
KVU Kongsvingerbanen

All informasjon og dokumentasjon vil 

bli publisert på:

https://www.jernbanedirektoratet.no/kvu-kongsvingerbanen

Prosjektet har også en mailadresse som kan anvendes for spørsmål, 

innspill osv

KVUKongsvingerbanen@jernbanedirektoratet.no
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Velkommen

Verksted 9. og 10 januar 2018
X Meeting Point, Oslo



Konseptvalgutredning Kongsvingerbanen 

Program 9. januar kl 0930 – 1600 

Kl 1000 - 1200 

❑Bakgrunnsinformasjon

❑Situasjonsbeskrivelsen

❑Gruppearbeid 

Kl 1200 Lunsj
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Kl 1240 - 1430 

❑Om scenarier

❑Gruppearbeid 

Kl 1430 - 1600

❑Hva er et behov?

❑Gruppearbeid



Hvem representerer du?
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Nasjonalt

Internasjonalt

Organisasjon

Privat 

Lokalt

Regionalt



Opplegg for dagen

• Hva vil vi ha ut av denne dagen? 

- Innspill til KVU arbeidet: situasjonsbeskrivelsen, behovsanalysen 

og alternative konsepter for fremtidig kollektivtransportløsning 

• Hva ønsker vi at dere skal bidra med?

- Informasjon om eget behov og samfunnsbehov

- Være aktive og konstruktive, lytte til andre, spørre hvis uklart, 

huske på hvem du representerer.
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Bakgrunnsinformasjon

Anita Vingan
Jernbanedirektoratet



Hvorfor er vi her i dag?

• Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet 17 juli 2018

- KVU for Kongsvingerbanen, grensekryssende trafikk er en del av 

utredningsarbeidet

- Kongsvingerbanen har hatt betydelig vekst de siste årene og 

grunnprognosene tilsier vekst i årene framover

- Kapasiteten på banen gir ikke rom for ytterligere forbedring av 

togtilbudet

• Prosjektplan oversendt Samferdselsdepartementet 15 oktober 

2018
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Prosjektplanen

• Oppsummerer oppdraget

• Prosjektplanen belyser 

utfordringer og muligheter

• Metode

• Organisering 
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Utfordringer på Kongsvingerbanen
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Togtilbud R15 mandag

• Kongsvingerbanen betjener både 

regiontog og grensekryssende 

person- og godstrafikk

• Kongsvingerbanen er en av de tyngst 

belastede banestrekningene for 

transport av gods

• Strekningen er erklært overbelastet

• Tiltak som ligger i 

handlingsprogrammet gir få 

muligheter til økt tilbud på 

strekningen



Kongsvingerbanen: 

114,7 km fra Lillestrøm til riksgrensen



Utviklingen av Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen 
etableres frem til 
Kongsvinger

Etablering
Det innføres timesfrekvens 
til Kongsvinger. Samtidig 
legges flere mindre stasjoner 
på banen ned. 

Timesfrekvens
Regjeringen tar beslutning 
om prinsippene for videre 
planlegging og utvikling av 
Kongsvingerbanen. 

Videre planlegging

Banen mellom Kongsvinger 
og riksgrensen åpner

Forbindelse til Sverige

Ny ballast og nytt 
kabelanlegg

Oppgradering

Start på utskifting av 
kontaktledningsnettet. 

Samferdselsdepartementet 
bestiller en konseptvalgutredning 
av Kongsvingerbanen. 

Konseptvalgutredning

1862 2012 2020

1865 2011 2018

Banen på svensk side 
ferdigstilles. 

Forbindelse til 
Charlottenberg

1871

Kongsvingerbanen 
elektrifiseres. 

Elektrifisering

1951

Traséen for Kongsvingerbanen er 
uendret siden etableringen i 1862/1865 

Kongsvingerbanen blir 
fjernstyrt til Kongsvinger 
i 1966, til grensen i 
1967

Fjernstyring

1966

Automatisk 
trafikk-
kontroll 
1984-86

ATC

1984

1980

Det innføres timesfrekvens 
til Årnes. 

Timesfrekvens



Hva er en KVU, konseptvalgutredning?

• Konseptvalgutredning - vurdere prinsipielle løsninger og behov

• Utarbeides for prosjekter med antatt kostnad over 750 mill. 

• Samlebetegnelse på dokumentene:

- Behovsanalyse: Situasjonsbeskrivelse, behovsvurdering 

- Det overordnede Strategidokumentet: Mål – samfunnsmål, effektmål

- Det overordnede Kravdokumentet: Overordnede krav

- Alternativanalysen: 

- Mål- og kravoppnåelse

- Samfunnsøkonomisk analyse

- Andre virkninger 

- Drøfting og anbefaling 
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Behov

Ide

Konsepter

Forprosjekt, 
kommunedelplan 
og reguleringsplan

Prosjekt og 
utbygging

KS1

KS2

Situasjons-
beskrivelse

Interessent-
analyse

Viktige 
behov

Prosjekt-
utløsende 

behov

Behovs-
analyse

Primære
interessenter

Sekundære
interessenter

Andre
interessenter

Andre behov

Mål-
formulering

Krav-
formulering

Samfunnsmål 
for tiltaket/ 
prosjektet

Effektmål

Absolutte 
krav

Andre krav

Konsept-
utvikling

Konsept 
analyse

Oppfyllelse 
av mål og 

krav

Samfunns-
økonomiske 
vurderinger 
og sammen-

ligninger

Siling 
abs.krav
oppfylt?

Behov Mål Krav Alternativanalyse

Forkast 
konseptet

Anbefaling

NEI

JA

Des. 18’ -Mars 19’ Jan.- April 19’ Mai- Nov. 19’Jan.- mars 19’ Feb.- mars 19’

1
3

2

4

KVU

Departementets 
beslutning om oppstart 

av KVU





Situasjonsbeskrivelse 

Gunnar Berglund og Raymond Siiri
Asplan Viak
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Reisemiddelfordeling på lengre reiser langs Kongsvingerbanen
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Trafikk og kapasitet



Togtrafikken i 2018
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• 3.2  millioner passasjerer pr år
• Ca. 68 tog/døgn. Fordelt 30% gods- og 70% persontog:
• Ca. 48 persontog- og 20 godstog pr døgn
• Samlet mengde gods i korridoren ca. 1,3 mill. tonn (TØI 

1363/2014):
• 500.000 tonn på kombitog til Narvik gjennom Sverige
• 200.000 tonn til Sverige hvorav mesteparten er tømmer, virke, trelast

• 600.tonn på lastebil til destinasjoner i Sverige

Figur: Et representativt 
døgn på Kb ved Lillestrøm 
stasjon ruteplan R18. 

Grå og svart er godstog 
og blå er persontog, 
mørkere farge er retning 
vestover. 



Kilde: TØI-rapport 1363/2014 og punktlighet

28



Oslo-Narvik via Kongsvingerbanen og det svenske jernbanenettet 

2100 km fra Oslo til Narvik
Eksempel fisketransporter



Tømmer og trevirke
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Tømmer og trevirke fra Hedmark og 
Oppland til industri i Sverige

Figur med tall for 
tømmertog i 2010. 
Illustrerer banenettet der 
tømmertog går.
Norsenga terminalen v
Kongsvinger har ca. 500.000 
m3 tommer. 
Bransjen blant annet Stora 
Enso signaliserer vekst



Hva har skjedd, og ikke skjedd, 
på Kb de siste 40 år?

• Mye med trafikken

• Lite med banen

31



Utgangspunktet – for ca. 40 år siden

Persontrafikk:

• 1980: Timesintervall (med «hull») Skøyen – Årnes

Godstrafikk:

• Tilrettelegge for 750m lange godstog for Kb og Øb fra 1970-tallet

• Nå har Kb mange flere godstog enn Øb, men færre lange x-spor

• 1981: Utredning av kapasitetsøkende tiltak Lillestrøm – Årnes

• Pri 1: Ombygging av alle x-spor til mer effektiv utforming

• Pri 2: Tre nye x-spor
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Utviklingen siden 1980-tallet

• Kortere reisetid til Oslo pga. Romeriksporten

• Timesintervall uten «hull», samt i helgene

• Timesintervall: «luksus» i 1980; i dag for dårlig

• Godstrafikken øker:

• Narvik-trafikken har kommet til

• Tømmertog i «alle retninger»

• Men hva har skjedd med banen?

• Ett nytt x-spor
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Trafikken og 
kapasitets-
belastningen 
øker



Vedlikehold krever også sin tid på banen

• Banen trenger regelmessig service

• Noen forhold skal sjekkes årlig, andre sjeldnere

• De fleste baner har «hvite tider» (timer uten tog) for 
dette.

• Men Kb har tog hele døgnet.

=>

• Vedlikehold av Kb 
krever innstilling av tog.
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Overbelastning - reelt

• Formelt erklæres en bane overbelastet når togoperatørene 
søker om flere ruter enn det Bane NOR kan innfri.

• Det har vært ønske om halvtimesintervall hele dagen «lenge»,
men NSB søker ikke om ruter for halvtimesintervall.

• NSB vet at det ikke er kapasitet til dette. 

• NSB trenger offentlig kjøp for togene på Kb

• Så reelt sett har Kb vært overbelastet lenge
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Overbelastning - formelt

• Høsten 2017 ble Kb også erklært formelt overbelastet.

• Bane NOR har deretter laget en kapasitetsforbedringsplan:

• Overbelastningen kan heves ved tiltak som allerede er i NTP

• Men dette gir ikke grunnlag for særlig økt trafikk

• SJ ønsker 8 togpar/døgn fra 2022, men dette ser ikke ut til å 
kunne løses uten ytterligere tiltak

Så hva skjer da i 2022 ?          Ny overbelastningserklæring ?
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Handlingsprogrammet 2018-2029 
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Gruppearbeid om situasjonsbeskrivelse

1. Bruk 2 min til å tenke på hva forbinder du med Kongsvingerbanen. Noter noen stikkord.

2. Snu deg til høyre og fortell sidepersonen hva du tenkte og hør hva han/hun tenkte. 

Gruppeoppgave:

Etter å ha hørt situasjonsbeskrivelsen; hvilke muligheter og 

utfordringer ser du innenfor to temaområder? 

Infrastruktur og Persontransport

Infrastruktur og Gods- og næringstransport

Infrastruktur og Miljø- og naturressurser

Infrastruktur og By- og tettstedsutvikling
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Gruppetema

Infrastruktur

Muligheter 
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Infrastruktur

Utfordringer

Persontransport

Muligheter

Persontransport

Utfordringer



Gruppetema
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Gods- og nærings-

transport

Muligheter

Gods- og 

næringstransport

Utfordringer

Infrastruktur

Muligheter 

Infrastruktur

Utfordringer



Gruppetema
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Infrastruktur

Muligheter 

Infrastruktur

Utfordringer

Miljø- og naturressurser 

Muligheter

Miljø- og naturressurser 

Utfordringer



Gruppetema

43

Infrastruktur

Muligheter 

Infrastruktur

Utfordringer

By- og 

tettstedsutvikling 

Muligheter

By- og 

tettstedsutvikling 

Utfordringer



Plenum

Gruppene presenterer sine innspill til situasjonsbeskrivelsen

Lunsj

Start etter lunsj kl 1240
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Lunsj

Start kl 1240
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Mentimeter

Hvordan logge inn med Mentimeter?

Spørsmå 1:  

Hva er den største utfordringen ved Kongsvingerbanen i dag?  

Spørsmål 2: 

Hva er ditt største ønske for Kongsvingerbanen i fremtiden?
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Scenarier

Anita Vingan
Jernbanedirektoratet



Stil om framtiden...



Planlegging for framtiden
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Hva tenkte de i 1960 om framtiden?

Massebilisme?

Kvinners yrkesdeltakelse?

Oljevirksomhet?

Globalisering?

Innvandring?

Klima?

Mobiltelefon? Smarttelefon?

Pc og internett?

Terror?



5 utviklingstrekk som påvirker samferdsel frem mot 2050
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Økt 

urbanisering og 

mobilitet

Effektive, helhetlige 

transportsystemer

Delingsøkonomi
Globalisering, utflating 

i økonomisk vekst

Økt arbeidsmobilitet 

og frihet



Jernbanedirektoratets framtidsbilde for 2050

Veien mot lavutslippssamfunnet
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Håndtering av usikkerhet
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L M H

Usikkerheter (Drivere og 

trender) 2018-2033 2034-2050 2018-2033 2034-2050 2018-2033 2034-2050

Befolkning (5 328 000 i 2018) 5 660 000 5 922 000 5 916 000 7 012 000 6 247 000 7 842 000

Økonomisk vekst (årlig per inb) 0,5 pst 0,5 pst 0,8 pst 0,8 pst 1,1 pst 1,1 pst

Befolk. i tettsteder 82 pst 78 pst 83 pst 85 pst 87 pst 90 pst

Politisk prioritering 75 pst. 100  pst. 100 pst. 125 pst. 125 pst. ++++

Elektrifisering av transport + ++ ++ +++ +++ ++++

Automatisering/autonomi Lav Lav Piloter
50 pst 

nivå 5

20 pst 

nivå 5

100 pst 

nivå 5

Utvikling av infrastruktur NTP Minus NTP NTP NTP Pluss NTP Pluss NTP Extra

Tilbudsutvikling, persontog + + ++ ++++++ ++ ++++

Tilbudsutvikling, godstog - - + + + ++

Togreiser (74 mill. i 2017) 93 105 112 155 135 199

Togreiser (100=2017) 126 142 151 209 182 269

Persontog (mill. perskm, 2017) 4 474 4 839 5 342 7 448 6 474 9 612

Godstog (mill. tonnkm, 2017) 3 456 1 485 4 282 4 562 5 284 5 989

Godstog (tonnkm 100=2017) 86 37 106 113 131 148

Konsekvenser for jernbanetransport 





Gruppearbeid om Scenarier

Gruppeoppgave:

Se for deg personer i profilen og hvordan de bor, jobber og reiser i 

fremtiden om 5-10-30 år?

3 makrotrender som bakteppe for scenarie oppgaven: 

1. Digitalisering (informasjonssystem som melder muligheter osv)

2. Automatisering (førerløst, tettere tog, bedre sikkerhet)

3. Elektrifisering (driftsmodell) 
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7 personpofiler:

1. Petter på 16 år reiser fra Skarnes til Kongsvinger for å gå på skole.

2. Hege på 40 år er alenemor og bor i Sørumsand og jobber på Lillestrøm

3. Fatima er IT grunder og ønsker å rekruttere spesialiserte arbeidstakere til attraktiv arbeidsplass på Kongsvinger.

4. Katja og Bent er småbarnsforeldre i 30 årene og bor og jobber i Oslo, men ønsker å flytte tilbake til Årnes.

5. Jostein er SSB ansatt i 50 årene og pendler fra Oslo til Kongsvinger.

6. Bedriftseier Gundersen på Kongsvinger ønsker å sende tømmeret sitt med bane, men mesteparten sendes med trailer.

7. Kjell er leder i et transportselskap i Oslo området og som har mye vareleveranser til Nord Norge.



Plenum

• Gruppene henger opp sitt arbeid på veggen

• Kort kommentar

• Benstrekk
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Om behov

Øyvind Dalen
Asplan Viak AS



Behovsanalyse

Første trinn i en KVU-prosess - gir grunnlag for å definere mål og krav, 

som igjen gir føringer for utvikling av konsepter

• Prosjektutløsende behov – Det samfunnsbehovet som utløser 

planlegging av et tiltak til et bestemt tidspunkt

• Øvrige behov – Behov som vil være viktige for planarbeidet, uten å 

være den direkte årsaken til igangsetting. Kan være behov knyttet 

til øke positive og redusere negative konsekvenser av tiltaket

• Identifisere eventuelle behovskonflikter
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Hva er et behov?
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Behov – normative behov

• Nasjonale behov, følger av nasjonale politiske målsetninger, lover, 

forskrifter (f.eks. NTP, Statlige planretningslinjer, Parisavtalen)

• Regionale og lokale myndigheters behov, basert politiske vedtak og 

planer regionalt og lokalt nivå (f.eks. SATP Osloregionen, RATP Oslo 

og Akershus, kommuneplaner)
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Behov – etterspørselsbaserte behov

• Behov som oppstår som følge av endret etterspørsel eller ønsker 

eller forventninger om høyere standard på eksisterende tilbud -

forskjellen mellom etterspørsel (forventninger) og tilbud

• F.eks. konkurransedyktig kollektivtilbud, grunnlag for regionale 

utvikling, kapasitet på jernbanen for transport av personer og gods, 

redusere miljøkonsekvenser som følge av transport

• Etterspørselsanalyser måler etterspørselen etter et planlagt tiltak, 

f.eks. i form av antall brukere, gjerne basert på modellberegninger. 
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Behov – interessenter og aktørers behov

• Baseres på innhentet informasjon om ulike brukergruppers behov

• De mest sentrale aktørene er berørte kommuner og 

fylkeskommuner, Bane NOR, Jernbanedirektoratet samt Statens 

vegvesen

• Interessenter – personer eller enheter som direkte eller indirekte 

kan bli påvirket av en investering, men som kun har innflytelse 

gjennom en aktør. 

• Primære interessenter – kollektivreisende, godstransportører, 

kollektivselskaper (NSB, Ruter), private og offentlige virksomheter

• Sekundære interessenter – beboere i området, tilgrensende 

kommuner, grunneiere, primærnæring, ulike verneinteresser.  
64



Gruppearbeid om behov

1. Meld 2030-behov: skriv ned inntil 5 behov knyttet til Kongsvingerbanen i et 2030 

perspektiv ut fra din virksomhets ståsted. (5min). Ta runder rundt bordet hvor én ad 

gangen melder ett behov inntil ingen har flere behov å melde.  Ikke kommentér

underveis. (15 min). Diskuter svarene; er sektorenes behov godt nok dekket? dvs

mangler det noen særinteresser? (15 min) 

2. Ranger behov: hver har 5 poeng som du skal fordele på gruppens behovsliste. 

Summeres og diskuteres. Velg ut de tre behov med flest poeng. Noter på post-it lapper/ 

heng opp de 3 viktigste 2030-behov på flipover. (10 min)

3. Andre 2050-behov: Hvordan vil behovslisten se ut i et 2050-perspektiv? Nye behov eller 

annen prioritering? Ny liste med de 3 viktigste 2050-behov på flipover (10 min) 
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Plenum

• Gruppene henger opp sine svar

• Du får 5 ferske poeng som du kan gi til de behov som du mener er 

viktigst  

• 1 tusjstrek=1 poeng, til sammen 5 poeng. 
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Avslutning for dagen

Takk for i dag!
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Velkommen til verksted dag 2
Konseptvalgutredning Kongsvingerbanen

10. Januar 



Konseptvalgutredning Kongsvingerbanen 

Program for 10. januar kl 0915 – 1530

70

Kl 1245 – 1530

❑Grupparbeid –

videreutvikling av konsepter

❑ Pauser

❑Presentasjoner

❑Avslutning

Kl 0915 – 1030

❑Introduksjon om mål 

❑Gruppearbeid 

Kl 1040 – 1200

❑Fra situasjon og behov til 

konsept; hva kan vi gjøre for å 

imøtekomme behovene? 

❑Gruppearbeid konseptutvikling 

Kl 1200 Lunsj



Eva 37 år

• Eva är 37 år och leder ett framgångsrikt IT-företag som har sitt 

huvudkontoret i Lilleström. Hon har flera av sinna stora kunder i Stockholm 

där hon har ett dotterbolag. I Stockholm har antalet människor som jobbar i 

norskägda företag fortsatt att öka - de har fördubblats de sensate tio åren 

redan nu. Hon har behov att regelbundet träffa sina kunder och hon och

flera på hennes företag är beroende av en regelbund träffa sin kunder i 

Stockholm. Konkurrensen om rätt kompetens ökar och Eva ser att man 

måste var beredd att titta längre bort för att hitta den personal man 

behöver. För Eva betyder det att hon måste titta över nationsgränsen och

ser en potential i att hitta personer med rätt kompetens. 

• Om 30 är kan Eva ta tåget i stället för att flyga mellan Stockholm och Oslo. 

Hon reser hållbarare ökar produktiviteten eftersom hon kan jobba på tåget. 

Dessutom kan flera av hennes anställda dagpendla mellan Karlstad och

Oslo.
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• Pendling langs Kongsvingerbanen synker med avstanden til Oslo

• Relativt høy kollektivandel på reiser langs Kongsvingerbanen

• Dagens befolkningsframskrivinger gir begrenset økning i kundegrunnlaget fram 

mot 2040, spesielt når avstanden til Oslo øker

• Økt etterspørsel etter både person- og godstransport langs Kongsvingerbanen 

de siste 40 år. Samtidig har det skjedd lite med infrastrukturen

• Kongsvingerbanen er en flaskehals i et større jernbanesystem

- Persontransport Oslo–Stockholm

- Godstransport Oslo–Narvik og Oslo-Sverige-(kontinentet)
72
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• Utfordringer – kapasitet

• Muligheter – Dobbeltspor, flere stoppesteder, færre stoppesteder, 

vekst og knutepunktutvikling, automatisering tilbringertransport

• Potensielle interessekonflikter

- Reisetid kontra flatedekning

- Godstransport eller persontransport

- Eventuell ny trasé kontra vernehensyn (miljø, naturressurser)

- Oslo-Romerike-Kongsvingerregionen kontra Oslo-Stockholm
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Oppsummering – Muligheter og utfordringer



Grensekryssende forbindelser

- Oslo – Stockholm under 3 timer (31)

- Redusert reisetid Oslo-Kongsvinger-Karlstad-Stockholm (12)

- Knytte sammen sentra i Norge og Sverige (11)

Regionalt tilbud for persontransport

- 4 tog i timen innenfor 5-mil fra Oslo (12)

Reise- og brukeropplevelse

- Mer konkurransedyktig togtilbud (15)

- (Sømløse reiser 16)

Godstransport

- Øke kapasiteten for tømmertransport, kombitransport og vognlast (12)

- Kobling mellom Kongsvingerbanen og Hovedbanen (23)

- Flytte og utvide Norsenga godsterminal (16)74

Oppsummering – behov



Fastsetting av mål for Kongsvingerbanen

Hva og hvordan?

Gunnar Ridderström



Konseptvalgutredninger ha mål på tre nivåer

Samfunnsmål: Den positive effekten for fellesskapet 

(det skal vi jobbe med i dag)

Effektmål: Den forbedringen brukerne opplever

Resultatmål: Det som konkret skal gjøres eller 

bygges
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Samfunnsmålet

Samfunnsmålet er et uttrykk for den nytte eller 

verdiskaping som et investeringstiltak skal føre til for 

samfunnet. 

Samfunnsmålet skal vise eiers (nasjonen Norges) intensjon 

og ambisjon med tiltaket. 
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Målene bygger på hverandre:
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Samfunnsmålet

Resultatmål 

1

Resultatmål 

2

Resultatmål 

3

Resultatmål 

4

Effektmål 1

Effektmål 2

Effektmål 3



Hvorfor fastsettes det et samfunnsmål?

Hensikten med å formulere mål er i forkant å presisere hva man vil oppnå, 

og i etterkant å kunne kontrollere i hvilken grad en har greid det. 

Mål skal uttrykke en ønsket tilstand eller resultat, ikke aktiviteter eller 

arbeidsoppgaver. 

Umulige (overambisiøse) mål, eller mål som vil bli innfridd uansett, har 

ingen hensikt. 

Samfunnsmålet skal gi en god begrunnelse for tiltaket og rom for å vurdere 

ulike måter (konsepter) det kan oppnås på.
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Noen råd når dere jobber med mål

1. Mål skal uttrykke en tilstand, ikke en prosess. Unngå prosessrettede formuleringer som 

”bidra til”, ”økes”, ” legge til rette for” og ”reduseres betraktelig”. 

2. Begrens målene. Forsøk å finne kjernen i behovene og fokuser på disse. 

3. Motstridende og omfattende mål gjør det vanskelig å velge riktig konsept. 

4. Fokusér på effekter eller virkninger av tiltaket, ikke på selve løsningen. Still 

kontrollspørsmålet: Hvilken virkning ønsker du at tiltaket skal ha? Forsøk å definere 

virkninger på måter som er målbare i ettertid.

5. Still kontrollspørsmålet: Hvorfor er dette viktig? Få frem det unike - Er dette et mål som 

også vil gjelde for alle de andre prosjektene i sektoren? Da er det kanskje ikke konkret nok. 
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Gruppearbeid

Basert på innspill til situasjonsbeskrivelsen og behov over:

1. Samfunnsmål: Hva skal Kongsvingerbanen bidra med i 

utviklingen av Norge? Definer ett samfunnsmål. (20 min)

2. Effektmål: Hvilke konkrete forbedringer ønsker dere å oppleve? 

(ref sektorinteresser og profiler som målene skal kobles på. 

Ubegenset liste (15 min)                                                                                

3. Henger effektmålene sammen med samfunnsmål? (5 min)
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Plenum

• Et utvalg grupper presenterer samfunnsmål

• Benstrekk
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Hva er et konsept?
………og hvordan kan vi utvikle konsepter for 

Kongsvingerbanen?

Gunnar Ridderstrøm

Jernbanedirektoratet



Hva er et ”konsept”?

Med konsept forstår vi her en ”overordnet løsning for å ivareta 

et antatt behov for forbedringer i transportsystemet” – et 

prinsipp for hvordan et behov kan løses. 

Concepts definisjon: Grunnleggende idé. Overordnet løsning for 

å ivareta et sett av behov og problemstillinger som er spesifisert 

i form av prosjektets formål og øvrige mål.



3 spørsmål

1. Hvordan skal transportbehovet løses? 

2. Hvilket geografisk område skal betjenes?

3. Hvordan kan eller bør løsningen utvikles over tid?



Anbefalt konsept 

KVU Oslonavet



Konsepter

KVU 

Grenlads-

banen



Anbefalt konsept 

KVU Østfoldbanen



Trinn 1

• Tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av transportmiddel. 

Dette omfatter planlegging, styring, regulering og informasjon både innen 

transportsystemet og samfunnet for øvrig, med sikte på å minske 

transportetterspørselen eller føre transporten over på mindre 

plasskrevende, sikrere og mer miljøvennlige transportmidler. 



Trinn 2

• Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur. 

Dette er rettet mot transportsystemets unike deler for å utnytte 

eksisterende transportsystem mer effektivt, sikkert og miljøvennlig. 



Trinn 3

• Forbedringer av eksisterende infrastruktur.

For eksempel forbedring av bæreevne, kurvatur, signalsystem, 

stasjonsområder eller lignende. 



Trinn 4

• Nyinvesteringer og større ombygginger

For eksempel større ombyggingstiltak og nybyggingstiltak, for 

eksempel nye togstrekninger som legger beslag på nye arealer. 



Gruppeoppgaver Konseptutviking

• Trinn 1: hva kan vi gjøre dersom det ikke blir bevilget midler til 

Kongsvingerbanen, og hva kan vi gjøre med dagens transportsystem uten å 

bygge noe nytt? 

• Trinn 2: hva kan gjøres for å utnytte dagens infrastruktur bedre? hvordan kan 

buss, tog, bil sørge for god fremkommelighet og forutsigbarhet? hvordan kan vi 

gjøre mindre fysiske ombyggingstiltak i eksisterende transportsystem for å 

imøtekomme behov og mål?
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Plenum

• Trinn 1 og 2 legges frem av gruppene
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Lunsj

Start kl 1245
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Gruppeoppgave – Konseptutvikling
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• Trinn 3: dersom Kongsvingerbanen får bevilget endel penger, ikke nok til å gjøre 

alt vi ønsker (oppnår noe tilbudsforbedring for regiontog, fjerntog og godstog), 

hva bør det satses på?  

• Trinn 4: hvis det bevilges tilstrekkelig med midler til å oppnå alle 

tilbudsforbedringer vi ønsker for regiontog, fjerntog og godstog, hva ville du da 

gjort?



Plenum

Trinn 3 og 4 legges frem av gruppene
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Takk for deltakelsen!
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KVU Kongsvingerbanen

All informasjon og dokumentasjon vil 

bli publisert på:

https://www.jernbanedirektoratet.no/kvu-kongsvingerbanen

Prosjektet har også en mailadresse som kan anvendes for spørsmål, 

innspill osv

KVUKongsvingerbanen@jernbanedirektoratet.no
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