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Agenda

1. Velkommen v/ Jarle Vaage, 
prosjektansvarlig

2. Arbeidet fram til nå v/ Darssan 
Kupandran, prosjektleder 

3. Videreførte konsepter v/ Øyvind 
Dalen, Asplan Viak

4. Transport- og samfunnsøkonomiske 
analyser v/ Frode Hjelde, 
Jernbanedirektoratet 

5. Diskusjon og spørsmål 

Bunntekst



Innledning og velkommen

• Presentasjon
• Medvirkningsprosessen - dialogforum
• Andre prosesser

- NTP – prioriteringsoppdrag
- Godsstrategi, godsprosjekter
- Hensettingsstrategi

• Anbefaling og videre prosess for KVUen
- Måloppnåelse, samfunnsøkonomi, etatens 

anbefaling
- Høring – høringsmøter?
- KS1



KVU prosessen



KVU utredningen og 
medvirkning

•Problembeskrivelse

•Behovsanalyse

•Strategiske mål

•Rammebetingelser for konseptvalg

•Mulighetsstudie

•Alternativanalyse

•Føringer for forprosjektfasen



Problemet på Kongsvingerbanen 

Muligheter for utvikling av transport-
tilbudet på Kongsvingerbanen Begrensninger i dagens system

Økt persontransportkapasitet

• Få muligheter til å øke antall avganger i rush på grunn av begrenset sporkapasitet
• Få muligheter til å øke antall avganger utenom rush uten at det går på bekostning av 

godstransportkapasiteten
• Ikke mulig å betjene alle dagens stasjoner med doble togsett

Bedre punktlighet/økt robusthet • Begrenset sporkapasitet og høy utnyttelse av systemet gir liten fleksibilitet og høy sårbarhet for 
forsinkelser

Redusere perioder med driftsopphold • Høy utnyttelse av systemet over døgnet gir begrensede muligheter for vedlikehold uten å stenge 
banen over lengre perioder (2-3 uker av gangen)

Kortere reisetid • Begrenset sporkapasitet, mange stopp og dimensjonerende hastighet på banen begrenser 
muligheten for raskere fremføring

Økt godstransportkapasitet
• Få muligheter til å øke antall avganger utenom rush uten at det går på bekostning av 

persontransportkapasiteten
• Dagens kryssingsspor begrenser lengden på togene



Mål og rammebetingelser 



Bunntekst 8

Samfunnsmål

«Transportsystemet i korridoren Oslo – Kongsvinger – riksgrensen, skal 

kostnadseffektivt dekke etterspørselen etter lokal, regional og 

grenseoverskridende person- og godstransport frem til 2050, og 

redusere utslipp av klimagasser gjennom økte markedsandeler for  

kollektivtransporten»

Vedtatt av SD 21. mars 2019



Bunntekst 9

Effektmål 

1. Kollektivsystemet i transportkorridoren Oslo-Kongsvinger-riksgrensen skal ha en 
kapasitet som muliggjør en økning i antall sitteplasser på 100% fram mot 2050. 

- Indikatorer: Prosentvis endring i antall sitteplasser i makstimen og antall avganger i makstimen og i 
grunnrute.

2. Kapasiteten for godstransport i transportkorridoren skal gi 100% økning i antall 
ruteleier fram mot 2050. Ruteleien for kombi-/fleksitog skal tilrettelegge for inntil 740 
meter lange tog.  

- Indikatorer: Antall ruteleier for 740 meter lange tog og framføringstid. 

3. Kapasiteten i transportkorridoren Oslo-Kongsvinger-riksgrensen, eller i en annen 
korridor mot Stockholm, skal gi mulighet for 8 grensekryssende persontog i hver retning 
per døgn. 

- Indikator: Antall togpar per døgn. 



Rammebetingelser

1. Transportkapasitet – Kapasitet for person- og godstransport skal ikke være dårligere enn tilbudet 
på Kongsvingerbanen i 2017 (før arbeid med skifte av kjøreledning startet).

2. Regional utvikling, verdiskaping og næringsutvikling – Transportsystemet i korridoren Lillestrøm-
Kongsvinger skal legge til rette for en konsentrert by- og tettstedsutvikling i tråd med 
Regional plan for Oslo og Akershus, planstrategien for Hedmark og RPR for samordnet areal-, 
transport- og boligplanlegging.

3. Klimabelastning – Transportsystemet i korridoren Lillestrøm-Kongsvinger-riksgrensen skal legge til 
rette for overføring av gods fra veg til bane.

4. Miljøbelastning – Ved endret bruk eller utforming av transportsystemet i korridoren Lillestrøm-
Kongsvinger-riksgrensen skal inngrep i natur-, kulturminneverdier og naturressurser minimeres.

5. Infrastrukturens kvalitet – Vedlikehold av Kongsvingerbanen skal kunne gjennomføres uten at 
banen må stenges sammenhengende over lengre tidsrom.



Konsepter



Samfunnsmål

K0 Referanse

Dagens rutetilbud 
(R17)

NTP 
2018-2019

Tiltak i 
Sverige

K1 Buss og tog

K0 (Dagens 
togtilbud)

Ny bussrute 
Sørumsand-
Lillestrøm

15 min avg. 
frekvens for buss-
rute Årnes--OSL

K2 Økt ombord-
kapasitet

K2.1 Dagens 
tilbud og 

stoppmønster

K2.2 Dagens 
tilbud, 

knutepunktstopp

K2.3 Kun rushtids-
tilbud, prioritet 

gods

Økt kapasitet på 
togsettene (lengre)

K3 Maks. 
utnyttelse av 
dagens bane

K3.1 Dagens 
stopp

K3.2 Knutepunkt

Fra nye og lengre 
kryssingsspor til 

Dobbeltspor

K4 Regionalt 
nettverk

K4.1 Dagens 
stoppmønster

Ny bane Årnes-
Hauerseter-OSL

K5 Redusert 
reisetid

K5.1A Dagens 
stoppmønster

K5.1B Som A, med 
all gods gammel 

bane

K5.2 Knutepunkt 
stoppmønster

Ny bane 
Lillestrøm-
Sørumsand 

K6 Forbedret 
tilbud Sverige

K6.1 Ny bane via 
Lillestrøm

K6.2 Ny bane via 
Follobanen (Ski)

Ny bane til 
Riksgrensen

Effektmål/
Behov

Ramme-
betingelser

Konsepter



Videreførte konsepter



K0: Referansealternativet (2017-tilbud) 

• En avgang i timen (to i rush) t/f Kongsvinger

• Rutetid Kongsvinger-Oslo: 01:20

• Toglengde: 110m

• 5 avganger per dag t/r Oslo-Stockholm

• 16/24 godstogavganger per dag

• Buss Herbergåsen–Kløfta stasjon, 1 avg./time

• Buss …-Fetsund-Lillestrøm, 2-4 avg./time

• Buss Årnes-Jessheim-OSL, 1-2 avg./time



K1: Buss som supplement til tog

• Samme togrutetilbud som K0

• Buss Kongsvinger-Oslo (Helsfyr) (1 avg. pr time)

• Ny bussrute Rånåsfoss-Lillestrøm 
(1 avg. pr time, 2 i rush)

• Dobbel frekvens buss Fetsund-Lillestrøm

• Dobbel frekvens buss Årnes-Jessheim-OSL

• Ingen tiltak på Kongsvingerbanen

• Kostnad: Ca. 20 mill.



K2.3 Økt ombordkapasitet for person- og godstog

• Samme togrute- og busstilbud som K0

• Nye persontog med ca. 25 % høyere ombordkapasitet

• Lengre kombigodstog (740 m)

• Forlenge 5 krysningsspor (1000 m)

• Kostnad: 1,4 mrd. 



K3.4 Høyere frekvens og kortere reisetid på dagens bane

• Ny togrute Årnes – Oslo-… - 2 avg. pr. time

• 2 avg. pr. time Kongsvinger – Oslo-… (knutepunktstopp)

• Kongsvinger – Oslo får ca. 15-20 min kortere reisetid

• 8 avg. pr. dag t/r Oslo – Stockholm

• 32/49 godstogavganger pr. dag

• Dobbeltspor Lillestrøm – Kongsvinger

• Forlenge 3 krysningsspor (1000 m) + nytt Granli

• Kostnad: 21,5 mrd. 



K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid

• Ny rute Kongsvinger – Sørumsand – Lillestrøm – Oslo – … (1 avg. pr. time, 2 i rush) 

• Ny lokalrute Sørumsand – Lillestrøm – Oslo – … (2 avg. pr. time)

• Kongsvinger – Oslo får ca. 10-15 min kortere reisetid

• 8 avg. pr. dag t/r Oslo – Stockholm

• 32/49 godstogavganger pr. dag

• Ny bane Lillestrøm – Leirsund – Sørumsand

• Forlenge 11 krysningsspor + nytt Granli

• Kostnad: 13 mrd. 



KVU Kongsvingerbanen
En samfunnsøkonomisk analyse

Seniorrådgiver Frode Hjelde
Jernbanedirektoratet
Presentasjon 16.9.20



Bunntekst 20

Foredragets disposisjon

• Foredraget er firedelt med litt varierende størrelse. Det er litt om:

• Samfunnsøkonomisk metode

• Transportmodeller og transportanalyse

• Sentrale forutsetninger og konsepter

• Noe mer om selve analysen



Bunntekst 21

Litt om samfunnsøkonomisk metode

• Den samfunnsøkonomiske analysen er todelt:

• Del I hvor alle ulemper og fordeler er målt i kroner: 

• = nytte-/kostnadsanalyse (investeringskostnader, trafikantnytte, reduksjon i trafikk-
ulykker, CO2-utslipp, støy osv)

• Del II hvor vi ikke er i stand til å fastsette en pris i kroner på forhold vi setter pris på: 

• = analyse av ikke-prissatte virkninger (som naturmangfold, kulturarv, landskapsbilde 
osv.)

• => ingen almen anerkjent metode for verdifastsettelse i kroner

• NB VIKTIG: BÅDE Del I + Del II = den samfunnsøkonomiske analysen



Bunntekst 22

Litt om transportmodeller og transportanalyse

• Vi har transportmodeller for både korte og lange personreiser og godstransport

• Modellene for persontransport forteller oss hvor, og hvor langt, folk reiser og med hva 
(bil, båt, buss, tog, trikk, t-bane, fly)

• Modellen (vi har bare en) for godstransport forteller oss hva (og hvor mye) som blir 
fraktet hvor og med hva (lastebil, båt, tog og fly)

• Modellene gir oss avgjørende informasjon om reisemønstre, transportvolumer og 
vareflyt vi må ha for å kunne gjøre våre samfunnsøkonomiske analyser

• Viktigste drivere i modellene er fremtidig økonomisk utvikling beregnet av Finans-
departementet og

• Fremtidig utvikling i befolkningen beregnet av Statistisk sentralbyrå.



Bunntekst 23

Litt om sentrale forutsetninger

• Modellene bygger på «business as usual» for hele perioden den beregner for uansett om 
perioden er på 10, 40 eller 70 år.

• Det betyr at det ikke skjer (i modellene) noen store endringer i teknologi, økonomi, 
transport eller (sam-)arbeidsformer i arbeidslivet. MEN vi «vet» at:

• -Autonome og utslippsfrie kjøretøy vil endre både tilbud og etterspørsel etter transport 
og muligens hvordan vi organiserer både arbeids- og næringsliv, men hvordan?

• -Pandemien var uventet, men virkningene er merkbare; økonomien fikk sjokk,

• med nedstengninger, vridning av etterspørselen fra tjenester til varer, mer 
hjemmekontor og mindre persontransport

• Hvilke vil dette bety for økonomien og dermed transportsektoren på kort, mellomlang og 
lang sikt??



Bunntekst 24

Konseptene i analysen - persontransport

• K0; referansealternativet, tilbudet av tog og buss som i 2017.

• K1; buss supplerer tog, togtilbudet som før

• K2.3; økt kapasitet om bord, ingen endringer i togtilbudet ellers

• K3.4; høy frekvens og kortere reisetid med tog, økt bussfrekvens 
Årnes-Gardermoen

• K5.1: økt frekvens og kortere reisetid med ny bane Lillestrøm-
Sørumsand



Bunntekst 25

Konseptene i analysen - godstransport
• K1 medfører ingen endring sammenliknet med referanse K0

• K2.3 og K3.4; mulighet for lengre godstog og flere avganger

• K5.1; godstransport på ny bane og mulighet for lengre godstog og 
flere avganger.

• Antatt vekst i persontrafikken:
• 14 prosent fra 2018 til 2030
• 28 prosent fra 2018 til 2050

• Antatt vekst i godstrafikken: 
• 25 prosent fra 2018 til 2030
• 35 prosent fra 2018 til 2050



K1 ny K2.3 K3.4 K5.1
Endring for trafikanter og godskunder 1 523 2 495 12 001 9 873
Endring for operatører 0 0 0 0
Endring for det offentlige -423 -477 -6 556 -1 973
Investeringskostnader (tilhører det offentlige, men fremstilt separat) -19 -1 395 -21 475 -13 014
Endring for samfunnet for øvrig -133 979 2 526 2 511
Restverdi 371 1 451 3 014 3 808
Endring i skattefinansiering -90 -159 -5 064 -2 449
Samfunnsøkonomisk netto nåverdi (NNV) 1 229 2 894 -15 553 -1 244
Netto nytte per budsjettkrone (NNB) 2,78 1,55 -0,55 -0,08
Netto nytte per investert krone (NNK) 65,32 2,07 -0,72 -0,10
Rangering basert på NNV 2 1 4 3

Hovedtabell for nyttekostnadsanalyse av konseptene for perioden 
2026-2065, millioner 2019-kroner. Restverdi er beregnet for 
perioden 2066-2100.

16.09.2020

26



K1 ny K2.3 K3.4 K5.1
Trafikantnytte (endring i reise-, gang- og ventetidskostnader) 1 221 112 5 792 4 470
Trengselskostnader 98 327 469 -196
Reduserte logistikkostnader for godskunder 0 2 055 5 255 5 322
Helsegevinster for gående og syklende, overført fra bil 204 0 485 276
Endring for trafikanter og godskunder 1 523 2 495 12 001 9 873

Oversikt over endring for trafikanter og godskunder som endring 
i forhold til referansealternativet, for perioden 2026-2065. Beløp i 
millioner 2019-kroner.

16.09.2020
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I tabellen representerer positive verdier økt nytte, reduserte trengselskostnader, reduserte logistikkostnader og bedre helse for trafikanter, og motsatt for negative verdier.



K1 ny K2.3 K3.4 K5.1
Billettinntekter, persontog -471 0 2 530 1 438
Offentlig kjøp av persontransport på tog 405 0 5 217 707
Endring i drift, avgifter og materiell på tog 66 0 -7 747 -2 145
Endring i avgifter og offentlig kjøp for buss 0 0 0 0
Endring for operatører 0 0 0 0

Oversikt over endring for operatører som endring i forhold til 
referansealternativet, for perioden 2026-2065. Beløp i millioner 
2019-kroner.

16.09.2020

28

I tabellen representerer positive verdier økte billettinntekter, økt offentlig kjøp og reduserte utgifter, og motsatt for negative verdier.



K1 ny K2.3 K3.4 K5.1
Endring i avgifter 47 -366 -1 043 -1 004
Endring i vedlikehold av infrastruktur 1 -112 -347 -287
Offentlig kjøp av persontransport på tog og buss -471 0 -5 166 -681
Investering -19 -1 395 -21 475 -13 014
Endring for Det offentlige -442 -1 873 -28 031 -14 986

Oversikt over endring for det offentlige som endring i 
forhold til referansealternativet, for perioden 2026-2065. 
Beløp i millioner 2019-kroner.

16.09.2020
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I tabellen representerer negative verdier lavere inntekter fra avgifter, økt vedlikeholdskostnader, økt offentlig kjøp og økt investeringskostnad, og motsatt for positive verdier. 



K1 ny K2.3 K3.4 K5.1
Endring i ulykker (person- og godstrafikk) -7 55 177 206
Endring i støy (person- og godstrafikk) -47 31 219 213
Endring i lokale utslipp (person- og godstrafikk) -52 118 328 297
Endring i globale utslipp - CO2 (person- og godstrafikk) -27 775 1 803 1 794
Endring for Samfunnet for øvrig -133 979 2 526 2 511

Oversikt over endring for samfunnet for øvrig som 
endring i forhold til referansealternativet, for perioden 
2026-2065. Beløp i millioner 2019-kroner.

16.09.2020

30

I tabellen representerer positive verdier færre ulykker, mindre støy og mindre utslipp, og motsatt for negative verdier.



Bunntekst 31

Ikke-prissatte virkninger oppsummert

Tema Konsept 
K1.

Konsept 
K2.3

Konsept 
K3.4

Alternativ 
K5.1

Naturressurser 0 - - - - -
Naturmangfold 0 - - - - -
Friluftsliv/by og 
bygd

0 - - - -

Kulturarv 0 - - - - - - -
Landskapsbilde 0 - - - - -
Samlet vurdering 0 - - - - - -



K1 ny K2.3 K3.4 K5.1
Prissatte virkninger
Netto nåverdi 1 229 2 894 -15 553 -1 244
I. Rangering av netto nåverdi 2 1 4 3
Ikke-prissatte virkninger
Samlet vurdering ikke-prissatte virkninger 0 - - - - - -
II. Rangering ikke-prissatte virkninger 1 2 4 3
Samlet konsekvens (OEs vurdering)
III. Samlet samfunnsøkonomisk rangering 2 1 4 3

Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte virkninger

16.09.2020
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Bunntekst 33

Beslutningsgrunnlag for konseptvalg

I tillegg til prissatte og ikke-prissatte virkninger:

• Måloppnåelse 

• Score på rammebetingelsene

• Generell usikkerhets-/risikovurdering rundt konseptene 
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