

til bruene som mulig i begge ender. Tiltaket starter ved ca. km 41,91 og ender ved ca. km 42,98 og 

tiltakets totale lengde er anslått til maks 1070 m.  

Geometrien på strekningen synes komplisert med tanke på plassering av sporveksler så nært som mulig 

inntil bruene i begge ender samtidig som avgrening til Gardermobanen skal ivaretas. Det kan være behov 

for noe justering både horisontalt og vertikalt. I sørenden er det foreslått en sporjustering for å få plassert 

en rettveksel mens det i nordenden er foreslått å legge en kurveveksel. Dette må vurderes nærmere i 

senere planfaser da geometrien på strekningen er komplisert.  

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

grunnforhold for hele tiltaket.  
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Vurdering av gjennomførbarhet 

Som nevnt over er det sterke bindinger med hensyn til geometri for innlegging av sporveksler på 

strekningen. På strekningen er det i dag en avgrening til Gardermobanen, ca. km 42,22. Denne benyttes 

for tog med flybensin til flyplassen. Det er forutsatt at en eventuell sporjustering ikke påvirker plassering av 

denne avgreningen. Det planlegges her at avgreningen opprettholdes i hovedspor uten tilknytning til det 

nye kryssingssporet. Det må vurderes hvordan dette kapasitetsmessig kan gjennomføres operativt.  

For øvrig vil tiltaket være enkelt å gjennomføre anleggsmessig, med ensidig utbygging i oversiktlig terreng. 

Med anleggsgjerde mot hovedspor vil eksisterende trafikk på banen stort sett kunne opprettholdes med 

redusert hastighet. Og togfrie perioder ved innlegging av sporveksler og omkobling av sikringsanlegg. 

Grunnforholdene beskrives som vanskelige pga. mulig kvikkleireforekomster slik at 

grunnforsterkning/stabiliseringstiltak må gjennomføres. 

 

Byggetid: 

Pga. vanskelige grunnforhold må påregnes et år for gjennomføring av grunnforsterkning og 

underbygningsarbeider. Sporlegging og elektroarbeider gjennomføres så det påfølgende året. Samlet 

byggetid anslås til to år. 
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Tiltak AA3 Utvidelse til dobbeltspor sør for Jessheim stasjon, ca km 43,23 til 44,57 

 

 

Tiltaket:  

I dette tiltaket bygges dobbeltspor fra bru over E6 ved Langeland og fram til Jessheim stasjon. Parsellen går 

fra ca. km 43,25 like nord for brua over E6 til ca. km 44,55 i sørenden av Jessheim stasjon. Samlet lengde 

blir på ca. 1.300 m.  

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

innebære innløsing av ca. ti boliger. Det planlegges også en mindre omlegging av eksisterende spor sør for 

Jessheim stasjon i en lengde på ca. 220 m. 

I sørenden legges det inn en kurveveksel. Sporgeometrien på denne strekningen er usikker, og i senere 

planfase må man se nærmere på om det må gjøres en justering av geometrien.  
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Eksisterende hovedspor inn mot Jessheim skal legges om over en 220 m lengde og kobles til spor 1 på 

Jessheim stasjon. Det nye sporet øst for dagens spor kobles til dagens gjennomgående spor (spor 2) på 

Jessheim stasjon. Dagens sporveksel nr. 1 beholdes og knyttes med en ny sporveksel til det nye sporet 

som en sporforbindelse sør for plattformen på Jessheim.  

Grunnforholdene er angitt med kvikkleire og faregrad høy med utløpsområder, men anses ikke som 

vanskeligere enn for de øvrige tiltakene. 

Overgangsbru for Gamle Trondheimsveg ved ca. km 44,1 må rives og etableres på nytt for to spor. 

Overgangsbru for Algarheimvegen ved sørenden av Jessheim stasjon må muligens bygges om. Dette 

avhenger av hvordan pillarene for brua er plassert. 

Innløsning og riving av ca. 10 boliger må gjennomføres. Det anses som sannsynlig at det må gjøres 

støyskjermingstiltak på deler av strekningen. 

 

Vurdering av gjennomførbarhet 

Det er i dette tiltaket ikke tatt høyde for at Jessheim stasjon for øvrig skal bygges om. Som nevnt under 

Tiltak G1 har Bane NOR utarbeidet planer for forlengelse av Jessheim kryssingsspor. I denne forbindelse er 

det også tatt med utvidelse av plattformen og planfri adkomst. Dette antas gjennomført før 

dobbeltsporparsellen skal realiseres, slik at man da kan inkludere strekningen over Jessheim stasjon som 

en del av dobbeltsporparsellen.  

 

 

Jessheim stasjon. Foto: Network Statement Bane NOR 

Etablering av ett ekstra spor langs dagens bane er kjent problemstilling. Anleggsområdet vurderes å være 

enkelt tilgjengelig via eksisterende vegsystem. Grunnforholdene anses som vanskelige, men dette er også 

en vanlig problemstilling i området, og vil la seg løse.  

 

Byggetid: 

Forberedende arbeider med riving av bygninger og opprydding av tilstøtende infrastruktur (veger, VA, 

elektrisk, tele) gjøres innledningsvis. Det forutsettes at grunnerverv og innløsningsavtaler er avklart før 

byggestart. Riving og opprydding gjøres på et halvt år. Deretter gjøres grunnarbeider med nødvendig 

grunnforsterkning, bru etc. Fare for kvikkleire indikerer behov for grunnforsterking. Underbygning anslås 
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gjennomført på ett år og overbygning, elektro etc gjennomføres på ett år. At utvidelsen på ett sted skifter 

over fra østsiden til vestsiden krever en noe lengre togfriperiode for legging av spor, men kan gjennomføres 

samtidig med innkobling av veksler i begge ender. Total byggetid to og et halvt år. 
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Vurdering av samlet byggetid for hvert konsept 

I det følgende vurderes byggetiden for hvert konsept. 

De enkelte konseptene består av et varierende antall enkelttiltak. I de fleste tilfeller vil et enkelttiltak bidra 

til økt kapasitet separat. I noen tilfeller er det en viss sammenheng mellom tiltak slik at et enkelttiltak gir en 

bedre effekt av tilstøtende tiltak. 

I denne vurderingen av byggetid ser man tiltakene i sammenheng slik at man totalt sett får en optimal 

gjennomføringstid med tanke på en raskest mulig utløsning av tiltakenes effekt, men samtidig slik at man i 

anleggsperioden også klarer å opprettholde nødvendig trafikk på eksisterende bane på en god måte.   
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Konsept K2.4 Økt kapasitet per persontog og lengre godstog 

 

  

 

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

• To tog per time per retning til Dal 

• 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen gjennom driftsdøgnet 

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

• Tiltak G1 Forlengelse av krysningssporet på Jessheim 

 

Byggetid for konseptet: 

Siden Tiltak G.1 Forlengelse av kryssingsspor på Jessheim er det eneste tiltaket som planlegges for dette 

konseptet, vil det kunne gjennomføres på ett år.  

  



 

Side 32 av 41 

 

K2.6 – Bedre person- og godstogtilbud ved å benytte Gardermobanen til godsframføring 

om kvelden 

 

Skjematisk sporplan er identisk som for K2 4. 

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk:  

• To tog 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, kun illustrert med 1 godstog i figuren over 

Trafikken i perioder med rush for person- og godstrafikk er illustrert i figuren over. 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 kryssingssporet på Jessheim 

 

Byggetid for konseptet: 

Siden forlengelse av kryssingsspor på Jessheim er det eneste tiltaket som planlegges for dette konseptet, 

vil det kunne gjennomføres på ett år.  
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Konsept K3.1 – Forlengelse av regiontogpendel til Eidsvoll 

 

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 (persontog som passerer Oslo S i 

periodene kl. 06-09 og kl. 15-18) 

• 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 figuren over 

Trafikken i perioder med rush for person- og godstrafikk er illustrert i Feil! Fant ikke referansekilden.. 

Figuren illustrerer ikke trafikk i motsatt retning av rush persontog. 

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

• Tiltak A    – Sporutvidelse ved Leirsund, inklusive Ny Leirsund stasjon 

• Tiltak G1 – Forlengelse av krysningsspor på Jessheim  

• Tiltak G2 – Forlengelse av krysningsspor på Bøn  

• Tiltak K   – Vendespor og ny plattform på Eidsvoll 

Tiltak A vurderes som nødvendig for å gi tilstrekkelig kapasitet for godstog, og for å gi kjøretider som passer 

med systemkryssing på Bøn.  

Tiltakene G1 og G2 vurderes som nødvendig for å fremføre godstog med 650 m lengde. Dette er det eneste 

konseptet som innebærer forlengelse på Bøn. 

Tiltak K er nødvendig for å håndtere vending av to tog i timen på Eidsvoll stasjon i tillegg til øvrig trafikk. 

A Sporutvidelse ved Leirsund fra km 27,15 til km 28,20 To år 

 Sporforbindelse mellom Hb og Gmb sør for Leirsund En sommersesong  

G1 Forlengelse av Jessheim kryssingsspor til 650 m lengde. Ett år 

G2 Forlengelse av Bøn kryssingsspor til 750 m lengde. To år 

K Nytt vendespor og plattform på Eidsvoll stasjon   Ett år 
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Byggetid for konseptet: 

Med tanke på å opprettholde godstrafikken i størst mulig grad vil det være uheldig å ta to kryssingsspor ut 

av drift samtidig. Det foreslås derfor å ta ut og bygge ferdig Jessheim kryssingsspor først og deretter Bøn.  

Sporutvidelse ved Leirsund kan bygges samtidig med Jessheim kryssingsspor uten at det trenger bety noen 

ekstra ulemper for trafikkavviklingen. Sporforbindelse sør for Leirsund anbefales også gjort samtidig for å 

utnytte samme togfriperiode som omkoblingene som tiltakene ved Leirsund da begge disse tiltakene krever 

inngripen også i Gardermobanens systemer. 

Nytt vendespor og plattform på Eidsvoll stasjon kan i prinsippet bygges uavhengig av togtrafikken og kan 

etableres når som helst. Innlegging av sporveksel samordnes med togfri periode for andre tiltak eller 

eventuelt benytte spor 5/23. 

Om man etablerer Jessheim og Bøn umiddelbart etter hverandre og tar de andre tiltakene samtidig, kan 

man med kortest mulig anleggsperiode klare å gjennomføre konseptet på tre år.  
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K3.3 – Rushtidsavganger med asymmetrisk stoppmønster  

 

 

 

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

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

• To innsatstog per time i rushretning fra/til Jessheim i persontogrush (persontog som passerer Oslo 

S mellom kl. 06-09 og kl. 15-18). 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. 

 

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

A  Sporutvidelse ved Leirsund, inklusive Ny Leirsund stasjon  To år 

Sporforbindelse mellom Hb og Gmb sør for Leirsund  En sommersesong 
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E Ny avgrening fra Gardermobanen til Hovedbanen ved Langeland To år 

G1  Forlengelse av Jessheim kryssingsspor til 650 m lengde.  Ett år 

 

Konseptet innebærer at alle godstog skal benytte Hovedbanens spor mens innsatstog i begge retninger 

skal bruke Gardebanens spor på strekningen mellom Jessheim og Lillestrøm.  

 

Byggetid for konseptet: 

For å opprettholde kapasitet i anleggsperioden anbefales det å etablere sporforbindelse ved Leirsund før 

man tar Jessheim kryssingsspor ut av drift. Forbindelsen vil kunne fungere som kryssingsmulighet i 

anleggsperioden for Jessheim kryssingsspor ved kryssing mellom nordgående godstog og sørgående 

persontog. Deretter etableres sporforbindelse ved Langeland samtidig som Jessheim kryssingsspor 

forlenges. Man vil da også unngå å ha saktekjøring over altfor lange strekninger samtidig. Hele 

utbyggingsperioden vil da bli 4 år. 
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K4.1 – Økt frekvens for persontog i rush – med godstog i persontogsrush 

 

NB. I høyre figur skulle det stått kl. 09-15 og kl. 18-06. I begge figurer skal godstog gå i begge retninger.  

 

NB. I skjematisk sporplan mangler Tiltak AA3 (Dobbeltspor sør for Jessheim). Dessuten skal nytt spor nord 

for Jessheim (til nye Nordby) komme på østsida av eksisterende spor.  

 

Konseptet innebærer følgende trafikk: 

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

A  Sporutvidelse ved Leirsund fra km 27,15 til km 28,20, inkl. ny Leirsund st.  To år 

Sporforbindelse mellom Hb og Gmb sør for Leirsund    0,5 år 

B Nytt dobbeltspor på vestsiden av Gmb til Lindeberg stasjon inkl. ny Frogner stasjon, Tre år 

samt nedleggelse av dagens Lindeberg og Frogner stasjoner  

F Dobbeltspor mellom Jessheim og Nye Nordby, samt Nye Nordby st.   Tre år 

AA3 Utvidelse til dobbeltspor sør for Jessheim stasjon, ca. km 43,25 til 44,55  2,5 år 

 

Byggetid for konseptet: 

Tiltakene A og B henger geografisk sammen og utgjør en samlet dobbeltsporet strekning på ca. 5,4 km 

inklusive eksisterende Lindeberg stasjon. Disse tiltakene bør gjennomføres som ett prosjekt, og kan i 

prinsippet gjennomføres uten særlig inngripen i eksisterende baner utenom tilkoplingene og der 

konstruksjoner skal utvides. Om man bygger begge parsellene samtidig, kan dette gjøres på tre år. For å 

unngå saktekjøring på hele strekningen samtidig anbefales det å bygge underbygningen i etapper og legge 

til et år samlet byggetid, altså fire år. 

Tiltakene F og AA3 er spormessig skilt da eksisterende spor med plattformer gjennom Jessheim stasjon 

skal benyttes videre. Tiltakene vil samlet utgjøre en dobbeltsporparsell på ca. 4,7 km. Signalmessig må 

Jessheim stasjon oppgraderes samtidig med tilstøtende dobbeltsporparseller. Tiltakene bør gjennomføres 

som ett prosjekt slik at man først gjør ferdig en side av Jessheim og deretter den andre siden for å 

opprettholde kryssingsmulighet i hele anleggsperioden. Man oppnår også å unngå saktekjøring på hele 

strekningen samtidig. En viss overlapping tidsmessig må man kunne forvente slik at byggetid for disse to 

tiltakene samlet settes til fem år. 

Med såpass stor avstand mellom prosjektene og opprettholdelse av kryssingskapasiteten, kan begge de to 

strekningene gjennomføres samtidig uten store konsekvenser for togtrafikken. Hele konseptet kan da 

ferdigstilles på fem år. 
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K4.4 – Økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen 

 

 

NB. Skjematiske plan mangler AA1 (Sporutvidelse ved Lindeberg stasjon med forbikjøringsspor for gods) og 

AA2 (Nytt kryssingsspor ved Langeland). 

 

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

• 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 

 

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

A Sporutvidelse ved Leirsund fra km 27,15 til km 28,20, inkl. ny Leirsund st.  To år 

Sporforbindelse mellom Hb og Gmb sør for Leirsund    0,5 år 

B Nytt dobbeltspor på vestsiden av Gmb til Lindeberg stasjon inkl. ny Frogner stasjon, Tre år 

samt nedleggelse av dagens Lindeberg og Frogner stasjoner  

C  Ett nytt spor på vestsiden av dagens spor mellom Lindeberg og Kløfta   Tre år 

(km 32,8 – km 36,6) 

F Dobbeltspor mellom Jessheim og Nye Nordby, samt Nye Nordby st.   Tre år 

J  Utvidelse av eksisterende spor til dobbeltspor mellom Kløfta og Asper.   Tre år 

Ingen tiltak ved Asper, bare signal. 

AA1  Sporutvidelse ved Lindeberg stasjon. Forbikjøringsspor for gods.   To år 

AA2  Nytt kryssingsspor mellom bru over Gardermobanen og bru over E6 ved Langeland,  To år 

øst for Hovedbanen.  
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Byggetid for konseptet: 

Tiltakene A, B, AA1, C og J henger geografisk sammen til et sammenhengende dobbeltspor mellom 

Leirsund (eller i funksjon fra den nye sporforbindelsen mellom Hb og Gmb ved nordvekselen på Lillestrøm 

N) til Asper og utgjør en samlet dobbeltsporet strekning på ca. 13,5 km inklusive eksisterende Asper 

stasjon. Disse enkelttiltakene er hver for seg anslått til en byggetid på to – tre år og bør gjennomføres som 

ett prosjekt slik at tiltakene kan samordnes og gjennomføres tidsmessig slik at man kan unngå 

saktekjøring over lange strekninger hele tiden. Med unntak av ett sidebytte like sør for Asper vil det nye 

sporet komme på vestsiden av eksisterende spor og kan for det meste gjennomføres uten inngripen i 

eksisterende bane med unntak av innkoblinger og eventuelle utvidelser av eksisterende konstruksjoner på 

dagens bane. Om man velger å strekke ut tiltakene til fem år kan man legge opp arbeidet slik at man 

unngår saktekjøring på hele strekningen mellom Leirsund og Asper samtidig. Man kan også koordinere de 

nødvendige tiltakene på kryssingssporene slik at man opprettholder nødvendig kryssingskapasitet på 

strekningen gjennom anleggsperioden. 

Tiltakene F og AA2 er geografisk separate med en avstand langs sporet på ca. 1,5 km. Disse er hver for seg 

anslått å kunne bygges på hhv. 3 og 2 år og kan i prinsippet bygges samtidig med tiltakene lenger sør. Det 

vil selvsagt være gunstig å koordinere dette med hensyn til saktekjøring, togfrie perioder etc. når det skal 

gjøres inngrep i spor som trafikkeres slik at togtrafikken påvirkes. Det foreslås å bygge det nye 

kryssingssporet ved Langeland (AA2) først slik at dette er operativt når tiltaket mellom Jessheim og Nye 

Nordby (F) skal gjennomføres. Disse to tiltakene kan da gjennomføres på fem år. 

Om man gjennomfører den sørlige og den nordlige delen av konseptet, kan samlet utbyggingstid for hele 

konseptet settes til fem år. 
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Oppsummering byggetid 

I tabellen under er listet anslått byggetid for aktuelle enkelttiltak og samlet byggetid for hvert konsept. 

 

Byggetid (år) Konsept 

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

A    2,0 2,0 2,0 2,0 

B        4,0 4,0 

C          3,0 

E      2,0     

F        3,0 3,0 

G1 1,0 1,0 1,0 1,0     

G2    2,0       

J          3,0 

K    1,0       

AA1      2,0 

AA2      2,0 

AA3     2,5  

Samlet pr konsept 1,0 1,0 3,0 4,0 5,0 5,0 

 


