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Notat: Materiellbehov 
Til:  KVU Kongsvingerbanen  


Fra:  Kenneth Nielsen 


Dato:  8. oktober 2020 


Fordeling av avganger over uken kan påvirke materiellbehovet (antall vognstammer og antall lok) for 
en godsrelasjon og dermed vil også enhetskostnader kunne påvirkes. Antakelsen om at det kjøres 10 
godstog per retning i helg i konsept K1 og K2.3 gir en konsentrasjon av avganger som gir høyere 
materiellbehov enn i K3.4/K5.1. Om dette er avgjørende for etterspørsel og konkurranseforhold til 
lastebil må diskuteres i annen sammenheng, men det er her illustrert med eksempel Alnabru-Narvik 
hvordan det forholder seg. 


Materiellbehovet er et estimat ut fra en skisse av mulig omløp. Det er regnet med det aktuelle antall 
avganger over uken i konseptet, antatt 27 timers framføringstid og minst 4 timers vendetid på 
terminalene. Det er antatt faste avgangstider på virkedager, antatt samme avgangstider lørdag og 
søndag samt antatt at avganger kjøres på samme tider fra hver terminal. Resultatene vil variere med 
de eksakte rutetidene og intervaller mellom avganger. F.eks. er det med 10 togpar i helgen i K0/K1 og 
K2.3 – når tog kjøres på samme tider lørdag og søndag samt symmetrisk fra hver terminal – 14 
stammer i omløp med 4 timers mellomrom fra kl. 8 til 00, 16 stammer i omløp med 3 timers intervall 
fra 12 til 00 og det er 18 stammer i omløp med 2 timers intervall fra 16 til 00 (eller 14 til 22 etc.). 


Selve materiellbehovet er benyttet til å beregne hvor mye materiell som kreves for å avvikle en 
avgang i gjennomsnitt over uken. Dette er begrunnet i følgende sammenheng: Enhetskostnader fra 
materiell ~ Antall vogner i omløp per omsatt tonn per uke = (Antall vognstammer i omløp*Antall 
vogner per tog)/(Antall avg. per uke*Antall vogner per tog*Antall tonn/vogn) ~ Antall 
vognstammer/Antall avg. per uke. 


Ut fra tabellen (der godstrategiens T2033 er vist til sammenligning) sees det at det ut fra ukefordeling 
er en del forskjell i konseptene mht. hvor mye materiell som i gjennomsnitt må til for å dekke en 
avgang per uke. Antall vognstammer per avgang per retning per uke er høyest for K0 og lavest for 
K3.4/K5.1. Alternativt uttrykt sees det at det er lengst gjennomsnittlig omløpstid for vognstammer i 
K0 og kortest i K2.4/K5.1. 


Materiellbruk per produsert enhet variere med antall vognstammer i omløp, men det sees at K2.3 i 
gjennomsnitt har 25 % lavere gods enn gjennomsnittet av K0, og K3.4/K5.1 har tilsvarende 39 % 
lavere materiellbruk per produsert enhet gods. 


Til sammenligning er det også noen kolonner med tilsvarende verdier gitt at materiellbehov beregnes 
ut fra omregning av ukentlig antall avganger til gjennomsnittlig antall avganger på virkedager, gitt 4 
døgn omløpstid for materiellet. Det sees her at materiellbruk per avgang er lik for alle konsepter og 
lik 0,8. Det skyldes at 


Antall stammer i omløp per avgang per uke = Antall vognstammer i omløp/Avg. per uke = (Avg. per 
virkedag*Omløpstid)/Avg. per uke = ((Avg. per uke/5)*Omløpstid)/(Avg. Per uke) = Omløpstid/5 = 
4/5= 0,8. 


I situasjonen med antall avganger omregnet til av gjennomsnitt per virkedag er det ingen forskjell 
mellom konseptene. Ukefordelingens påvirkning blir derfor ikke synlig og den relative forskjellen 
mellom konseptene kommer ikke fram. 


Ut fra tallene basert på ukefordeling av avganger ser det ut til at K2.3 relativt kommer bedre ut 
sammenlignet med K0 enn det som er beregnet ellers ut fra en «flat» beregning der materiellbehov 
per produsert enhet gods er konstant, og at K3.4/K5.1 kommer enda bedre ut (enn K2.3) i 
sammenligning med K0.  
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Dessuten er materiellbruk per avgang lavere i K0 med gjennomsnittsverdi (0,8 mot 1,07 med 
ukefordeling) og høyere i K3.4/K5.1 med gjennomsnittsverdi (0,8 mot 0,65 med ukefordeling). 
Tilsvarende i K2.3 er verdiene 0,8 mot 0,75. Dvs. at enhetskostnadene relatert til materiell basert på 
gjennomsnittsbetraktning av avganger omregnet til virkedager sannsynligvis også gir en absolutt 
etterspørsel som er litt for høy i K0 og litt for lav i K2.3 og i - spesielt - K3.4/K5.1. Dette bidrar også til 
en forskjell mellom konseptene som ikke blir synlig når det benyttes gjennomsnittsbetraktning av 
avganger omregnet til virkedager i stedet for en mer detaljert analyse ut fra ukefordeling av 
avganger. 


Hvor stor konsekvens disse effektene har for etterspørsel og nytte i konseptene sammenlignet med 
referanse må diskuteres videre i en annen sammenheng. 
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Materiell-behov Alnabru-Narvik 


   Materiellbehov fra ukefordeling Materiellbehov fra gjennomsnitt per virkedag 
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Faktor for 
materiellbehov per 
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relativt til ditto for 


K0/K1 ut fra 
gjennomsnittsantall 
per virkedag og 10 


avganger i helg 


K0/K1 1 4 9 6 0,67 4,7 0,63 1,80 7,20 0,80 1,00 


  1 4 9 7 0,78 5,4 0,73 1,80 7,20 0,80 1,00 


  1 4 9 8 0,89 6,2 0,83 1,80 7,20 0,80 1,00 


K0/K1 1 10 15 14 0,93 6,5 0,88 3,00 12,00 0,80 1,00 


  1 10 15 16 1,07 7,5 1,00 3,00 12,00 0,80 1,00 


  1 10 15 18 1,20 8,4 1,13 3,00 12,00 0,80 1,00 


Gjennomsnitt 1 10 15 16 1,07 7,5 1,00 3,00 12,00 0,80 1,00 


K2.3 2 10 20 14 0,70 4,9 0,66 4,00 16,00 0,80 1,00 


  2 10 20 16 0,80 5,6 0,75 4,00 16,00 0,80 1,00 


  2 10 20 18 0,90 6,3 0,84 4,00 16,00 0,80 1,00 


Gjennomsnitt 2 10 20 16 0,80 5,6 0,75 4,00 16,00 0,80 1,00 


K3.4 = Godsstrategi 2050 3 4 19 12 0,63 4,4 0,59 3,80 15,20 0,80 1,00 


  4 4 24 16 0,67 4,7 0,63 4,80 19,20 0,80 1,00 


Forventningsverdi 3,4 4 21,1 13,7 0,65 4,5 0,61 4,23 16,91 0,80 1,00 


K5.1 ~ Godsstrategi 2050 3 4 19 12 0,63 4,4 0,59 3,80 15,20 0,80 1,00 


  4 4 24 16 0,67 4,7 0,63 4,80 19,20 0,80 1,00 


Forventnings-verdi 3,4 4 21,1 13,7 0,65 4,5 0,61 4,23 16,91 0,80 1,00 


Godstrategi T2033 3 4 19 12 0,63 4,4 0,59 3,80 15,20 0,80 1,00 
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Kort sammendrag  
Mulighetsstudien beskriver alle konsepter som har vært vurdert frem til siling. Konseptene er 
presentert på et overordnet nivå. Videreførte konsepter detaljeres og raffineres videre, som grunnlag 
for valg av anbefalt konsept.    


Mulighetsstudien viser et bredt spenn av mulige løsninger på det uttalte problemet en står overfor 
på Kongsvingerbanen. I arbeidet er det er vurdert ulike tilnærminger, virkemidler og tiltak som alene 
eller i kombinasjon kan løse problemet, uavhengig av hvilken statlig virksomhet som har ansvaret for 
virkemiddelet. Konseptene skal i prinsippet være det mest hensiktsmessige svaret på et mer eller 
mindre konkret uttalt behov som oppstår som resultat av et eller flere konkrete problemer og ønske 
om forbedringer. Problembeskrivelsen, behovsanalysen samt mål og rammebetingelser ligger derfor 
som føringer for mulighetsrommet og arbeidet med konseptutvikling. 


I mulighetsstudien er det utviklet seks hovedkonsepter med tilhørende undervarianter. Det er lagt 
vekt på å få frem reelt forskjellige konsepter, slik at hovedkonseptene ikke bare er varianter av 
hverandre. Konseptene er utviklet i henhold til firetrinnsmetodikken., som sikrer at en ikke anbefaler 
tiltak som innebærer store investeringer før det er vurdert om den samme effekten kan oppnås med 
enklere og mindre kostbare tiltak.  
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Forord 
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Jernbanedirektoratet ved Darssan Kupandran, Per Pedersen, Ulla Vesterås, Marit Linnerud, og Åse-
Marit Drømtorp, samt Gunnar Ridderstrøm fra Citiplan. 
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1 OM MULIGHETSSTUDIEN 


1.1 Bakgrunn 
Formålet med konseptvalgutredningen er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å velge hvilket 
konsept som eventuelt skal videreføres i forprosjektfasen. Konseptvalgutredningen skal være 
strukturert med følgende kapitler:  


1. Problembeskrivelse  
2. Behovsanalyse  
3. Strategiske mål  
4. Rammebetingelser for konseptvalg  
5. Mulighetsstudie  
6. Alternativanalyse  
7. Føringer for forprosjektfasen  
 
I henhold til statens retningslinjer for KVU skal det gjennomføres en mulighetsstudie. Hensikten med 
mulighetsstudien er å gi en oversikt over mulige tiltak og løsningsprinsipper i det aktuelle 
planområdet. Mulighetsstudien danner basis (byggeklosser) for å utvikle konsepter som skal inngå i 
alternativanalysen. I arbeidet med utvikling av konsepter skal firetrinnsmetodikken benyttes som 
hjelpemiddel. Firetrinnsmetodikken sikrer at en både vurderer enklere løsninger innenfor dagens 
tilbud og helt nye løsninger som krever større investeringer, samt nye kombinasjoner av løsninger.  


I Mulighetsstudien beskrives både utviklede konsepter og forkastede konsepter. I henhold til veileder 
for KVU vil det være naturlig å gjennomføre overordnede transportberegninger og en grov 
samfunnsøkonomisk analyse, samt vurdere konseptenes måloppnåelse i en grovsiling i etterkant av 
arbeide med mulighetsstudien.  


Mulighetsstudien skal gi en konsistent og transparent fremstilling av alle ideer som er fremkommet, 
og drøfte mulighetsrommet. Ideene blir vurdert i en silingsprosess, hvor noen blir tatt med for videre 
utvikling til konsepter. For ideer som ikke videreføres begrunnes dette. Formålet med 
silingsprosessen er å ende opp med et utvalg ideer som i størst mulig grad kan løse det 
prosjektutløsende behovet som er identifisert gjennom problembeskrivelsen og behovsanalysen. 
Ideene videreutvikles til mulige konsepter som beskrives nærmere. I siste del av mulighetsstudien 
blir alle potensielle konsepter vurdert med hensyn til måloppnåelse i henhold til rammebetingelsene.  


I alternativanalysen vurderes gjenstående konsepter gjennom en transportanalyse og en 
samfunnsøkonomisk analyse (prissatte og ikke-prissatte virkninger). I tillegg gjøres det en vurdering 
av andre samfunnsmessige virkninger som netto ringvirkninger, fordelingseffekter, mernytte og 
lokale og regionale virkninger. 


I den samfunnsøkonomiske analysen inngår vurderinger av fleksibilitet (muligheter for trinnvis 
utbygging) og realopsjoner. Avslutningsvis i alternativanalysen vurderes konseptenes måloppnåelse. 
Det gjøres så en samlet vurdering i den samfunnsøkonomiske analysen, med vurdering opp mot 
måloppnåelse, som grunnlag for å rangere konseptene. Dette sammenholdes med netto 
ringvirkninger, fordelingseffekter, lokale og regionale virkninger, fleksibilitet og 
finansieringsmuligheter. Drøftingen ender opp i en anbefaling av konsept (eventuelt kombinasjon av 
konsept), samt anbefaling av videre planlegging og anbefalt kontraktstrategi. Avslutningsvis beskrives 
prosessen som er gjennomført for å involvere omgivelsene. 
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1.2 Konseptutvikling 
Jernbanedirektoratet samfunnsoppdrag er innrettet mot kunden (personer og godstransportører) og 
togtilbudet, mens Bane NOR har ansvar for infrastrukturen. Dette er en endring siden 
jernbanereformen. Konseptene som utvikles i denne KVU-en tar utgangspunkt i tilbud, men 
konseptet i seg selv inkluderer også en infrastruktur.  Med konsept forstår vi her en «overordnet 
løsning for å ivareta et antatt behov for forbedringer i transporttilbudet» – 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. 


Nøkkelspørsmålene vi har prøvd å besvare er: 


• Hvordan skal transportbehovet løses?  
• Hvilket geografisk område skal betjenes? 


Jernbanedirektoratets «T18 Godstrafikk, Tilbudskonsept 24.04.2018» definerer tilbudskonsept på 
følgende måte:  


Et tilbudskonsept betegner det inntektsgivende togtilbudet i et definert område. Togtilbudet beskrives 
gjennom linjekonsept inkl. stoppmønster, fremføringstid, frekvens og intervaller, døgnfordeling 
(antall tog/time) og standardtogtyper inkl. transportkapasitet som brukes på de gjeldende linjene. 
Rutetider kommer ikke frem i et tilbudskonsept. Trafikk som ikke er inntektsgivende for 
togselskapene, f.eks. posisjonskjøring, løslok og målevogn, vises heller ikke i et tilbudskonsept. 


Utviklingen av konsepter vil ta utgangspunkt i transportbehovet sett fra kundens perspektiv og 
nødvendige tiltak (tilbudskonsepter) basert på det servicetilbudet som det er avdekket behov for. 
Det samlede tilbudet i et konsept legger premisset for eventuelle infrastrukturtiltak. Tilbudsbaserte 
konsepter vil ha reisetid, frekvens, pendelstruktur og stoppmønster som innsatsfaktorer. Dette vil gi 
føringer for infrastrukturen, hvor innsatsfaktorene være krysningsspor/toglengde, dobbeltspor, 
utforming av stasjoner og banenettverk (tilsvinger mv.).  


For gods har Jernbanedirektoratet (Staten) en annen rolle enn for persontransport (med statlig 
finansiering). For godstrafikken fungerer Jernbanedirektoratet som en tilrettelegger. Utviklingen av 
konsepter for godstrafikken vil derfor ha et litt annet perspektiv enn for persontransporten, og vil 
fokusere på transporttilgang.  


 
Figur 1-1: Sammenheng mellom markedet, transporttilbudet og kapasitet i infrastrukturen. Det er behovet hos 
brukerne og deres betalingsvillighet/-evne som avgjør hva markedet for økte tilbud vil være. 
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2 INNLEDNING 
Sett i sammenheng definerer problem, behov, mål og rammebetingelser prosjektets mulighetsrom. 
Mulighetsstudien skal være en bred tilnærming til alternative mulige løsninger. Det skal vurderes 
ulike tilnærminger, virkemidler og tiltak som alene eller i kombinasjon kan løse problemet en står 
overfor, uavhengig av hvilken statlig virksomhet som har ansvaret for virkemiddelet. Dette gir 
grunnlag for å definere ulike konsepter som alternative løsninger. 


I mulighetsstudien skal det vurderes om ulike konseptuelle løsninger kan realisere mål og tilfredsstille 
de tiltaksspesifikke rammebetingelsene. Det gir grunnlag for en grovsiling av tiltak og det skal 
dokumenteres hvorfor noen løsninger siles ut på et tidlig stadium. 


Mulighetsrommet er de mulighetene for utvikling av konsepter som oppstår i feltet mellom behov, 
samfunnsmål og effektmål, samt politiske og faglige krav og rammebetingelser for løsningen som skal 
velges. 


 


 
Figur 2-1: Mulighetsrommet slik det fremstilles av CONCEPT temahefte nr. 7: "Mulighetsrommet.   
Utgangspunktet for et godt konseptvalg" (Samset, 2016). Mulighetsrommet avgrenses av de overordnete 
kravene som skal oppfylles, og er et uttrykk for den samlede prioriteringen mellom ulike forhold og verdier i 
samfunnet. 
 


Mulighetsrommet for utvikling av Kongsvingerbanen vil være avgrenset av tekniske forhold knyttet til 
den fysiske infrastrukturen, funksjonelle forhold knyttet til drift og vedlikehold av jernbanen, 
kostnader knyttet til infrastruktur, og konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunnet ellers. 
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Figur 2-2: En illustrasjon av hensyn som inngår i defineringen av mulighetsrommet i konseptvalgutredningen for 
Kongsvingerbanen. Mulighetsrommet for konsepter blir en avveiing mellom disse fire forholdene. 
 


Mulighetsstudiet skal ikke føre frem til bestemte valg, men ha som et selvstendig mål å åpne 
perspektivet for å identifisere de beste konseptene. Avgrensningen av mulighetsrommet skal både 
sikre at de dårligste alternativene ikke blir med videre i prosessen og bidra til at de beste konseptene 
blir identifisert. Gjennom en grovsortering av konsepter skal omfanget av analyser reduseres slik at 
en sparer tid og penger på mer de mer omfattende og detaljerte analysene av konseptene.  


Mulighetsstudien står sentralt og er en nødvendig betingelse for å ende opp med et godt 
konseptvalg. De innledende delene av KVU-en, problemanalyse, behov, mål og rammebetingelser 
legger føringer for hvor stort handlingsrommet er, og er derfor viktig input i denne studien.   


 


2.1 Rammer for mulighetsstudien 


 


 


  


Funksjonelle 
forhold knyttet til 


driften


Tekniske forhold 
knyttet til 


infrastrukturen


Økonomi


Virkninger for 
miljøet, 


naturressurser eller 
samfunnet


Problem


• Manglende 
kapasitet


Behov


• Transporttilbud 
som dekker 
etterspørselen


Samfunnsmål


• Kostnadseffektivt, 
dekke etterspørsel 
og redusere 
klimagassutslipp


Effektmål


• Konkurrasedyktig 
kollektivtilbud


Ramme-
Betingelser


• miljø, klima, 
transportkapasitet, 
reisetid
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2.1.1 Problembeskrivelse 
Kongsvingerbanen utgjør en svært viktig transportkorridor for daglige reiser mellom tettstedene på 
strekningen Kongsvinger-Oslo. Kongsvingerbanen er også en kritisk lenke i det norsk-svenske 
godstransportnettet, for blant annet frakt av dagligvarer til Nord-Norge og tømmer fra Norge til 
Sverige.  


Kongsvingerbanen har hatt stor trafikkvekst de senere år. Forventet vekst i Stor-Osloregionen tilsier 
økt transportetterspørsel i tiden fremover, for både person- og godstransport. Kongsvingerbanen har 
også stort potensial for vekst i internasjonal persontrafikk mellom Oslo og Stockholm i konkurranse 
med bil og fly. 


Begrenset strekningskapasitet på Kongsvingerbanen reduserer muligheten for å kunne tilby et 
effektivt og konkurransedyktig rutetilbud som kan imøtekomme dagens og fremtidig 
transportetterspørsel.  


Kapasitetsbegrensningen på Kongsvingerbanen gir lav punktlighet og lav robusthet for å håndtere 
eventuelle avvikssituasjoner. Kongsvingerbanen er så å si er fullt utnyttet gjennom hele døgnet, noe 
som gir en krevende vedlikeholdssituasjon. Banen må stenges for trafikk over lengre perioder én til 
to ganger i året for å kunne utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid.  


Tiltak som ligger inne i første periode av jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029, som for 
det meste er kryssingssporutbygginger, vil være tilstrekkelig til å oppheve dagens overbelastning, 
men gir ikke grunnlag for vesentlige tilbudsforbedringer på banen.  


Utfordringene på Kongsvingerbanen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: 


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


Økt persontransportkapasitet 


- Få muligheter til å øke antall avganger i rush pga. 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 uten at det går på 
bekostning av persontransportkapasiteten 
- Dagens kryssingsspor begrenser lengden på togene 


2.1.2 Behovsanalyse 
Det overordnede målet for transportpolitikken i Norge er å utvikle et sikkert transportsystem som 
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Kongsvingerbanen benyttes for 
personreiser mellom tettsteder på strekningen Oslo-Kongsvinger-Stockholm, godstransport mellom 
Alnabru og Nord-Norge og til/fra Sverige/kontinentet, samt tømmer- og trevirketransport mellom 
Østlandet og Sverige. Kapasitetsbegrensninger gjør Kongsvingerbanen til en flaskehals i det norske 
jernbanenettet i dag. Etterspørselsbehovet etter transporttjenester er større enn det tilbudet 
Kongsvingerbanen kan tilby, fordi kapasiteten på banen er fullt utnyttet døgnet igjennom. Dette 
begrenser mulighetene for å oppfylle nasjonale, regionale og lokale mål for utvikling av kompakte 
byer og tettsteder, med utgangspunkt i stasjonene langs Kongsvingerbanen. 
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E16, som går på vestsiden av Glomma, gir god tilgjengelighet fra Kongsvingerregionen til Lillestrøm 
og Oslo. Tettstedene i Akershusdelen av korridoren mellom Kongsvinger og Lillestrøm ligger derimot i 
all hovedsak i tilknytning til jernbanestasjonene langs Kongsvingerbanen, på østsiden av Glomma, et 
godt stykke fra E16. Tog vil i de fleste tilfeller være det raskeste transportmiddelet for bosatte i disse 
områdene for reiser i retning Lillestrøm/Oslo og Kongsvinger. 


Det er tilsammen drøyt 2100 påstigninger på de seks avgangene på Kongsvingerbanen i morgenrush i 
retning Oslo i dag (2018). Ombordkapasiteten i rush er sprengt allerede i dag.  


Befolkningsveksten i regionen frem mot 2050 vil gi en økning i reiseomfang med jernbane i 
rushretning på minst 17 %, hvis dagens markedsandel for tog opprettholdes. Dette tilsvarer en 
økning på 360 reiser per dag. Oppfylling av nullvekstmålet for personbiltransport vil kunne gi en 
økning i reiseetterspørsel på 150 % frem mot 2050. Dette tilsvarer en økning på 3100 reiser per dag. 
Veksten i regionen er i all vesentlig grad knyttet til Akershuskommunene langs banen.  


Aldrende befolkning vil kunne gi økning i reiseetterspørsel også utenom rush. Dette er reiser som  i 
mindre grad er styrt av faste reisetider og reisemål slik arbeidsreiser er. Reiseetterspørselen utom 
rush er beregnet til å øke med 14-120 %, avhengig av i hvilken grad toget skal bidra til oppfyllelse av 
nullvekstmålet. Vekst i andel eldre beboere er gjennomgående for alle kommunene langs banen.  


I dag er etterspørselen etter godstransport større enn kapasiteten på banen. Det går betydelige 
mengder godstransport på vei i den samme korridoren. Frem mot 2050 er det ventet en 
gjennomsnittlig årlig vekst på 1,5 % i totale godsstrømmer. For å opprettholde dagens 
transportfordeling mellom vei og bane vil det frem mot 2050 sannsynligvis være behov for å kunne 
kjøre godstog med lengder opp mot 740 meter (500 meter for tømmertog) og øke antall avganger 
med minst to per dag. Politiske målsetninger om overføring av gods fra vei til bane gir behov for å 
kunne kjøre lengre godstog og øke antall daglige avganger ytterligere. Etterspørselsbehovet for 
godstransport på bane vil avhenge av den økonomiske utviklingen i Norge og konkurranseforholdet 
mellom lastebil og tog, som til dels styres av politiske rammebetingelser 


Overføring av reiser mellom Oslo og Stockholm fra fly til tog vil gi betydelige reduksjoner i 
klimagassutslipp. Dette forutsetter kortere reisetider og høyere frekvens enn det som kan tilbys på 
strekningen i dag, og vil kreve tiltak både på Kongsvingerbanen og i Sverige. Med reisetider ned mot 
3-4 timer og totimers frekvens vurderes overføringspotensialet som svært høyt. 0,8-1 millioner 
direkte flyreiser mellom Oslo og Stockholm har potensial for overføring til tog dersom tilbudet blir 
attraktivt nok. Et bedre togtilbud mellom Oslo og Stockholm vil også gi overføring fra bil til tog. 


Grunnet kapasitetsbegrensninger på Kongsvingerbanen medfører vedlikeholdsarbeid innstillinger av 
tog over lengre perioder hvert semester. For at jernbanen skal være konkurransedyktig er det behov 
for å kunne utføre nødvending vedlikehold uten å måtte stanse driften i lengre tid som i dag 


Det kan være behov for utbedringer eller stabilisering på deler av linjen for å forebygge og begrense 
skadeomfanget ved flom, ras og lignende naturhendelser.  


Eventuell utbedring av dagens bane og bygging av nye linjer må skje på en måte som i størst mulig 
grad begrenser tap av naturmangfold, kulturminner og andre vernede områder.   


På bakgrunn av problembeskrivelsen og behovsanalysen er det definert følgende prosjektutløsende 
behov for KVU Kongsvingerbanen:   


Det er behov for et transporttilbud som kan dekke samfunnets etterspørsel etter person- og 
godstransport mellom Lillestrøm og riksgrensen  
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2.1.3 Strategiske mål 
 


Samfunnsmålet er fastsatt av Samferdselsdepartementet og lyder:  


Transportsystemet i korridoren Oslo – Kongsvinger – riksgrensen skal kostnadseffektivt dekke 
etterspørselen etter lokal, regional og grense-overskridende person- og godstransport frem til 2050, 
og redusere utslipp av klimagasser gjennom økte markedsandeler for kollektivtransporten.  


Effektmålene, med indikatorer er som følger: 


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


Indikatorer: Antall sitteplasser i makstimen, antall avganger i makstimen og i grunnrute. 


2. Kapasiteten for godstransport i transportkorridoren skal øke med 100 % i antall ruteleier for 
lengre tog frem mot 2050.  


Indikatorer: Antall ruteleier for 740 meter lange tog og fremføringstid.  


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 frem mot 
2050.  


Indikatorer: Antall togpar per døgn.  


2.1.4 Rammebetingelser 
 


Konseptene skal vurderes opp mot følgende rammebetingelser 


1. Transportkapasitet: Kapasiteten og frekvensen for person- og godstransporten skal ikke være 
dårligere enn tilbudet på Kongsvingerbanen før arbeidet med skifte av kjøreledning startet i 2018 
(ferdig i 2021).  


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 
stenges sammenhengende over lengre tidsrom.  


6.Sårbarhet og naturrisiko: Kongsvingerbanens sårbarhet for hendelser knyttet til klimaendringer skal 
reduseres (denne brukes ikke ifm. grovsilingen, da den ikke vil kunne skille på konseptene).  


2.1.5 Firetrinnsmetodikken 
Tiltak som vil kunne bidra til å tilfredsstille målene og kravene skal i henhold til retningslinjene for 
konseptvalgutredninger analyseres i fire trinn. Bruk av firetrinnsmetodikken sikrer at en ikke 
anbefaler tiltak som innebærer store investeringer før det er vurdert om den samme effekten kan 
oppnås med enklere og mindre kostbare tiltak.  


Firetrinnsmetodikken består av følgende trinn: 
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• Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av transportmiddel 
• Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur 
• Trinn 3: Forbedring av eksisterende infrastruktur 
• Trinn 4: Nyinvesteringer og større ombygninger 


 
Trinn 1 - Virkemidler på dette trinnet kan for eksempel være endret arealbruk, tilrettelegging for 
flere lokale arbeidsplasser, handels-, servise- og fritidstilbud, og andre tiltak som reduserer 
reiseetterspørselen på strekningen. Dette omfatter planlegging, styring, regulering og informasjon 
både innen transportsystemet og samfunnet ellers, med sikte på å redusere transportetterspørselen 
eller føre transporten over på mindre plasskrevende, sikrere og mer miljøvennlige transportmidler 
Utvikling av et supplerende busstilbud kan også være et virkemiddel på dette trinnet. For 
godstransport kan en eventuelt vurdere alternative transportårer og transportmidler, f.eks. bruk av 
båttransport til Nord-Norge. Dette er alle tiltak som ligger utenfor Jernbanedirektoratets mandat og 
virkemidler, men som kan vurderes i konseptutviklingen.    


Trinn 2 - Virkemidler på dette trinnet kan for eksempel være optimalisering av dagens rutetilbud, 
tiltak for å endre reisetidspunkt, sanntidsinformasjon om åpne slots på linja for godstransport og 
lengre togsett for både person- og godstransport. Dette er rettet mot transportsystemets unike deler 
for å utnytte eksisterende transportsystem mer effektivt, sikkert og miljøvennlig. Mulig tiltak kan 
være å kjøre med doble togsett for alle rushavganger. En kan også vurdere å øke frekvensen i rush til 
20 minutter, mot 30 i dag. Et slikt tiltak vil samtidig kunne gi noe lengre reisetid grunnet begrenset 
krysningskapasitet, samt redusert punktlighet som følge av økt kapasitetsutnyttelse. Bruk av lengre 
godstog vil kreve etablering av flere lengre kryssingsspor enn det er på banen i dag, og vil kreve 
investeringer utover det en vanligvis ser for seg på trinn 2. Tiltak for å fordele reiseetterspørselen 
utover driftsdøgnet, f.eks. sanntidsinformasjon om togtider og belegg på toget, samt prispolitikk med 
lavere billettpriser utenom rush kan vurderes, men vil ventelig ha begrenset effekt. Dette vil uansett 
ikke løse hovedutfordringen med kapasitetsbegrensningene på banen.  


Trinn 3 – I trinn 3 ser man på forbedringer av eksisterende infrastruktur, som for eksempel bedre 
vedlikehold, kurvaturforbedring, kryssingsspor, mindre plattformstiltak og lignende.  


Virkemidler på dette trinnet kan for eksempel være mindre tilbudsforbedringer som gir mulighet for 
økt frekvens og høyere trafikkavvikling innenfor et begrenset kostnadsnivå, anslagsvis opp mot tre 
milliarder. Mulige tiltak kan være forlengelse av plattformer på utvalgte stasjoner, etablering av nye 
og forlengelse av eksisterende krysningsspor på strategiske steder, samt nedlegging av stasjoner i 
kombinasjon med forbedret matebusstilbud. Trinn 3 benyttes til å utvikle konsepter som innebærer 
en oppgradering av dagens linje med mulighet for høyere frekvens og lengre togsett for både person- 
og godstransport.  


Trinn 4 – virkemidler på dette trinnet vil være større investeringer og utbygginger som legger til rette 
for et attraktivt og effektivt jernbanetilbud som dekker den samlede etterspørselen etter lokal, 
regional og grensekryssende person- og godstransport på en mer effektiv måte enn i dag. Det kan 
også tenkes tiltak som åpner for nye forbindelser som en ikke har i dag. Med nyinvesteringer vil det 
være mulig å oppgradere dagens linje med dobbeltspor eller lignende, samt etablere nye traseer og 
stasjoner. Kapasiteten i et slikt system vil økes betraktelig. Trinn 4 kan benyttes til å utvikle konsepter 
som svarer ut alle etterspørselsbaserte behov for både person- og godstransport. For disse 
konseptene er det samtidig viktig med mulighet for trinnvis utvikling og høy fleksibilitet i løsningene.   


2.1.6 Drøfting og avklaring av mulighetsrommet 
Konseptene skal i prinsippet være det mest hensiktsmessige svaret på et mer eller mindre konkret 
uttalt behov. Behovet oppstår som resultat av et eller flere konkrete problemer og ønske om 
forbedringer. Stadige avvik fra ruteplanen for banen på grunn av manglende vedlikehold kan være et 
slikt problem. Det vil da være behov for å redusere sårbarheten på banen. Et mål konkretiserer det 
man vil oppnå når prosjektet er gjennomført, det vil si når den konseptuelle løsningen er innført. 
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En vanlig utfordring i konseptvalgutredninger er å gå rett på en teknisk løsning, fremfor å ta 
utgangspunkt i det problemet som skal løses. En vanlig feil er at problemet defineres som fraværet av 
én bestemt løsning, og som konsekvens at alternative konseptuelle løsninger utelukkes fra 
mulighetsrommet. 


Føringene for mulighetsrommet dannes av problembeskrivelsen, behovsanalysen, mål og 
rammebetingelser.  


Det er økende etterspørsel etter mer kapasitet for både regional og grensekryssende person- og 
godstransport på strekningen som betjenes av dagens Kongsvingerbane. Problembeskrivelsen viser 
videre at kapasitetsutfordringer på Kongsvingerbanen begrenser muligheten for å kunne tilby et 
effektivt og konkurransedyktig rutetilbud som kan imøtekomme dagens og fremtidig 
transportetterspørsel. I henhold til nasjonale føringer er det behov for å utvikle et transportsystem 
som legger til rette for at flere reiser kan gjøres med kollektivtransport, gange og sykkel, samt 
muliggjør å overføre mer godstransport fra vei til båt og bane. Behovsanalysen viser at tettstedene i 
Akershusdelen av utredningsområdet i all hovedsak ligger i nærheten av stasjoner på 
Kongsvingerbanen, med relativt lang avstand til hovedvegnettet.  


Problembeskrivelsen og behovsanalysen har vist at utfordringene på Kongsvingerbanen er knyttet til 
selve banen. Mange av konseptene vil derfor i stor grad omfatte tiltak som legger til rette for økt 
transportkapasitet på Kongsvingerbanen, selv om det også vil bli sett på mulighetene som ligger i 
bruk av andre transportformer enn tog.  


Full effekt av konseptene avhenger også av prosjekter på andre jernbanestrekninger som ligger 
utenfor prosjektområdet. Disse prosjektene beskrives nærmere for de konseptene hvor dette vil 
være relevant. 


I denne KVU-en skal det utvikles tilbudskonsepter med tilhørende infrastrukturtiltak som er innrettet 
mot kunden (personer og godstransportører) og togtilbudet. Dette betyr at mulighetsrommet 
begrenser seg til de konseptene som kan gi kundene et bedre transporttilbud som reduserer 
kostnader, bidrar til et mer pålitelig kollektivsystem, bidrar til regional utvikling og reduserer 
påvirkning på miljø og klima. Dette kan omformes til tilbudskonsepter som bidrar til redusert reisetid, 
større fleksibilitet i reisemønsteret, bedre plass på tog, buss eller selve jernbanesporet og kan bidra 
positivt til alle eller noen utvalgte tettsteder langs banen i en miljø- og klimavennlig retning.  
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3 HOVEDPRINSIPPER FOR KONSEPTUTVIKLINGEN 
Alle ideer er vurdert i henhold til firetrinnsmetodikken. Tabellen nedenfor gir en oppsummering av 
de ideer på hvert trinn som er videreført til konseptutviklingen. Alle ideene som er kommet inn i 
løpet av KVU-arbeidet er vist i vedlegg 1.  


 


Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3  Trinn 4 
- Øke kapasiteten i 
busstilbudet 
 
 


- Bruk av togmateriell 
med høyere kapasitet 
(person) 
-  Prioritere én 
transportgruppe på 
bekostning av andre 
- Lengre tog 
(person/gods) 
- Annet stoppmønster 
(begrense kostnader til 
plattformforlengelse ifm. 
lengre tog) 


- Lengre tog 
(person/gods) 
- begrenset utbygging av 
krysningskapasitet 
(prioritere gods) 
- Flytte Norsenga til et 
område langs 
Grensebanen med 
mulighet for større 
terminal 
 


- Maks 
krysningskapasitet på 
enkeltsporet bane (flere 
og lengre kryssingsspor) 
- Dobbeltspor 
- Nye baner for å avlaste 
strekninger med 
begrenset kapasitet 
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4 KONSEPTER  


4.1 Innledning 
Det er utviklet seks hovedkonsepter med tilhørende undervarianter. Det er lagt vekt på å få frem 
reelt forskjellige konsepter, og at hovedkonseptene ikke bare er varianter av hverandre. For å 
fremheve forskjellen mellom konseptene er de gitt hvert sitt karakteristiske navn. Det er utarbeidet 
en generell beskrivelse med viktige egenskaper ved hvert konsept. Hovedkonseptene kan ha 
undervarianter, hvorav den viktigste er differensieringen er mellom betjening av samtlige av dagens 
stasjoner, kontra et knutepunktbasert stoppmønster. Hensikten med varianter med 
knutepunktbasert stoppmønster er å beregne effekten av et tilbud hvor reisetiden optimaliseres på 
bekostning av flatedekning. Denne varianten kan i prinsippet inngå i alle konsepter, men er i analysen 
lagt inn som varianter i konsept 2 og 5.  


Det er utarbeidet kart og tilbudsdiagram for hvert konsept. Den påfølgende silingsprosessen vil 
ytterligere tydeliggjøre prinsipielle forskjeller mellom de enkelte konseptene.   


De enkelte konseptene sammenlignes med et referansealternativ K0, som er nærmere beskrevet i 
kapittel 4.3. Konseptene som går videre til alternativanalysen vil i den sammenheng også bli 
sammenlignet med et utvidet referansealternativ bestående av K0 og ny togtunnel gjennom Oslo. 
Dette sammenligningsalternativet er ikke et selvstendig alternativ.  


 


4.2 Oversikt konsepter 
Følgende tilbudskonsept er utviklet i mulighetsstudien:  


Tabell 4-1: Oversikt over konsept i KVU Kongsvingerbanen 


Konsept Tilbud Infrastruktur 


K0 Referanse Opprettholde dagens tilbud og standard Nødvendig vedlikehold + mindre 
tiltak iht. NTP referanse 


Trinn 1 


K1 Buss som supplement 
til tog 


Økt kollektivtransportkapasitet ved bruk av 
buss som supplement til togtilbudet på 
Kongsvingerbanen.  


Nødvendig vedlikehold + mindre 
tiltak iht. NTP + ev. 
fremkommelighetstiltak for buss 


Trinn 2 


K2 Økt ombordkapasitet 
(person- og godstog) 


Økt transportkapasitet for 
persontogtrafikken med bruk av tog med 
høyere ombordkapasitet. Mindre trengsel om 
bord. Plass til alle som reiser i rush.  


• K2.1 Økt ombordkapasitet for persontog, 
dagens stoppmønster 


• K2.2 Økt ombordkapasitet for persontog 
og knutepunktbasert stoppmønster 


• K2.3 Økt ombordkapasitet for både 
person- og godstog, dagens stoppmønster 
  


Nødvendige tiltak på stasjoner og 
økt hensettingskapasitet for å ta i 
bruk nytt togmateriell 
Flere og lengre kryssingsspor (K2.3) 
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Konsept Tilbud Infrastruktur 


Trinn 2-3-4 


K3 Optimalisere trafikk 
og infrastruktur på 
Kongsvingerbanen 


I K3-konseptene er det sett på ulike måter for 
å utnytte jernbaneinfrastrukturen på annen 
måte enn i dag, enten med annen prioritering 
eller med ulike tiltak for å øke kapasiteten på 
dagens bane. 


• K3.1 Prioritere regional persontransport 
• K3.2 Prioritere gods 
• K3.3 Maks utnyttelse av enkeltspor 
• K3.4 Økt frekvens og kortere reisetid 


Flere og lengre kryssingsspor 
(K3.3) 
Dobbeltsporparseller (K3.4) 
Eventuelt tilsving Kongsvinger 
(K3.1) 
 


Trinn 4 


K4 Regionalt nettverk 


Økt transportkapasitet for person- og 
godstog, samt økt robusthet for 
transportnettverket i regionen.  
Ny rute Kongsvinger-Årnes-OSL-Oslo S.  
Ny rute Oslo S-Gardermoen-Kongsvinger-
Karlstad-Stockholm.  


Ny banestrekning mellom Årnes 
og OSL  
Ny godsterminal ved Hauerseter 
(eventuelt) 
 


K5 Økt kapasitet med 
reduksjon av reisetid  


Økt kapasitet og kortere reisetid som følge av 
innkorting av strekningen Lillestrøm-
Sørumsand (ny bane).  


• K5.1 Dagens stoppmønster  
• K5.2 Knutepunktbasert stoppmønster 


Ny banestrekning Lillestrøm-
Sørumsand 
Flere og lengre krysningsspor 
Dobbeltspor Sørumsand-
Kongsvinger (eventuelt) 


K6 Kortere reisetid og økt 
kapasitet for tog til 
Stockholm  


Økt transportkapasitet og kortere reisetid for 
lange personreiser (Oslo-Karlstad-
Stockholm). Økt kapasitet for gods mellom 
Norge og Sverige/ kontinentet. Redusere 
klimagassutslipp fra langtransport.  


• K6.1 Forbedret tilbud til Stockholm via 
Lillestrøm (ny bane) 


• K6.2 Forbedret tilbud til Stockholm via 
Follobanen (ny bane) 


Ny banestrekning Lillestrøm-
Sørumsand-Stockholm (K6.1) 
Ny banestrekning Ski-Stockholm 
(K6.2) 
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4.3 Referansealternativ K0 
Referansealternativet K0 er det alternativet de øvrige konseptene skal sammenlignes med i 
alternativanalysen. Referansealternativet er, jf. retningslinjer fra Finansdepartementets rundskriv R-
109/141 og Veileder i samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren2,  en videreføring av dagens 
situasjon samt vedtatt politikk (regelverk, lover, grenseverdier m.v.). For investeringsprosjekter vil 
dette bety kostnader til det minimum av vedlikehold som er nødvendig for at referansealternativet 
skal gi samme ytelse i hele den analysetiden som legges til grunn. I tillegg til denne forståelsen har 
KVU Kongsvingerbanen lagt til grunn den referansedefinisjonen som benyttes i arbeid med 
kommende NTP. Det er hensiktsmessig å legge seg tett opp til referanseforståelsen som brukes i 
NTP-sammenheng slik at tiltakenes nytte kan sammenlignes uavhengig av om de utredes i denne 
KVU-en eller i NTP-sammenheng.  


NTPs referansealternativ inneholder prosjekter med oppstartsbevilgning i 2018 og 20193 
(Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2022-2033, 2018)4.  Jamfør denne definisjonen ligger 
Sørumsand stasjon inne i referansealternativet. På Sørumsand stasjon skal det innen utgangen av 
2019 bygges to nye sideplattformer, nytt spor til plattform 2 samt undergang. Ferdigstilling av 
Sørumsand stasjon gir mulighet til kryssing for persontog på stasjonen, og dermed mer robusthet og 
fleksibilitet i ruteplanen.  


Jernbanedirektoratet har i dokumentet «Tilbudskonsept for referansealternativet» (2019)5 definert 
hvordan tilbudskonseptet skal være for jernbaneprosjektene i NTP-arbeidet. I Jernbanedirektoratets 
tillegg til NTP styringsgruppe referanse inkluderes nytt togmateriell utover fornyelse i 
referansetilbud, dersom det møter kravene i minst ett av følgende to prinsipper: 


 Prinsipp 1: Kjøretøy som det forventes at det inngås avtale om leveranse av eller som 
forventes å ha restverdisikring i løpet av 20196 


 Prinsipp 2: Kjøretøy som er nødvendig for å kjøre togtilbudet som følger av bundne 
infrastrukturtiltak er også inkludert i referansetilbudet 


Ved anskaffelse av nytt togmateriell kreves også ofte infrastrukturtilpasninger/ tiltak. 
Jernbanedirektoratet har derfor valgt å inkludere hensettingsanlegg, plattformforlengelser og andre 
tiltak (f.eks. banestrøm, verksted, mottaksbase for nye tog) som er nødvendige for å ta i bruk 
togmateriellet i henhold til prinsipp 1 og/eller 2 i referanse. Som følge av dette er prosjektet 
Kongsvinger hensetting inkludert som tiltak i referansebanen for denne KVU-en. 


Referansealternativet er definert med utgangspunkt i dagens infrastruktur og dagens togtilbud med 
tilhørende kjøretider og dimensjonerende hastighet. Dagens busstilbud i korridoren er også del av 
referansetilbudet. Dagens togtilbud er definert som R2017 for både person- og godstog. Ruteplan 
med tilhørende toglengder inngår her7. 2017 er valgt som referanseår for rutetider fordi togtilbudet 
per 2019 ikke representerer et «normalt» togtilbud. KL-AT prosjektet8 gjennomføres for tiden på 
Kongsvingerbanen, noe som medfører begrenset persontogtilbud med buss for tog på dagtid og 


 
1 Finansdepartementet (2014). Rundskriv R-109/14 
2 Jernbanedirektoratet. (2018). Veileder i samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren. 
3 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2022-2033. (2018). Retningslinjer for virksomhetenes 
transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser 
4 Innføring av ERTMS, som etter planen skal utrulles på Kongsvingerbanen i 2030, er dermed ikke med i 
referansealternativet da bevilgning til dette ikke er gitt p.t. 
5 Jernbanedirektoratet. (2019). Tilbudskonsept for referansealternativet. Delprosjektrapport i Rutemodeller til 
NTP 2022-2033 
6 For Kongsvingerbanen gjelder 1 sett type 75 til L14 Kongsvinger–Asker. Det antas togsettene til linje L12, L13 
og L14 skal benyttes til den økte dobbeltsettkjøringen som er planlagt fra høsten 2019 
7 Gjennomsnittlig toglengde for alle godstogtyper samlet er 460 m. 
8 Kontaktledning (KL) byttes ut og det etableres samtidig autotransformatorer (AT) på deler av strekningen.    
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mange innstillinger. KVU Kongsvingerbanen har derfor valgt å benytte R2017, som er det togtilbudet 
som ble tilbudt kunder på Kongsvingerbanen før KL-AT startet opp. 


Togtilbudet for fjerntogtrafikk i K0 er også basert på tilbudet fra 2017, det vil si fem togpar for Oslo-
Stockholm, operert av SJ. SJ har for tiden redusert sitt tilbud på strekningen Oslo-Stockholm på grunn 
av KL-AT-prosjektet. Rutetilbudet som er lagt til grunn i K0 er derfor det tilbudet som forelå før 
oppstart av KL-AT- prosjektet (2017).  


4.3.1 Øvrig sammenligningsalternativ 
Et referansealternativ slik Finansdepartementet legger opp til i R-109/14 begrenser muligheten til å 
foreslå tiltak som gir vesentlige tilbudsforbedringer på Kongsvingerbanen uten at kostnadene blir 
svært høye. Tilbudsforbedringer på Kongsvingerbanen i form av økt frekvens, er i stor grad avhengig 
av at pendelen L14 kan passere gjennom Oslotunnelen, som i dag er nær bristepunktet 
kapasitetsmessig.  


Et nytt løp i Oslo-tunnelen er grunnleggende for å kunne innføre vesentlige tilbudsforbedringer på 
Kongsvingerbanen, samt på de fleste banestrekninger som går gjennom Oslo. Uten å forutsette at 
det kan fremføres mer tog gjennom Oslo er det begrensede muligheter for å utvikle konsepter som 
innebærer å øke frekvensen på L14. Samtidig vil kostnadene i konseptene utviklet i denne KVU-en bli 
svært høye om en i tillegg til tiltakskostnader på Kongsvingerbanen skal legge til kostnaden ved å 
bygge ny Oslo-tunnel.  


Derfor vil det i denne KVU-en også utføres transport- og nytte-kostnadsanalyser som viser hvilken 
effekt Oslo-tunnelen har for mulighetsrommet i de ulike konseptene. Dette gjelder både trafikalt, 
men også med hensyn til den samfunnsøkonomiske nytten de ulike konseptene vil få. 


 
Figur 4-1. Referansealternativ K0.  
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Figur 4-2. Tilbudskonsept for persontog i K0.  
 


Tabell 4-2: Oversikt over konsept K0 
Konsept K0 Referanse     
Behov (ønskede effekter, 
marked) Opprettholde dagens standard     


Tilbudskonsept for 
regiontilbud Dagens rutetilbud La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 1 2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   01:18 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   110 


Buss: Dagens bussruter     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush)) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 
Årnes-OSL 
Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
1 
2 
1 
3 


2 
2 
2 
2 
6 


Stoppmønster tog: ...Oslo-Lillestrøm-Nerdrum-Fetsund-Svingen-Sørumsand-Blaker-
Rånåsfoss-Auli-Haga-Årnes-Skarnes-Kongsvinger  


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   5 
   Kjøretid Oslo-Stockholm (time:minutter)   05:00 
Tilbudskonsept gods Ttog=tømmertog, Ktog=kombitog Ttog Ktog 
  Toglengde godstog [tømmer/kombi] 500 630 
  Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 
  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 


Virkemidler, tiltak Ferdigstilling av Sørumsand stasjon, KL-AT-prosjektet, 
Kongsvinger hensetting     


Korridor Kongsvingerbanen      
 Vdim, nye tiltak 130 km/t     
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4.4 K1 Buss som supplement til tog 
I konsept K1 er det sett på muligheten for å øke kapasiteten på kollektivtilbudet i regionen gjennom å 
øke frekvensen på dagens bussrutetilbud i kombinasjon med etablering av nye ruter, henholdsvis 
Rånåsfoss/Sørumsand-Lillestrøm og Kongsvinger-Kløfta-Oslo. 


Nye bussruter: 
• Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm (to avg./time i rush + en avg./time ellers. Rutetid 35-40 min  
• Kongsvinger-Kløfta-Oslo (En avg. pr. time. Rutetid 1t 45min på dagens E16. Eventuelt ned 


mot 1t 25min med ny E16). Utvidelse av dagens rute 460.  


For disse strekningene kan reisetiden med buss bli 10-15 minutter lengre enn med tog. I tillegg 
kommer byttetid i Lillestrøm/Kløfta for eventuell videre reise med tog til Oslo eller Lillestrøm. 
Ulempen med lengre reisetid kan til en viss grad kompenseres med høyere frekvens og større 
flatedekning. For arbeidsreiser vil reisetid være særlig kritisk ved valg av reisemiddel. For reiser 
utenom rush vil frekvens og flatedekning være viktigere enn reisetid for de reisetidsforskjellene som 
oppstår her.  


Rute Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm benytter holdeplasser langs Fv.172/Rv.22 og kjører ikke innom 
jernbanestasjonene Svingen, Fetsund og Nerdrum. Det kan være behov for tilfartskontroll over 
Fetsund bru for å prioritere buss, som vil gi behov for kollektivfelt. Takting av rute Rånåsfoss-
Sørumsand-Lillestrøm og 470 Bjørkelangen-Fetsund-Lillestrøm vil gi 15 min. frekvens for strekningen 
Fetsund-Lillestrøm i rush. 


I tillegg legges det opp til høyere frekvens på følgende ruter: 


• 460 Årnes-Jessheim-OSL. 4 avg. pr. time i rush, 2 avg. pr. time ellers. Korrespondanse med 
rute 460 på Rød 


• 470 (Bjørkelangen)-Fetsund-Lillestrøm. 4 avg. pr. time i rush, 2 avg. pr. time ellers 


Frekvensen på busstilbudet kan økes i takt med etterspørselen til et visst nivå, inntil det blir behov 
for et mer kapasitetssterkt tilbud enn buss for å håndtere reiseetterspørselen på en kostnadseffektiv 
og konkurransedyktig måte.  


For godstransporten får vi ingen endring i tilbudet fordi konseptet ikke medfører nevneverdige 
endring i kapasiteten på banen.  
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Tabell 4-3: Oversikt over konsept K1 
Konsept K1 Buss og tog Trinn 1 
Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt kollektiv transportkapasitet og kortere reise- og 
ventetid med kollektivtransport i rush     


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Ny direktebuss til Lillestrøm stasjon og Jessheim/OSL. 
Dagens (K0) togtilbud og kapasitet på banen.  La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 1 2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   01:18 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   110 


Rute 2:       


Buss: 


Nye bussruter [ant. avg. pr. time] 
- Kongsvinger-Kløfta-Oslo 
- Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm 
- Årnes-Jessheim-OSL Gardermoen 
- (Bjørkelangen)-Fetsund-Lillestrøm 


 
1 
1 
2 
2 


 
1 
2 
4 
4 


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 


2 
1 


3 
2 


Årnes-OSL 
Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 


2 
2 


4 
4 


Fetsund-Lillestrøm-Oslo 6 12 


Stoppmønster tog: Oslo-Lillestrøm-Nerdrum-Fetsund-Svingen-Sørumsand-
Blaker-Rånåsfoss-Auli-Haga-Årnes-Skarnes-Kongsvinger     


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   5 
    Kjøretid Oslo-Stockholm (time:minutter)   05:00 
Tilbudskonsept gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 
  Toglengde godstog [tømmer/Kombi] 500 630 
  Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 
  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 


Virkemidler, tiltak 1) Etablere nye parallelle bussruter.  
2) Mulig behov for fremkommelighetstiltak inn mot Lillestrøm 


Korridor Kongsvingerbanen      
 Vdim, nye tiltak Som K0     
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Figur 4-3: Konsept K1 Buss og tog. Ny rute Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm, og Kongsvinger-Kløfta-Oslo. 
Høyere frekvens på 450 Årnes-Jessheim-OSL og 470 (Bjørkelangen)-Fetsund-Lillestrøm 


 
Figur 4-4. Tilbudskonsept for persontog i K1.  
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4.5 K2 Økt ombordkapasitet med nytt togmateriell 
Konsept K2 (K2.1 og K2.2) vil gi et forbedret togtilbud til de reisende i form av økt ombordkapasitet 
på regiontogene på Kongsvingerbanen. Økt ombordkapasitet kan oppnås enten ved å  


i) øke lengden på eksisterende tog og/ eller 
ii) endre togtype  


Andre togtyper enn de som benyttes i dag kan dekke et behov for økt kapasitet. I området rundt 
Stockholm benyttes for eksempel tog som er relativt like Flirt type 75 med hensyn til lengde, men 
som har ca. 25 % mer ombordkapasitet. Bruk av tog med en annen innredning som gir økt 
ombordkapasitet vil kunne dekke mye av etterspørselsbehovet innenfor dagens ruterleier på kort- 
mellomlang sikt, jamfør beregninger vist i behovsanalysen9.  


Bruk av doble togsett vil medføre behov for plattformforlengelse på flere av stasjonene. Av den 
grunn er det også vurdert en variant med færre stopp for å redusere denne kostnaden.  


K2 har samme frekvens som K0 og K1. Kjøretid vil bli noe redusert i K2.2 og det kjøres flere lengre tog 
i rush. Dette konseptet gir ikke rom for økt tilbud til godsnæringen utover det som allerede ligger i 
K0. Konseptet gir heller ingen endring i fjerntogtilbudet til og fra Sverige. Dagens holdeplass-struktur 
beholdes i K2.1. 


4.5.1 K2.1 Økt ombordkapasitet for persontog og dagens stoppmønster 
Konsept K2.1 innebærer økt transportkapasitet for regiontogene ved å bytte ut dagens Flirt type 75 
med tog som har høyere ombordkapasitet.  Reisetiden forblir uendret i forhold til K0, med mindre 
flytting av systemkryssing til Sørumsand i 2020 gir mulighet for å optimalisere rutetiden. Det er 
ventet at flytting av område for systemkryssing vil gi noe kjøretidsforbedring. Konseptet K2.1 gir 
ingen ruteforbedringer for verken godstogtrafikk eller grensekryssende fjerntogtrafikk.  


 
Figur 4-5. Konsept K2.1 Økt ombordkapasitet, dagens stoppmønster.  


 
9 Dette vil fordre fortsatt utstrakt brukt av dørstyring for å unngå store kostnader forbundet med 
plattformforlengelser 
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Tabell 4-4: Oversikt over konsept K2.1 


Konsept K2.1 Økt ombordkapasitet (person), dagens stoppmønster Trinn 2 
Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt transportkapasitet for persontogtrafikken.  
Mindre trengsel om bord. Plass til alle som reiser i rush. 


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Økt ombordkapasitet med lengre togsett for persontog.  
For øvrig dagens tilbud/K0 La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
1 


 
2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   01:18 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   110 


Rute 2:       


Buss: Dagens busstilbud     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 
Årnes-OSL 
Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
1 
2 
1 
3 


2 
2 
2 
2 
6 


Stoppmønster tog: Oslo-Lillestrøm-Nerdrum-Fetsund-Svingen-Sørumsand-
Blaker-Rånåsfoss-Auli-Haga-Årnes-Skarnes-Kongsvinger     


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   5 
  Kjøretid Oslo-Stockholm (time:minutter)   05:00 
Tilbudskonsept gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 
  Toglengde godstog [tømmer/Kombi] 500 630 
  Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 
  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 


Virkemidler, tiltak 1) Behov for utbytte av Flirt type 75 med tog med økt ombordkapasitet.  


Korridor Kongsvingerbanen     
 Vdim, nye tiltak Som K0     


 
Figur 4-6. Tilbudskonsept for persontog i K2.1. Tilsvarer K0.  
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4.5.2 K2.2 Økt ombordkapasitet for persontog og knutepunktbasert stoppmønster 
Konsept K2.2 tilsvarer K2.1 med unntak for at regiontogene bare stopper på utvalgte stasjoner, med 
korresponderende bussmating til disse. Dette for å begrense behovet for å forlenge plattformer på 
alle stasjoner ved bruk av doble togsett.  


Matebusstilbudet består av følgende ruter:  


• Vormsund-Årnes-Haga 
• Rånåsfoss-Sørumsand 


Færre stopp vil kunne gi noe redusert reisetid, i første rekke for de som bor tett på 
knutepunktstasjonene. Konseptet K2.2 gir ingen ruteforbedringer for verken godstogtrafikk eller 
grensekryssende fjerntogtrafikk. 


 


Tabell 4-5: Oversikt over konsept K2.2 


Konsept 
K2.2 Økt ombordkapasitet (prioritere persontog), 
knutepunktbasert stoppmønster  Trinn 2 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt transportkapasitet personkollektivtilbud.  
Mindre trengsel ombord. Plass til alle som reiser i rush.  
Raskere fremføring på Kongsvingerbanen.  


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Økt ombordkapasitet med lengre togsett for persontog. 
Knutepunktbasert stoppmønster med matebuss.  La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Tid mellom avg. [lav / rush] 1 2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   01:10 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   220 


Rute 2:       


Buss: 
Dagens busstilbud 
Ny matebuss Vormsund-Årnes-Haga og Rånåsfoss-Sørumsand, 
avganger tilpasset tog 


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 
Årnes-OSL 
Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
1 
2 
1 
3 


2 
2 
2 
2 
6 


Stoppmønster tog: …Oslo S- Lillestrøm-Fetsund-Sørumsand- Årnes-Skarnes-Kongsvinger 


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   5 
    Kjøretid Oslo-Stockholm (time:minutter)   05:00 
Tilbudskonsept gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 
  Toglengde godstog [tømmer/Kombi] 500 630 
  Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 
  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 


Virkemidler, tiltak 
1) Bytte ut eller forlenge dagens togsett  
2) Forlenge plattform for knutepunktstasjon. 
3) Forlenge kryssingsspor jf. NTP 


    


Korridor Kongsvingerbanen     
 Vdim, nye tiltak 130 km/t     
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Figur 4-7. Konsept K2.2 Økt ombordkapasitet, knutepunktbasert stoppmønster.  


 
Figur 4-8. Tilbudskonsept for persontog i K2.2.  
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4.5.3 K2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog og dagens stoppmønster 
Konsept K2.3 er likt foregående konsepter K2.1 og K2.2 ved at transportkapasiteten på 
Kongsvingerbanen økes ved hjelp av bruk av nye tog med mer ombordkapasitet. K2.1 og K2.2 gir kun 
økt tilbud til den regionale persontogtrafikken. Tilbudet til gods- og fjerntogtrafikken forblir uendret i 
forhold til referanse.  


Økt ombordkapasitet for godstogene kan hovedsakelig oppnås ved bruk av lengre tog/flere vogner. 
Lengre tog tar mer av banens kapasitet og vil derfor medføre behov for økt kryssingskapasitet for å gi 
tilbudsforbedringer for godsnæringen. Dette vil også gjelde om en skal forbedre tilbudet gjennom økt 
frekvens for enten person- eller godstogene på Kongsvingerbanen.  


K2.3 innebærer derfor å øke kryssingsmulighetene på Kongsvingerbanen slik at godskundene kan få 
et bedre tilbud, i tillegg til å ta i bruk nye persontog. I første omgang vil tilbudet være økt 
ombordkapasitet for godstogene i form av lengre tog. Konseptet K2.3 gir ingen ruteforbedringer for 
grensekryssende fjerntogtrafikk. 


Tabell 4-6: Oversikt over konsept K2.3 


Konsept 
K2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog og 
dagens stoppmønster Trinn 2 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt transportkapasitet. Plass til alle som reiser i rush og mindre trengsel om 
bord.  Raskere fremføring for alle tog på Kongsvingerbanen 


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Økt ombordkapasitet med lengre togsett for persontog.  
For øvrig dagens tilbud/K0 La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
1 


 
2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   01:18 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   110 


Rute 2:       


Buss: Dagens busstilbud     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 
Årnes-OSL 
Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
1 
2 
1 
3 


2 
2 
2 
2 
6 


Stoppmønster tog: Oslo-Lillestrøm-Nerdrum-Fetsund-Svingen-Sørumsand-Blaker-Rånåsfoss-Auli-
Haga-Årnes-Skarnes-Kongsvinger 


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   5 
  Kjøretid Oslo-Stockholm (time:minutter)   05:00 
Tilbudskonsept gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 
  Toglengde godstog [tømmer/Kombi] 500 740 
  Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 
  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 


Virkemidler, tiltak 


1) Bytte ut eller forlenge dagens togsett 
2) Forlenge plattform på knutepunktstasjoner 
3) Forlenge et utvalg kryssingsspor  
4) Økt frekvens fordrer flere kryssingsspor: nytt kryssingsspor mellom Årnes 
og Seterstøa, samt ett mellom Lillestrøm og Fetsund 


Korridor Kongsvingerbanen     
 Vdim, nye tiltak 130 km/t     
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Figur 4-9 Konsept 2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog 


 
Figur 4-10. Tilbudskonsept for persontog i K2.3. Tilsvarer K0.  
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4.6 K3 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen 
I K3-konseptene er det sett på ulike løsninger for å utnytte jernbaneinfrastrukturen på annen måte 
enn i dag. K3.1 og K3.2 innebærer å prioritere én trafikantgruppe på bekostning av de øvrige, 
henholdsvis regional persontransport i K3.1 og godstransport i K3.2. Disse konseptene forutsetter 
ingen større infrastrukturtiltak.  


K3.3. ser på hvilket rutetilbud en kan få til ved maksimal utnyttelse av enkeltspor. I K3.4. er det lagt til 
grunn høyere frekvens og kortene reisetid for tog på Kongsvingerbanen, med påfølgende 
infrastrukturbehov for å oppnå dette.  


Det vil være ulike rutetilbud for de enkelte konseptene.   


4.6.1 K3.1 Prioritere persontransport 
Konsept K3.1. innebærer å prioritere regional persontransport mellom Lillestrøm og Kongsvinger på 
dagtid, på bekostning av godstransport. Siden regional persontransport har Kongsvinger som 
endestasjon kan tømmertransporten på Grensebanen (Kongsvinger-Riksgrensen) i utgangspunktet 
kjøres som i K0. Øvrig gods på strekningen fraktes med bil, eventuelt kan noe stykkgods fraktes på 
banen i en begrenset periode nattestid.  


Tilbudskonseptet for regional persontransport blir  


• Kongsvinger-Oslo S vestover) med knutepunktbasert stoppmønster og én avgang i timen 
• Årnes-Oslo S med dagens stoppmønster og en avgang i timen 


Avhengig av ruteplan for Osloområdet kan begge ruter fortsette videre vestover fra Oslo S.   


K3.1. vil gi halvtimesintervall for knutepunktene på Kongsvingerbanen.  


Konseptet vil kunne gi noe redusert reisetid for reisende fra knutepunktene. 


På sikt kan det vurderes infrastrukturtiltak som tilsving Kongsvinger, som vil fjerne behovet for å 
kjøre godstog fra Solørbanen i retning riksgrensen via Kongsvinger stasjon. Tilsving Kongsvinger vil 
både lette trafikkbelastningen på Kongsvinger stasjon og frigi plass til vendespor. Eventuell flytting og 
utvidelse av Norsenga tømmerterminal til f.eks. Granli vil både frigi verdifulle arealer tett på 
Kongsvinger stasjon og redusere transportomfanget i tilknytning til tømmerterminalen. Norsenga 
tømmerterminal har begrenset lagringskapasitet, noe som medfører behov for hyppigere transport 
av tømmer ut og inn av anlegget i forhold til en optimal drift. Tilsving Kongsvinger kan gjerne 
etableres i forbindelse med elektrifisering av Solørbanen, for å optimalisere effekten av tiltaket. 


Det kan også vurderes å etablere flere og lengre krysningsspor på Grensebanen for å legge til rette 
for lengre tømmertog, eventuelt med samtidig innkjør.  
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Figur 4-11. Konsept K3.1 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – prioritere regional 
persontransport. 


 
Figur 4-12. Tilbudskonsept K3.1 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – prioritere regional 
persontransport.  
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Tabell 4-7: Oversikt over konsept K3.1 
Konsept K3.1 Prioritere persontransport Trinn 2 


Behov (ønskede effekter, marked) Økt transportkapasitet for persontog     


Tilbudskonsept for regiontilbud 
Flere avganger persontog. Ny rute fra Sørumsand 
eller Årnes. Beholde dagens stopp evt. fjerne 
noen trafikksvake holdeplasser 


La
v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger (knutepunkt) 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
1 


 
2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   01:18 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   110 


Rute 2: Ny rute Årnes-Lillestrøm-Oslo (lokalstopp) 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
1 


 
1 


  - Rutetid Oslo-Årnes (time:min, mål)    00:45 
 Lengde togsett (220 meter=dobbel)                    110 


Buss:  Dagens busstilbud     
Samlet  


antall avg. pr time  
tog og buss (lav/rush) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 
Årnes-OSL 
Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
2 
2 
2 
4 


2 
3 
2 
3 
7 


Stoppmønster tog: 
Rute 1: Kongsvinger-Skarnes-Årnes-Sørumsand-Fetsund-
Lillestrøm-Oslo S-… 
Rute 2: Dagens stoppmønster Årnes-Lillestrøm-Oslo-… (lokal)  


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   5 
  Kjøretid Oslo-Stockholm (t:m)   05:00 
Tilbudskonsept for gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 


Toglengder Lengde godstog [Ttog/Ktog] (meter) 500 630 
Gods på dagens bane Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 0 0 


  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 5 0 
  Kombitog tas ut av KB, gods omrutes eller på lastebil  
Virkemidler, tiltak Ingen tiltak utover K0 (NTP 2018-19)     
Korridor Kongsvingerbanen     
 Vdim, nye tiltak 160 km/t (eller 130. ERTMS gir 160)     


4.6.2 K3.2. Prioritere godstransport 
Konsept K3.2. innebærer å prioritere godstransport mellom Lillestrøm og riksgrensen samt 
godstransport som trafikkeres via Grensebanen og Solørbanen. Som konsekvens blir det kun 
rushtidsavganger med persontog, fem om morgen Kongsvinger-Oslo og tilsvarende fem om 
ettermiddagen Oslo-Kongsvinger. Alle togavganger kjøres med doble togsett. Samme fjerntogtilbud 
som i K0 forutsettes. Det regionale kollektivtilbudet utenom rush dekkes med buss. Kollektivtilbudet 
utenom rush vil være det samme som busstilbudet som i K1.  


En variant av K3.2 kan være at det regionale persontogtransporttilbudet kun går til Årnes, og at 
Kongsvinger betjenes med fjerntogavgangene samt buss.   


Implementering av K3.2 gir behov for etablering av lengre og eventuelt flere krysningsspor, 
fortrinnsvis med samtidig innkjør.  
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Tabell 4-8: Oversikt over konsept K3.2 


Konsept K3.2 Prioritere godstransport Trinn 2 
Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt transportkapasitet for godstog. Tilpasning til en viss 
markedsetterspørsel.   


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Kun rushtidsavganger for regional persontransport, 
resten av kapasiteten utnyttes for godstog. 
Persontransport utenom rush avvikles med buss.  


La
v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger (knutepunktstopp)  
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
- 


 
2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   01:18 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   220 


Rute 2:       


Buss: 


Nye bussruter [ant. avg. pr. time] 
- Kongsvinger-Kløfta-Oslo 
- Årnes-Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm 
- Årnes-Jessheim-OSL Gardermoen 
- (Bjørkelangen)-Fetsund-Lillestrøm 


 
1 
1 
2 
2 


 
1 
2 
4 
4 


 
 
Matebuss Vormsund-Årnes-Haga og Rånåsfoss-Sørumsand,  
med avganger tilpasset rushtidsavganger for tog 


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 
Årnes-OSL 
Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
1 
2 
1 
5 


3 
4 
4 
4 


12  
Stoppmønster tog: Kongsvinger-Skarnes-Årnes-Sørumsand-Fetsund-Lillestrøm-Oslo S-… 


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   5 
  Kjøretid Oslo-Stockholm (t:m)   05:00 
Tilbudskonsept for gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 


Toglengder Lengde godstog [Ttog/Ktog] (meter) 500 740 
Gods på dagens bane Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 10 


  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 10 
  Øke godskapasitet med 50%     


Virkemidler, tiltak 


1) Bytte ut eller forlenge dagens togsett 
2) Forlenge plattform på knutepunktst (1-2 stasjoner) 
3) Forlenge et utvalg kryssingsspor 
4) Forlenge kryssingsspor på Grensebanen  


    


Korridor Kongsvingerbanen     
 Vdim, nye tiltak 160 km/t     
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Figur 4-13. Konsept K3.2 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – prioritere godstransport 
 


 
Figur 4-14. Tilbudskonsept K3.2 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – prioritere 
godstransport 
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4.6.3 K3.3. Maksimal utnyttelse av enkeltspor 
I dette konseptet er det sett på mulighetene som ligger i maksimal utnyttelse av en enkeltsporet 
bane, ved å maksimere krysningssporkapasitet på dagens Kongsvingerbane. I konseptet inngår 
etablering av flere og lengre krysningsspor for å kunne tilby flere og mer robuste ruteleier, og 
optimalisere trafikken på banen. Konseptet gir økt transportkapasitet for både person- og godstog. 


Tilbudskonseptet for regional persontransport blir  


• Kongsvinger-Oslo S (og eventuelt vestover) med knutepunkbasert stoppmønster og en 
avgang i timen 


• Årnes-Oslo S (og eventuelt vestover) med dagens stoppmønster og en avgang i timen 


Antall avganger med fjerntog Oslo-Stockholm økes fra 5 til 8. 


Antall ruteleier for godstog blir det samme som i K0, men med mulighet for å kjøre lengre tog.  


 
Figur 4-15. Konsept K3.3 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – maksimal utnyttelse av 
enkeltspor 
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Tabell 4-9: Oversikt over konsept K3.3 


Konsept 
K3.3 Maksimal utnyttelse av dagens 
enkeltspor  Trinn 3 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt transportkapasitet for både person- og 
godstog.      


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Øke antall avganger mellom Oslo og 
Kongsvinger. Ny rute fra Sørumsand eller 
Årnes. Beholde dagens stopp evt. fjerne de 
mest trafikksvake holdeplassene 


La
v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger (knutepunkt) 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush]  1 2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   01:18 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   220 


Rute 2: Ny rute Årnes-Lillestrøm-Oslo (lokalstopp) 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
1 


 
1 


  - Rutetid Oslo-Årnes (time:min)   00:50 
 Lengde togsett (220 meter=dobbel)          110 


Buss:  Dagens busstilbud     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 
Årnes-OSL 
Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
2 
2 
2 
4 


2 
3 
2 
3 
7 


Stoppmønster tog: 
Rute 1: …Oslo S- Lillestrøm-Fetsund-Sørumsand- Årnes-Skarnes-
Kongsvinger 
Rute 2: Dagens stoppmønster Årnes-Lillestrøm-Oslo-… 


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   8 
  Kjøretid Oslo-Stockholm (t:m)   05:00 
Tilbudskonsept for gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 


Toglengder Lengde godstog [Ttog/Ktog] (meter) 500 740 
Gods på dagens bane Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 


  Kongsvinger- Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 
  Samme antall godstog som K0     


Virkemidler, tiltak 


1) Forlenge kryssingsspor jf HP første periode 
2) Forlenge ytterligere et nødvendig antall 
kryssingsspor mellom Lillestrøm og riksgr. 
3) Utbedring Sørumsand stasjon 
4) Utbedre og forlenge plattformer 


    


Korridor Kongsvingerbanen     
 Vdim, nye tiltak 160 km/t (eller 130. ERTMS gir 160)     


 







 


side 36 av 59 


 
Figur 4-16. Tilbudskonsept K3.3 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – maksimal 
utnyttelse av enkeltspor 


4.6.4 K3.4 Høyere frekvens og kortere reisetid på dagens bane 
Konsept K3.4 tar sikte på å øke antall avganger over hele døgnet mellom Lillestrøm og riksgrensen.  


Økt rutetilbud til passasjerene på Kongsvingerbanen muliggjøres ved å opprette en ny rute mellom 
Årnes og Oslo S, og eventuelt videre vestover. Formålet med K3.4 er å svare ut det største 
persontransportbehovet på banestrekningen i retning Oslo. 


Ruten Kongsvinger-Oslo S får 30 minutters frekvens i rush og 60 minutter ellers, og knutepunktbasert 
stoppmønster. Tilbudet på strekningen Årnes-Oslo S får 30 minutters frekvens gjennom hele 
driftsdøgnet, og dagens stoppmønster. Kombinasjonen av ruter begrenser behovet for matebuss.   


Konseptet gir høyere frekvens fra Årnes, og frekvensen på bussruten Årnes-OSL bør økes tilsvarende.    


I tillegg til et forbedret tilbud i form av økt frekvens vil K3.4 gi noe redusert reisetid grunnet bedre 
krysningskapasitet og færre stopp.  


For fjerntogtrafikken økes tilbudet med 3 togpar i døgnet, slik at det blir 8 avganger pr. retning Oslo-
Stockholm, med samme reisetid som i K0.  


For godstransporten legges det til rette for 740 m lange kombitog. Basert på estimert 
etterspørselsvekst for godstransport10 økes antall godstog til 17 avganger pr. døgn (7 togpar for 
tømmer og 10 togpar for stykkgods).11  


Konsept K3.4 er basert på dobbeltsporparseller mellom Lillestrøm og Årnes og forlengelse og bygging 
av nye kryssingsspor mellom Årnes og riksgrensen.  


 
10 Se behovsanalysen 
11 Kapasitetsanalysen vil verifisere om det er kapasitet til det i konseptet 
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Figur 4-17. Konsept K3.4 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – høyere frekvens og 
kortere reisetid på Kongsvingerbanen.  


 
Figur 4-18. Tilbudskonsept K3.4 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – høyere frekvens og 
kortere reisetid på Kongsvingerbanen  
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Tabell 4-10: Oversikt over konsept K3.4 


Konsept K3.4 Økt frekvens og redusert reisetid dagens bane Trinn 4 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt transportkapasitet for person- og godstog. Redusert reisetid for 
persontog, akseptabel reisetid for godstog. Økt robusthet på banen.  


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Flere avganger hele døgnet mellom Oslo og Kongsvinger. Ny 
rute fra Sørumsand eller Årnes til Oslo.  La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger (knutepunkt) 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
1 


 
2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   01:10 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   220 


Rute 2: Ny rute Årnes-Lillestrøm-Oslo (lokalstopp) 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
2 


 
2 


  - Rutetid Oslo-Årnes (time:min)   00:45 
 Lengde togsett (220 meter=dobbel)  110 


Buss:  Dagens busstilbud     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 
Årnes-OSL 
Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
3 
2 
3 
5 


2 
4 
2 
4 
8 


Stoppmønster tog: 
Rute 1: …Oslo S- Lillestrøm-Fetsund-Sørumsand- Årnes-Skarnes-
Kongsvinger 
Rute 2: Dagens stoppmønster Årnes-Lillestrøm-Oslo-…  


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   8 
  Kjøretid Oslo-Stockholm (t:m)   05:00 
Tilbudskonsept for gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 


Toglengder Lengde godstog [Ttog/Ktog] (meter) 500 740 
Gods på dagens bane Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 10 


  Kongsvinger- Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 10 
  Øke godskapasitet med 50%     


Gods på ny bane       


Virkemidler, tiltak 


1) Forlenge kryssingsspor jf. NTP for lengre godstog 
2) Forlenge ytterligere et nødvendig antall kryssingsspor 
mellom Lillestrøm og riksgrensen 
3) Utbedring Sørumsand stasjon 
4) Utbedre og forlenge plattformer 
5) Dobbeltsporparseller (analyseres hvor) 


    


Korridor Kongsvingerbanen     
 Vdim, nye tiltak 160 km/t     
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4.7 K4 Regionalt nettverk 
Konsept K4 innebærer økt transportkapasitet for person og gods ved å etablere en ny bane mellom Årnes 
og Gardermobanen/Hovedbanen som kan avlaste deler av dagens Kongsvingerbane. En slik bane vil 
samtidig gi økt robusthet for hele regionens transportnettverk.  


Hovedgrepet i konseptet er en ny banestrekning mellom Kongsvingerbanen, Hovedbanen og 
Gardermobanen. Denne banen åpner opp for en ny regional rute Kongsvinger-Årnes -OSL-Oslo og en 
ny internasjonal rute fra Oslo via Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) og Årnes til Karlstad og Stockholm. 
Det foreslås at alle fjerntogene rutes om via Oslo lufthavn Gardermoen.  


Konsept K4 innebærer et forbedret togtilbud mellom Karlstad/Kongsvingerregion/Årnes og 
Gardermoregionen (Jessheim, Hauerseter, Gardermoen). Hensikten er å tilby en mer effektiv og 
robust person- og godstransport mellom Dovrebanens nedslagsfelt, Sverige, Nord-Norge og 
kontinentet. I dag er Oslo og flere av banene nærmest Oslo flaskehalser, og nye direkteruter som ikke 
trenger å gå innom Oslo og Alnabru vil forbedre robustheten i hele transportsystemet.  


For godstransporten forutsettes det at alle tog til/fra Dovrebanen som må innom Alnabru/ Oslo eller 
Østlandet forøvrig, kan rutes over på ny bane. Dette kan, for de togene som ikke må innom Oslo/ 
Alnabru, gi en betydelig innsparing i fremføringstid og påfølgende reduserte transportkostnader for 
godsoperatører- og kunder.  


I dette konseptet kan også effekten av en ny godsterminal på Hauerseter eller et annet egnet sted 
nærmere Gardermoen vurderes. Ny multifunksjonell terminal bestående av både en kombi- og 
tømmerterminal er foreslått i Godsstrategi for jernbanen 2016-202912. Kombiterminalen vil støtte 
aktører i Gardermoen Næringspark hvor det er anslått et bebygd areal på ca 1 mill. kvm for 
logistikkintensive virksomheter. En ny tømmerterminal er også fremmet som behov av 
tømmernæringen. Slike «multifunksjonelle» terminaler skal ta en regional rolle ved å etablere 
koblingspunkter hvor man kan bygge og koble tog basert på de godsmengdene som er i området 
eller passerer igjennom. En ny godsterminal kan bidra til å avlaste Alnabruterminalen og 
banestrekningene inn mot Oslo. Ny kombi- og tømmerterminal på Hauerseter er utredet av Bane 
NOR på oppdrag fra Jernbanedirektoratet i 2017/2018 og er fremmet i Jernbanesektorens 
handlingsprogram 2018-201913.  


På selve Kongsvingerbanen forutsettes samme tilbud som i K0. En konsekvens for Kongsvingerbanen 
vil være noe frigjort kapasitet mellom Årnes og Lillestrøm. Denne restkapasiteten kan benyttes til å 
øke tilbudet vest for Årnes i form av flere avganger. Det foreslås derfor to tog per time fra Årnes med 
en ny rute, slik som i K3.3 og K3.4.  


Som følge av ny bane mellom Kongsvingerbanen og Gardermoregionen gir konsept K4 mulighet for 
nytt tilbud for både person- og godskunder. For reisende på Kongsvingerbanen vil økt kapasitet 
kunne forbedre togtilbudet, samt redusere reisetiden. Togtilbudet på Kongsvingerbanen i K4 vil ha 
samme stoppmønster som i dagens situasjon. 


Mulige nye/endrede tilbudskonsept er:  


• Fjerntog Oslo S- OSL - Årnes- Kongsvinger-Karlstad- Stockholm. 
o Frekvens lik K3.3 og K3.4 (8 togpar/døgn). Ny rutetid må utredes (ca. 4 timer) 


• Godsrute: Hauerseter- Årnes- Kongsvinger- Sverige/Nord-Norge 


 


 
12 Jernbaneverket (2016). Godsstrategi for jernbanen 2016-2029 
13 Jernbanedirektoratet (2018). Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029  
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Figur 4-19. Konsept K4.1 Regionalt nettverk.  


 
Figur 4-20. Tilbudskonsept K4 Regionalt nettverk.  
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Tabell 4-11: Oversikt over konsept K4 
Konsept K4 Regionalt nettverk, dagens stoppmønster Trinn 4 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt transportkapasitet for person og gods og økt robusthet 
for regionens transportnettverk. Distribuert terminalstruktur 
for å avlaste Alnabru. 


    


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Mer effektiv transport mellom "Gardermobyen", 
Kongsvinger og Sverige. Nye ruter utnytter ny bane og frigjør 
del av Kongsvingerbanen for ny rute Årnes-Oslo. Ny 
godsterminal i nærheten av Hauerseter avlaster Alnabru og 
del av Kongsvingerbanen 


La
v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S – Årnes 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush]  1 2 


  - Rutetid Oslo-Årnes   00:50 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   220 


Rute 2: Ny rute Kongsvinger-Årnes-OSL-Oslo  
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


1 2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger (time:min)   00:50 
 Lengde togsett (220 meter=dobbel)     110 


Buss:  Dagens busstilbud      


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush 


Kongsvinger-Årnes 1        2 
Årnes-Sørumsand 
Årnes-OSL 
Årnes-Oslo 


1 
3 
2 


2 
4 
4 


Sørumsand-Lillestrøm 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
3 


2 
6 


Stoppmønster tog: Dagens stoppmønster på Kongsvingerbanen. 
Ny rute alle stopp     


Tilbudskonsept fjerntog Ny Oslo-Gardermoen-Årnes-Stockholm [togpar/døgn]   8 
  Kjøretid Oslo-Gardermoen-Årnes-Stockholm (beregnes)   05:00 
Tilbudskonsept for gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 


Toglengder Lengde godstog [Ktog/Ktog] (meter) 500 740 
Gods på dagens bane Lillestrøm-Årnes [godstogpar/døgn] 0 0 


  Årnes-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 
  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 


Gods på ny bane Ny bane Hauerseter-Årnes [godstogpar/døgn] 3 5 


Virkemidler, tiltak 


1) Ny bane Årnes-Hauerseter-Gardermoen-Jessheim.  
2) Ny godsterminal Hauerseter (del av konsept).  
3) Ny baneforbindelse til godsterminal Hauerseter.  
4) Forlenge/nye kryssingsspor øst for Årnes.  


    


Korridor Ny korridor Årnes-Hovedbanen     
 Vdim, nye tiltak 160 km/t      
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4.8 K5 Økt kapasitet med innkorting av reisetid  
Idéen bak konsept K5 er å forbedre togtilbudet ved å etablere nye baneforbindelse fra 
Gardermobanen nord for Lillestrøm til Sørumsand. Denne koblingen gir økt kapasitet i systemet og 
kortere reisetid mellom Sørumsand og Lillestrøm. I tillegg fjerner dette konseptet en jernbaneteknisk 
begrensning i koblingen mellom Gardermobanen, Hovedbanen og Kongsvingerbanen sør for 
Lillestrøm stasjon, som påvirker både kapasitet og reisetid for tog på Gardermobanen og 
Hovedbanen14.  


Konsept K5 omfatter også vurdering av mulige tidsbesparelser uten nødvendigvis å måtte bygge 
dobbeltsporparseller. Tidligere utredninger15 tyder på at reduksjon i kjøretid kan oppnås ved sanering 
av planoverganger, flytting av systemkryssinger, endret vendetid på Kongsvinger stasjon, nedlegging 
av holdeplasser samt forlenge og bygge nye kryssingsspor. Deler av detter er analysert i konsept K3.3 
og K3.4, og de mest effektive løsningene fra disse legges inn i K5. Dette gir grunnlag for en helt ny 
ruteplan.   


Konsept K5 løser en jernbaneteknisk utfordring mellom Hovedbanen og Gardermobanen ved 
Lillestrøm stasjon16 som i praksis kan øke kapasiteten på begge baner. Konseptet innebærer 
etablering av en kobling til Kongsvingerbanen nord for Lillestrøm og sør for Leirsund. Det etableres 
en helt ny, ca. 10 km lang banestrekning, til Sørumsand. Konseptet vil frigjøre kapasitet på dagens 
strekning Lillestrøm-Fetsund- Sørumsand, som kan utnyttes til å øke frekvensen for lokaltog.  


Konseptet har en variant med dagens stoppmønster og en med knutepunktbasert stoppmønster og 
korresponderende bussmating. Hensikten med varianten med knutepunktbasert stoppmønster er å 
beregne effekten av et tilbud hvor reisetiden optimaliseres på bekostning av flatedekning.  


Konseptet innebærer følgende:  
- Ny bane til Sørumsand som kobler seg på Gardermobanen nord for Lillestrøm. Videre 


analyser vil avklare om det blir behov for enkelt- eller dobbeltspor på strekningen.  
- Dagens Kongsvingerbane opprettholdes. Frigjort kapasitet benyttes til å øke lokaltogtilbudet 


på strekningen Lillestrøm-Fetsund-Sørumsand 
- Alle fjerntog, regiontog og godstog forutsettes å kjøre på den nye banen. Dette vil gi redusert 


reisetid til stoppestedene mellom Sørumsand og Kongsvinger samt til Sverige  
- Ny lokaltogrute som stopper på alle stasjoner etableres fra Sørumsand på gammel bane 


o Ny rute går helt fram til Oslo17 
o For ny rute legges det opp til en frekvens på to avganger/time hele driftsdøgnet  


- Nord/øst for Sørumsand vurderes tilsvarende tiltak vurdert i konsept K3, samt mål om antall 
tog lenger øst  


- Det kreves ett eller flere ekstra hensettings- eller «magasineringsspor18» på Sørumsand for å 
håndtere overgang mellom nytt og gammelt spor 


- Prinsippet om knutepunktstopp gjelder (kun) nord for Sørumsand, og det legges opp til 
matebuss tilsvarende Konsept K2.2. 


Ny lokalrute gir ikke nødvendigvis raskere tog mellom Lillestrøm og Sørumsand, men det kan oppnås 
en stabil og høy frekvens i området det er stor etterspørsel i dag. Hvorvidt den nye pendelen skal gå 
lengre vest enn Lillestrøm må avklares nærmere. Med hensyn til attraktivitet på tilbudet bør ruten 


 
14 Denne begrensingen er en del av dagens situasjon, men det er kun K5 som har med et tiltak som kan løse den 
15 Se blant annet Jernbaneverket (2016). Økt kapasitet og hastighet på Kongsvingerbanen (POU-00-A-00177)  
16Tog som kommer fra Oslo og skal ut på Kongsvingerbanen kjører Gardermobanen nordover til Lillestrøm for å 
spare tid (på Hovedbanen kjører lokaltogene). Kongsvingerbanen og Gardermobanen er ikke sammenkoblet på 
Lillestrøm stasjon, noe som medfører at Kongsvingertogene må bytte til Hovedbanen via et rampespor rett før 
de kjører inn på Lillestrøm stasjon.  
17 Her kan det siden vurderes hvilke tog som kjører gjennom Oslotunnelen som kan forlenges til Sørumsand i 
stedet for å fortsette nordover på Hovedbanen 
18 Spor som brukes til å hensette ventende materiell, for å kunne la prioritert trafikk kjøre så hindringsløst som 
mulig. Brukes i hovedsak av godstog 
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helst ikke terminere på Lillestrøm. Eventuell omstigning på Lillestrøm vil kunne gi noe avvisingseffekt 
som følge av byttemotstand.  


4.8.1 K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid og dagens stoppmønster 
Konsept K5.1 er en variant av K5 med dagens stoppmønster.  


 
Figur 4-21: Konsept K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid med dagens stoppmønster 
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Figur 4-22: Konsept 5.1 og 5.2- Kart over naturtyper i korridoren 
Tabell 4-12: Oversikt over konsept K5.1 


Konsept 
K5.1 Redusert reisetid på Kongsvingerbanen, dagens 
stoppmønster Trinn 4 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Raskere reiser på Kongsvingerbanen samt mellom Oslo og 
Sverige. Forbedre transportkvalitet og konkurranseevne 
for pendlingsreiser i regionen 


    


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Raskere fremføring av region-, fjern-, og godstog. Dagens 
stoppmønster La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 1 2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   00:55 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   110 


Rute 2: 2) Ny rute Sørumsand-Oslo (dagens bane),  
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 2 2 


  - Kjøretid Sørumsand-Oslo   00:28 
 Lengde togsett (220 meter=dobbel)  110 


Buss:  Dagens busstilbud     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-OSL 


1 
2  


2 
2  


Årnes-Sørumsand 1 2 
Sørumsand-Lillestrøm 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo  


3 
5 


4 
8 


Stoppmønster tog: Rute 1/L14: Dagens stoppmønster 
Rute 2/Ny: Dagens stoppmønster 







 


side 45 av 59 


Tilbudskonsept fjerntog Oslo-Stockholm på ny bane [togpar/døgn]   8 
  Kjøretid Oslo-Stockholm (t:m)   04:30 


Tilbudskonsept for gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 
Toglengde Lengde (m) godstog [tømmer/Kombi] 500 740 


Gods på dagens bane Lillestrøm-Sørumsand [godstogpar/døgn] 0 0 
  Sørumsand-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 


  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 
Gods på ny bane Ny bane Lillestrøm-Sørumsand [godstogpar/døgn] 3 5 


Virkemidler, tiltak 


1) Ny bane Lillestrøm-Sørumsand. Enkelt- eller dobbeltspor. 
Avgreining nord for Lillestrøm og rett sør for Leirsund.  
2) Lengre/nye kryssingsspor med samtidig innkjør øst for Sørumsand.  
3) Sanering av planoverganger  
4) Kurveutretting og andre tiltak for å øke gjennomsnittshastighet.  
5) Plattformforlengelse på knutepunktstasjoner 


Korridor 
Kongsvingerbanen, med ny korridor Lillestrøm N/Leirsund 
-Sørumsand     


 Vdim, nye tiltak 200 (ny bane)/ 160 (gammel bane) km/t      
 


 


 
Figur 4-23: Tilbudskonsept K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid med dagens stoppmønster 
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4.8.2 K5.2 Økt kapasitet med innkorting av reisetid og knutepunktbasert stoppmønster 
Konsept K5.2 er en variant med knutepunktbasert stoppmønster. Hensikten med varianten med 
knutepunktbasert stoppmønster er å beregne effekten av et tilbud hvor reisetiden optimaliseres på 
bekostning av flatedekning.  


Matebusstilbudet består av følgende ruter:  


• Vormsund-Årnes-Haga 
• Rånåsfoss-Sørumsand 


 
Figur 4-24. Konsept K5.2 Redusert reisetid.  


 
Figur 4-25. Tilbudskonsept K5.2 Økt kapasitet med innkorting av reisetid med knutepunktbasert stoppmønster  
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Tabell 4-13: Oversikt over konsept K5.2 


Konsept 
K5.2 Redusert reisetid på Kongsvingerbanen, 
knutepunktbasert stoppmønster Trinn 4 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Raskere reise mellom knutepunkt langs 
Kongsvingerbanen samt Oslo-Sverige. Forbedre 
transportkvalitet og konkurranseevne for 
pendlingsreiser i regionen 


    


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Raskere fremføring av region-, fjern-, og godstog. 
Knutepunktbasert stoppmønster i kombinasjon med 
matebuss.  


La
v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 1 2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   00:50 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   220 


Rute 2: 2) Ny rute Sørumsand-Oslo (dagens bane),  
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 2 2 


  - Kjøretid Sørumsand-Oslo   00:28 
 Lengde togsett (220 meter=dobbel)  110 


Buss: Ny matebuss Vormsund-Årnes-Haga-Sørumsand-
Fetsund-Lillestrøm tilpasset togavg.     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush 


Kongsvinger-Årnes 1 2 
Årnes-Sørumsand 
Årnes-OSL 


1 
2 


2 
2 


Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Osl0 


3 
5  


4 
8  


Stoppmønster tog: Rute 1/L14: Knutepunktstopp 
Rute 2/Ny: Dagens stopp (lokal) 


Tilbudskonsept fjerntog Oslo-Stockholm på ny bane [togpar/døgn]   8 
  Kjøretid Oslo-Stockholm (t:m)   04:30 


Tilbudskonsept for gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 
Toglengde Lengde (m) godstog [tømmer/Kombi] 500 740 


Gods på dagens bane Lillestrøm-Sørumsand [godstogpar/døgn] 0 0 
  Sørumsand-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 


  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 
Gods på ny bane Ny bane Lillestrøm-Sørumsand [godstogpar/døgn] 3 5 


Virkemidler, tiltak 


1) Ny bane Lillestrøm-Sørumsand. Enkelt- eller dobbeltspor. 
Avgreining nord for Lillestrøm og rett sør for Leirsund.  
2) Lengre/nye kryssingsspor med samtidig innkjør øst for Sørumsand.  
3) Sanering av planoverganger  
4) Kurveutretting og andre tiltak for å øke gjennomsnittshastighet.  
5) Plattformforlengelse på knutepunktstasjoner, sanering av øvrige.  


Korridor 
Kongsvingerbanen, med ny korridor Lillestrøm 
N/Leirsund-Sørumsand     


 Vdim, nye tiltak 200 (ny bane)/ 160 (gammel bane) km/t      
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4.9 K6 Kortere reisetid og økt kapasitet for tog til Stockholm 
K6 søker å gi et forbedret tilbud til reisende mellom Oslo og Stockholm. Konseptet har som 
hovedformål å utvikle tilbud som kan ta betydelige markedsandeler fra fly på strekningen Oslo-
Stockholm, men vil også gi et noe bedre regionalt togtilbud. 


Tidligere fjerntogutredninger har lagt stor vekt på høy kjørehastighet og få stoppesteder, for å 
konkurrere med flytrafikken mellom endepunktene. Jo raskere tog desto mer overføringspotensial 
fra fly. Den norske høyhastighetsutredningen i 2012 foreslo nye traséer og hastigheter opp mot 300 
km/t. Det antas at en reisetid på ned mot fire til tre og en halv time mellom Oslo og Stockholm vil 
være konkurransedyktig i forhold til fly og personbiler. Med en antatt framtidig kjøreavstand på ca. 
520 km mellom hovedstedene og 5 stopp underveis oppnås en gjennomsnittlig hastighet på 180 
km/time.   


Godsruter, primært kombitog (stykkgods) til Sverige, Nord-Norge og kontinentet, kan vurderes kjørt 
på ny bane, avhengig av strekningskapasiteten. Jo flere togavganger som kan overføres til ny bane, jo 
bedre blir restkapasiteten for regiontog og gjenværende godstog på Kongsvingerbanen. Dette vil 
kunne påvirke både reisetid, frekvens og punktlighet for gjenværende togtrafikk på 
Kongsvingerbanen.  


Det er laget to underkonsept som begge krever ny bane mellom Østlandet og Sverige, én løsning fra 
Lillestrøm/Kongsvingerbanen til Sverige (Arvika) og én linje fra Ski/Follobanen til Arvika.  


Prosjektet Oslo-Stockholm19 har forutsatt reisetid 2:55 med tre stopp og 3:20 med 9 stopp. Det 
forutsettes opprusting av strekningen Kristinehamn-Arvika, hovedsakelig kapasitetstiltak. Med en 
skikkelig opprusting av strekningen Kristinehamn-Arvika med dobbeltspor muliggjøres reisetid 2:40 
med få stopp, men med mange stopp øker reisetiden til nærmere 3 timer. Det bør legges til grunn en 
kombinasjon av direkte- og underveisstoppende fjerntog på banen. En annen kombinasjon kan være 
å bruke Svealandsbanen og bytte til/fra høyhastighetslinjen i Södertälje. Her har 2:55-prosjektet 
vurdert ett stoppende tog pr. time (15 tog pr. døgn) og direktetog hver annen time (7 tog pr. døgn).   


4.9.1 K6.1 Kortere reisetid og økt kapasitet for tog til Stockholm via Lillestrøm 
K6.1. bygger på K5 med ny bane mellom Sørumsand og Gardermobanen, nord for Lillestrøm.  


Konsept K6.1 vil gi redusert reisetid mellom Sverige og Lillestrøm og Oslo S samt redusert reisetid 
mellom Kongsvinger og Oslo S. Det foreslås følgende tilbudskonsept: 


• For K6.1 foreslås 18 togpar/døgn med raske fjerntog i 2030. Tog med få stopp vil få en 
reisetid på 3:00 (3 tog via Svealandsbanan), mens tog med mange stopp vil få en reisetid på 
3:20 (15 tog via Mälarbanan)  


• I 2050 foreslås 22 togpar/døgn, med reisetid på hhv. 2:40 (7 togpar) for tog med få stopp og 
3:00 (15 togpar) for tog med mange stopp. Rutene veksler mellom Mälar- og Svealandsbanan 


• Dobbeltspor vil trolig bli nødvendig for å realisere den foreslåtte frekvensen av tog til Sverige 
på lang sikt. Dobbeltspor vil også være viktig med tanke på å kunne overføre godstrafikk fra 
Kongsvingerbanen til den nye banen. Her vil det hovedsakelig være aktuelt å overføre 
kombitrafikken samt den lille tømmertogtrafikken som per dags dato kjører mellom 
Lillestrøm og Kongsvinger. Resterende godstog (tømmer) som kommer fra Solørbanen vil 
kjøres sørover via Grensebanen. Overføring av togtrafikk fra Kongsvingerbanen vil også være 
viktig med tanke på å få økt kapasiteten for et bedret regiontogtilbud på Kongsvingerbanen  


• Infrastrukturtiltak på Kongsvingerbanen vil også bidra til å øke kapasiteten her slik at det 
regionale togtilbudet forbedres 


 


 
19 Prosjektet Oslo-Stockholm, se:  https://www.oslo-sthlm.se/ 



https://www.oslo-sthlm.se/
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K6.1. benytter samme regionale rutetilbud som K5, med ny rute Kongsvinger-Oslo S via ny bane fra 
Sørumsand til Gardermobanen, nord for Lillestrøm. Konseptet har knutepunktbasert stoppmønster 
med korresponderende bussmating, for å ytterligere optimalisere kjøretiden med tog på den nye 
banen. Matebusstilbudet består av følgende ruter:  


• Vormsund-Årnes-Haga 
• Rånåsfoss-Sørumsand 


 


 
Figur 4-26. Konsept K6.1 Forbedret tilbud til Stockholm via Lillestrøm. Knutepunktbasert stoppmønster på 
regionrute via nye bane fra Sørumsand.   
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Figur 4-27. Tilbudskonsept K6.1. Forbedret tilbud til Stockholm via Lillestrøm. Knutepunktbasert stoppmønster 
på regionrute via nye bane fra Sørumsand.  
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Tabell 4-14: Oversikt over konsept K6.1 


Konsept 
K6.1 Forbedret tilbud til Stockholm via 
Lillestrøm/Sørumsand Trinn 4 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt transportkapasitet og kortere reisetid for lange 
personreiser (Oslo-Karlstad-Stockholm). Økt kapasitet for 
gods mellom Norge og Sverige/ kontinentet. Reduserte 
klimagassutslipp fra transport.  


    


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Raskere forbindelse mellom Oslo og Stockholm via 
Lillestrøm for å øke konkurransekraften mot flytransport. 
Knutepunktstopp på dagens bane 


La
v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. time [lav / rush]  1 2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   00:50 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   220 


Rute 2: 2) Ny rute Sørumsand-Oslo (dagens bane),  
-Ant. avg. time [lav/rush] 2 2 


  - Kjøretid Sørumsand-Oslo   00:28 


Buss: Ny matebuss Vormsund-Årnes-Haga-Sørumsand-Fetsund-
Lillestrøm tilpasset togavg.     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush 


Kongsvinger-Oslo 1 2 
Årnes-Sørumsand 
Årnes-OSL 


1 
2 


2 
2 


Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


3 
5 


4 
8 


Stoppmønster tog: Rute 1/L14: Knutepunktstopp 
Rute 2/Ny: Dagens stoppmønster (lokal) 


Tilbudskonsept fjerntog Oslo-Stockholm på ny bane [togpar/døgn]   18 
  Kjøretid Oslo-Stockholm (t:m) 3:00 03:20 


Tilbudskonsept for gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 
Toglengde Lengde (m) godstog [tømmer/Kombi] 500 750 


Gods på dagens bane Lillestrøm-Sørumsand [godstogpar/døgn] 0 0 
  Sørumsand-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 1 0 


  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 5 0 
Gods på ny bane Ny bane Lillestrøm-Sverige [godstogpar/døgn] 2 5 


Virkemidler, tiltak 


1) Ny bane Lillestrøm-Sørumsand, dobbeltspor 2 løp. Avgreining rett 
sør for Leirsund.  
2) Lengre/nye kryssingsspor med samtidig innkjør øst for Sørumsand.  
3) Sanering av planoverganger  
4) Kurveutretting og andre tiltak for å øke snitthastighet.  
5) Plattformforlengelse på knutepunktstasjoner 
6) Ny trasé til Sverige via ny bane og avgreining Sørumsand. Med 
godstog så kreves mest sannsynlig dobbeltspor 


Korridor Ny korridor Lillestrøm-Sørumsand-Sverige     


 Vdim, nye tiltak 
200 Lillestrøm/Leirsund-Sørumsand deretter  
250 km/t fra Sørumsand-Sverige     
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4.9.2 K6.2 Kortere reisetid og økt kapasitet for tog til Stockholm via Follobanen 
Konsept K6.1 gir redusert reisetid for tog mellom Sverige og Oslo. Det antas at samme forutsetninger 
som er beskrevet for K6.1 i Sverige gjelder for dette alternativet.  


 


Avstanden fra Oslo til Stockholm blir noe lengre via Follobanen, slik at reisetiden kan bli lengre enn i 
6.1. Konseptet innebærer at alle persontog til Sverige går via ny bane, noe som frigir noe kapasitet på 
Kongsvingerbanen. Det forsøkes også å overføre noe gods til den nye banen, men muligvis vil det 
ikke være mulig i samme skala som i konsept 6.1.  


Noe mer kapasitet på Kongsvingerbanen sammen med knutepunktstopp kan gi mulighet for redusert 
reisetid for regiontogene.  


• For K6.2 foreslås 18 togpar/døgn med raske fjerntog i 2030. Tog med få stopp vil få en 
reisetid på 3:00 (tre tog via Svealandsbanan), mens tog med mange stopp vil få en reisetid på 
3:20 (15 tog via Mälarbanan)  


• Eventuell ekstra reisetid via Follobanen må utredes 
• I 2050 foreslås 22 togpar/døgn, med reisetid på hhv. 2:40 (7 togpar) for tog med få stopp og 


3:00 (15 togpar) for tog med mange stopp. Rutene veksler mellom Mälar- og Svealandsbanan 
• Dobbeltspor vil trolig bli nødvendig med tanke på å realisere den foreslåtte frekvensen av tog 


til Sverige på lang sikt  
• Overføring av togtrafikk fra Kongsvingerbanen vil trolig være begrenset til kun fjerntog. Dette 


innebærer at mulighetene for økt kapasitet og et bedret togtilbud på Kongsvingerbanen er 
begrenset. På den annen side vil infrastrukturtiltak i form av plattformforlengelser på 
knutepunkt på Kongsvingerbanen bidra til å redusere reisetiden for de knutepunktstoppende 
togene til det regionale togtilbudet  
 


 
Figur 4-28. Konsept K6.2 Forbedret tilbud til Stockholm via Follobanen 
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Figur 4-29. Tilbudskonsept K6.2. Forbedret tilbud til Stockholm via Follobanen.  
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Tabell 4-15: Oversikt over konsept K6.2 
Konsept K6.2 Forbedret tilbud til Stockholm via Follobanen/Ski Trinn 4 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt transportkapasitet og kortere reisetid for lange personreiser 
(Oslo-Karlstad-Stockholm). Økt kapasitet for gods mellom Norge 
og Sverige/ kontinentet. Reduserte klimagassutslipp fra 
transport.  


    


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Raskere forbindelse mellom Oslo og Stockholm via Follobanen 
for å øke konkurransekraft ift. fly. Knutepunktstopp på dagens 
bane med matebuss 


La
v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 1 2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   01:18 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   220 


Rute 2:       


Buss: 
Dagens busstilbud 
Ny matebuss Vormsund-Årnes-Haga og Rånåsfoss- Sørumsand,  
avganger tilpasset tog 


   


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush 


Kongsvinger-Oslo  1 2 
Årnes-OSL 
Årnes-Oslo 


2 
1 


2 
2 


Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
3 


2 
6 


Stoppmønster tog: Knutepunktstopp: Kongsvinger-Skarnes-Årnes-Sørumsand-
Fetsund-Lillestrøm     


Tilbudskonsept fjerntog Oslo-Stockholm på ny bane [togpar/døgn]   18 
  Kjøretid Oslo-Stockholm (t:m) 03:00 03:20 


Tilbudskonsept for gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 
Toglengde Lengde (m) godstog [tømmer/Kombi] 500 750 


Gods på dagens bane Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 3 
  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 3 


Gods på ny bane Ny bane Follo-Sverige [godstogpar/døgn] 0 2 


Virkemidler, tiltak 


1) Utbedring Sørumsand stasjon 
2) Utbedre og forlenge plattformer på knutepunktstasjoner  
3) Ny trasé via Follobanen til Sverige. Analysere behov for 
dobbeltspor og/eller kryssingsspor. 


    


Korridor Ny korridor mellom Oslo og Sverige via Follobanen     
 Vdim, nye tiltak 250 km/t fra Follo til Sverige     
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VEDLEGG – INNSPILL TIL KONSEPTUTVIKLINGEN 


1. Presentasjon av innspill 
Ideene som presenteres i dette dokumentet er hentet fra verksted arrangert 8-9. januar 2019, 
ungdomsverksteder arrangert våren 2019, dialogforum, ressursgruppemøter, og innspill fra 
prosjektgruppen og konsulentgruppene i prosjektet gjennom egne prosjektmøter.  


Ideene som presenteres viser hele spennet i hva interessegrupper, lokale og regionale myndigheter, 
transportører, kommuner og fagfolk mener er viktig for å løse dagens utfordringer på 
Kongsvingerbanen. Ideomfanget er ikke begrenset til tiltak på Kongsvingerbanen, men omfatter også 
løsninger for øvrige transportformer som kan lette belastningen på Kongsvingerbanen. Ideene som 
presenteres her er vurdert i en tidlig fase. De ideene som i størst mulig grad ansees å være relevante 
med hensyn til problemanalysen, behovsbeskrivelsen og målene blir tatt med videre i en tidlig 
konseptutviklingsfase, hvor de blir satt sammen til konsepter som kan plasseres inn i fire- 
trinnsmetodikken. 


Innspill Kommentar 


Redusere reisebehovet  


- Flytte offentlige arbeidsplasser ut av Oslo for å utnytte ledig kapasitet motstrøms. 
Også med dette redusere behovet for pendling 
- Jobbe hjemmefra  
- Bygge boliger i gangavstand til stoppesteder. 
- Øke billettprisen som gir bedre plass på toget. 
- Tilby buss som alternativt transportmiddel som skal ta veksten i persontrafikken 


De fleste ideene ligger utenfor 
Jernbanedirektoratets ansvarsområde og 
må primært løses av andre myndigheter, 
selv om selve ideen kan tas med i 
konseptutviklingen. Ideene vil i svært 
begrenset grad bidra til å løse 
kapasitetsutfordringene på 
Kongsvingerbanen F.eks. vil økt 
boligbygging i gangavstand til stoppesteder 
medføre økt markedsgrunnlag for 
jernbanen. I konseptutviklingen må det 
drøftes hvilken virkning disse ideene vil ha 
når det gjelder å redusere reisebehovet 
lokalt og regionalt. Ideene ansees som 
viktige virkninger de ulike konseptene må 
håndtere.  


Andre transportmidler  


- Flere busser som blir finansiert av bompenger. Busstilbudet må da bli så godt og 
billig at det blir et reelt alternativt. Aggressiv vegprising finansierer kollektivtilbud 
- Elektriske kjøretøy, uansett transportmiddel. 
- Kollektivfelt på vei inn mot byer/ tettsteder 
- Buss/personbil for pendlere – veksten tas på vei 
- Kjøre mer lastebil – tømmer og annet gods 


De fleste ideene bidrar ikke til å oppfylle 
nasjonale mål om mer godstransport på 
jernbane, men vil kunne gi et bedre 
kollektivtransporttilbud i form av buss. 
Flere av forslagene vil gi økt bilbruk og mer 
tungtransport på vegnettet som igjen kan 
medføre økt investeringsbehov i vei. For 
tømmernæringen vil dette kunne medføre 
for høye transportkostnader og i verste fall 
at tømmer ikke tas ut. 
Buss kan i mange konsepter være et viktig 
transportmiddel som bidrar til økt 
kollektivbruk i regionen.  


Annen utnyttelse av dagens infrastruktur/tilbud  
- Lavere billettpris utenom rush 
- Mobilitetsmanagement, felles billetter buss og tog, lånesykkel, lånebil til stasjon. 
Sømløst. Også over fylkesgrenser 
- Bedre samordning for overganger mellom tog og buss (samkjørte ruter).  


Lavere billettpris utenom rush kan demme 
opp for fremtidig passasjervekst i rush (og 
dermed redusere behovet for 
tilbudsforbedringer). Samtidig er banen 
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- Høyere kapasitet i togene ved å fjerne seter som gir flere ståplasser. Flere får 
muligheten til å reise 
- Kjøre lengre (doble) togsett (person) 
- Kjøre lengre togsett (gods). 
- Kortere driftsdøgn for persontog, og flere godstog kveld/natt 
- Lengre stopptid på banen over døgnet for å prioritere vedlikehold 
- Prioritere godstransport ved kryssinger 
- Differensiert stoppmønster 
- Sette inn et ekstra innsatstog til Sørumsand 
- Høyere lasteprofil for kombi/containertog 
- Lillestrøm som endestasjon for regionale tog på Kongsvingerbanen  
- Forlenge spor 13 fra Lillestrøm til Tuen 
 


allerede nå erklært overbelastet utenom 
rush.  


 


Kjøring av lengre togsett er i hovedsak 
begrenset av infrastrukturen. Kjøring av 
lengre togsett vil derfor kunne utløse 
investeringer.  


 


Det å forlenge spor 13 fra Lillestrøm til 
Tuen vil være en trinn 3- løsning 


 


Ideer som ikke videreføres gir ikke økt 
tilbud til verken person- eller 
godstransport innfor dagens rammer.   


Tekniske løsninger innenfor dagens infrastruktur  


- Automatisk togstopp via app 
- Sanntidsinformasjonssystem (i rute, belegg i de ulike vognene) 
- Bedre nettdekning på toget 


Sanntidsinformasjon og bedre nettdekning 
(WIFI) på tog er prosjekter som er igangsatt 
av Jernbanedirektoratet. Automatisk 
togstopp via app er vanskelig å 
gjennomføre.  


Lokal og regional utvikling  


- Etablere et regionalt grenseoverskridende togtilbud Oslo-Karlstad 
- Gjenåpne stasjon Skotterud 
- Flytte Norsenga og transformere dagens terminalområde i Kongsvinger 
- Etablere flere stasjoner med utgangspunkt i dagens bebyggelsesstruktur 
- Redusere antall stasjoner. Konsentrere vekst til de med størst 
befolkningsgrunnlag. 
- Økte parkeringsavgifter på sentrumsplasser for bil. 
 


De som ikke er tatt med videre gir ikke økt 
tilbud for verken person eller gods.  


Tilbud persontransport 
 


- Fjerntog Oslo-Stockholm hver 2.time 
- Reiser mellom kommuner i Romerike og Kongsvingerregionen utenom dagens 
Kongsvingerbane 
- Redusert reisetid ved å kun stoppe på noen få stasjoner, i kombinasjon med 
matebuss 
- Varierende rutetider utenom rush for å prioritere drift & vedlikehold og 
godstransport på dagtid 
- 30 min. frekvens i rush, 2-3 timer utenom, ev. også kortere driftsdøgn 
- Bedre samordning for overganger mellom tog og buss. 
- Rutetilbud med ulike pendler, stoppmønster og frekvens. Prioritere noen 
stasjoner. 
 


De fleste ideene er tatt med videre i 
konseptutvikling 


Tilbud   


Prioritere godstransport, og persontransport i ledig slottid (varierende rutetider)  


Ny infrastruktur  


- Etablere ERTMS på hele strekningen  
- Justere blokksignaler/poster som kan gi mulighet for tettere togtrafikk innen 
innføring av ERTMS, som ikke er implementert før etter 2030. 
- Bytte sporvekslere. Øke hastigheten slik at vi kan få til 70-100 km/h i avviksspor. 
- Fjerne utvalgte planoverganger  
- Flytte dagens hensettingsområde i Kongsvinger 
- Kapasitetsøkende tiltak Lillestrøm-Årnes (kryssingsspor, 3-spors stasjoner) 
- Forlenge eksisterende kryssingsspor med samtidig innkjør, for 740 m tog 


De fleste ideene er tatt med i den videre 
konseptutviklingen. De ideene som ikke er 
tatt med videre er enten tiltak som 
gjennomføres innenfor dagens NTP eller 
utredes gjennom andre prosesser.  
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- Nye kryssingsspor på strekningen Lillestrøm – Sørumsand prioriteres. Deretter 
strekningen Sørumsand – Årnes. 
- Nye krysningsspor på Grensebanen 
- Tilsving Kongsvinger  
- Standardheving: Kurveutretting og utskifting av bruer for å øke hastigheten 
- Utvikle dobbeltsporparseller til dobbeltspor langs eksisterende bane i faser. 
- Utvide eller flytte Norsenga tømmerterminal (større lagringskapasitet gir redusert 
transportbehov) 
- Ny bane fra Kongsvingerbanen til Gardermobanen, nord for Gardermoen (Skarnes-
Eidsvoll) 
- Ny bane fra Kongsvingerbanen til Hovedbanen, sør for Gardermoen (Årnes-
Jessheim/Gardermoen).  
- Ny godsterminal på Hauerseter med kobling til et sted mellom Årnes og Skarnes  
- Ny forbindelse Oslo-Stockholm utenom dagens Kongsvingerbane. 
- Ny forbindelse Oslo-Kongsvinger- Stockholm, i deler av dagens korridor. 
- Ny forbindelse Oslo-Fetsund- Stockholm, via Gardermobanen. 
- Ny forbindelse Oslo-Halden- Stockholm, via Østfoldbanen. 
- Separat godsbane mellom Lillestrøm og Kongsvinger (Norsenga eller ny terminal) 
- Ny trase mellom Kongsvinger og riksgrensen ev. i kombinasjon med dagens trase 


 


2. Ideer som videreføres 
Alle ideene er vurdert i henhold til firetrinnsmetodikken og nasjonale målsetninger for areal- og 
transportutvikling. Ideer som ikke videreføres bryter enten med nivåene i firetrinnsmetodikken, eller 
nasjonale mål for areal- og transportutvikling, herunder mål om nullvekst for biltransport og 
overføring av gods fra vei til båt og bane. Enkelte av de forkastede forslagene gir økt 
reiseetterspørsel uten at tilbudet forbedres, noen vil føre til mer bilbruk eller mer tungtransport på 
vei, mens andre igjen ikke gir tilbudsforbedringer for verken person- eller godstransport, og vil i 
begrenset grad bidra til å løse kapasitetsutfordringene på Kongsvingerbanen. 


Mange av ideene som vurderes som mest relevante i denne KVU-en er direkte knyttet til tiltak på 
Kongsvingerbanen, men omfatter også muligheter og tiltak for å håndtere etterspørselen med andre 
transportformer.  Ideene er ikke direkte sporbare i konseptene da det i konseptutviklingen er lagt 
vekt på tilbudskonsepter fremfor fysiske løsninger. Dette vil si at flere ideer som et videreutviklet til 
konsepter er omformet til et inntektsgivende tilbud innenfor utredningsområde.  


Ideer som tas med videre i konseptutvikling:  


1. Et busstilbud som tar veksten i persontransporten på strekningen.  
2. Sanntidsinformasjonssystem (i rute, belegg) 
3. Bedre samordning for overgang mellom tog og buss (synkronisere rutetider) 
4. Øke kapasiteten i vognmateriellet som benyttes på Kongsvingerbanen 
5. Prioritere godstransport ved kryssinger 
6. Lillestrøm som endestasjon for regionale tog på Kongsvingerbanen 
7. Etablere nye/gjenåpne nedlagt stasjoner for å legge til rette for lokal vekst.  
8. Flytte stasjoner/Redusere antall stasjoner. Konsentrere vekst til de stasjonene med størst 


befolkningsgrunnlag i dag (arealutvikling er kommunalt ansvar) 
9. Høy flatedekning, 30 min. frekvens, med dagens stoppmønster, ev. også flere nye stasjoner 


langs dagens linje. 
10. Regiontog Oslo-Karlstad med timesfrekvens. Stopp Skarnes-Årnes-Sørumsand-Lillestrøm. 
11. Fjerntog Oslo-Stockholm hver 2.time 
12. Redusere reisetiden på strekningen ved å kun stoppe på noen få stasjoner. Øvrige områder 


betjenes med matebuss 
13. Varierende rutetider utenom rush for å prioritere drift & vedlikehold og godstransport på 


dagtid (ikke stive ruter utenom rush) 
14. Bedre samordning for overganger mellom tog og buss. 
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15. Rutetilbud med ulike pendler, stoppmønster og frekvens. Prioritere noen stasjoner som får 
dobbel frekvens 


16. Bytte sporveksler for å øke hastigheten, Fjerne planoverganger, Forlenge eksisterende 
kryssingsspor med samtidig innkjør på Kongsvingerbanen, for 740 m lange tog, forlenge 
eksisterende kryssingsspor med samtidig innkjør på Grensebanen, for 740 m lange tog 


17. Utvikle dobbeltsporparseller til dobbeltspor langs eksisterende bane i faser. 
18. Utvide og relokalisere Norsenga tømmerterminal  
19. Ny togstrekning fra Kongsvingerbanen til Gardermobanen, nord for Gardermoen (Skarnes-


Eidsvoll) 
20. Ny togstrekning fra Kongsvingerbanen til Hovedbanen, sør for Gardermoen (Årnes-


Jessheim/Gardermoen).  
21. Ny godsterminal på Hauerseter med kobling til et sted mellom Årnes og Skarnes  
22. Ny forbindelse Oslo-Stockholm utenom dagens Kongsvingerbane. 
23. Ny forbindelse Oslo-Kongsvinger- Stockholm, i deler av dagens korridor. 
24. Ny forbindelse Oslo-Fetsund- Stockholm, via Gardermobanen. 
25. Ny forbindelse Oslo-Halden- Stockholm, via Østfoldbanen. 


De 25 ideene som videreføres utvikles til konsepter som plasseres på de ulike trinnene i fire- 
trinnsmetodikken.  
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SAMMENDRAG  
Dette notatet dokumenterer kostnadsestimeringen for de videreførte konseptene. Mulighetsstudien 
hadde som utgangspunkt et sett med tiltak, som kunne bli korrigert som konsekvens av 
kapasitetsanalyser. Tiltakene som inngår i de ulike konseptene er basert på innledende 
kapasitetsanalyse i forbindelse med mulighetsstudien (Sweco, 13.12.2019) og foreløpige resultater 
fra ny kapasitetsanalyse for videreførte konsepter. I kapasitetsanalysen benyttes UIC-regnemetodikk, 
som identifiserer strekninger med kapasitetsunderskudd basert på endringer i tilbudskonseptene.  


Mulighetsstudien for KVU Kongsvingerbanen datert 30.10.2019 beskriver alle konsepter og varianter 
som er utredet i prosjektet, til sammen seks hovedkonsepter og syv varianter. Etter siling gjenstod 
fire konsepter for videre alternativanalyse og detaljering: K1, K2.3, K3.4 og K5.1. Disse er behandlet i 
kapasitetsanalyse datert 13.12.2019. I forbindelse med silingsprosessen ble det bestemt at 
rutetilbudene i K3.4 og K5.1 skulle justeres. Dette rutetilbudet lå til grunn for en ny 
kapasitetsanalyse, datert 14.02.2020. Denne kapasitetsanalysen gav input til første versjon av 
kostnadsestimatet, som var grunnlag for usikkerhetsanalysen gjennomført 10-11.04, 2020.  


Etter at usikkerhetsanalysen var gjennomført er det gjort endringer i rutetilbudet for godstransport, 
primært tømmergodstog på Grensebanen, som følge av Jernbanedirektoratets nye godsstrategi og 
tilhørende ruteplan T2033. Dette medførte behov for nye kapasitetsanalyser for K3.4 og K5.1, datert 
15.04.2020, som gav behov for ytterligere tiltak på banen.  


Tabell 0-1: Oversikt over videreførte konsepter 


Konsept Tilbud Infrastruktur 


K0 Referanse Opprettholde dagens tilbud og standard 
Nødvendig vedlikehold + mindre 
tiltak iht. NTP referanse med 
vedtatt finansiering 


Trinn 1 


K1 Buss som supplement 
til tog 


Økt kollektivtransportkapasitet ved bruk av buss 
som supplement til togtilbudet på 
Kongsvingerbanen.  


Ingen infrastrukturtiltak på 
Kongsvingerbanen 


Trinn 2 


K2.3 Økt 
ombordkapasitet for 
både person- og godstog 


Økt transportkapasitet for persontogtrafikken 
med bruk av tog med høyere ombordkapasitet. 
Mindre trengsel om bord. Plass til alle som reiser 
i rush. Mulighet for lengre godstog.  
Samme rutetilbud som i K0 for person- og 
godstog. 


Nødvendige tiltak på enkelte 
stasjoner (plattformforlengelse) 
Forlenge utvalgte kryssingsspor 


Trinn 3-4 


K3.4 Økt frekvens og 
kortere reisetid   


Optimalisere trafikk og infrastruktur på 
Kongsvingerbanen  


• To avganger i timen for Kongsvinger-Asker 
gjennom dagen, knutepunktstopp 


• Ny rute Årnes-Oslo med to avganger i timen 
gjennom dagen 


• Lengre godstog og flere avganger 


Trinnvis oppgradering av dagens 
bane til dobbeltspor Lillestrøm – 
Kongsvinger 
Økt hensettingskapasitet for å ta 
i bruk nytt togmateriell til økt 
rutetilbud. 


Trinn 4 


K5.1-Økt kapasitet med 
reduksjon av reisetid  


Økt kapasitet og kortere reisetid som følge av 
innkorting av strekningen Lillestrøm-Sørumsand 
(ny bane).  


Ny banestrekning Lillestrøm-
Sørumsand 
Flere og lengre krysningsspor 
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• Ny rute Kongsvinger-Sørumsand-Lillestrøm-
Oslo-… (ny bane) 


• Ny lokalrute Sørumsand-Fetsund-Oslo S… 
(dagens bane) 


• Gods på ny bane 
• Fjerntog på ny bane 


Dobbeltspor Sørumsand – 
Kongsvinger (eventuelt) 
Økt hensettingskapasitet for å ta 
i bruk nytt togmateriell til økt 
rutetilbud 


 


Tiltakene i følgende tabell er resultat av ny kapasitetsanalyse (15.04.2020) for reviderte 
tilbudskonsept: 


Tabell 0-2: Resultat fra kapasitetsanalysen revidert 15.04.2020 
Konsept Tiltak 
K0 Referanse Ingen, utover at plattform på Sørumsand er modernisert. 
K1 Buss og tog Ingen. Mulig behov for mindre tiltak på andre sektorer enn jernbane. 


K2.3 Økt 
ombordkapasitet 
(prioritere godstog), 
dagens stoppmønster 
 
 
 
 
 


• Oppgradere plattformer til dagens krav/lengre tog (5 stk.) 
• Forlengelse (eller nye) stasjoner til 1000 m (tog 740 m) og samtidig innkjør: 


o Galterud 
o Seterstøa 
o Bodung 
o Rånåsfoss 
o Roven 


Magnor er fjernet på tiltakslista siden forrige versjon av kapasitetsanalysen. 
Dette fordi Jernbanedirektoratet har begrenset maks. timekapasitet til behovet 
for persontog + 2 tog pr time. Dette gir jevnere fordeling av kjøretider mellom 
lange stasjoner og kortere kjøretider for godstogene, og mindre tiltaksbehov. 
Tilbudskonseptet for antall godstog avviker ift. antall i K3.4 og K5.1.  


K3.4 Økt frekvens og 
redusert reisetid 
dagens bane 
 
 
 
 
 
  


• Dobbeltspor Lillestrøm Ø – Kongsvinger. For alle delparseller utvide 
eksisterende enkeltspor daglinje til dobbeltspor: 
o Delparsell Lillestrøm – Fetsund (8.16 km). Høy verdi for 


natur- og kulturmiljø, til dels dårlige grunnforhold 


 


o Fetsund-Sørumsand (8,4 km inkl. ny bru med dobbeltspor 
over Glomma øst for Fetsund) 


 


o Sørumsand – Årnes (20,9 km)  
o Årnes – Skarnes (20,8 km)  
o Skarnes – Kongsvinger (21 km)  


• Forbikjøringsspor Sørumsand (3dje spor) 
• Oppgradere plattformer til dagens krav/lengre tog (5 stk.) 
• Nye hensettingsplasser på Årnes (2 stk.), samt ev. Oslo S (ikke lagt inn). 


• Forlengelse av stasjoner til 1000 m (tog 740 m) og samtidig innkjør: 
o Magnor 
o Skotterud 
o Matrand 
o Åbogen 


• Ny stasjon på Granli med full lengde og samtidig innkjør. 
• Ny blokkpost mellom Matrand og Åbogen. 
• Samtidig innkjør på Kongsvinger. 
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Tiltakene Skotterud, Granli, blokkpost Matrand-Åbogen og samtidig innkjør på 
Kongsvinger har tilkommet siden forrige versjon pga. flere godstog i 
dimensjonerende periode. 


K5.1B: Ny bane 
Sørumsand-
Lillestrøm.  
Alle godstog på 
dagens bane mellom 
Lillestrøm og 
Sørumsand. 
Øke kapasitet 
Sørumsand-
riksgrensen basert på 
enkeltspor. 
 
 
 
 
  


I grovsilingen var det 7 tømmertog/retning og 5 kombitog/retning (togpar). I 
revisjonen er det 16 og 8 i 2050.  
I selve tilbudskonseptet har det vært en forutsetning om nye linjer: 


• Nytt dobbeltspor bane Leirsund – Sørumsand. Inkluderer ny tilsving 
ved Leirsund, ny tunnel ca. 6 km og ny bru over Glomma på ca. 650 m. 


• Utvidelse av kapasitet gjennom nytt spor Lillestrøm – Leirsund langs 
Hovedbanen med tilkobling til ny bane som ivaretar samlet kapasitet. 


• Oppgradere plattformer til dagens krav/lengre tog (5 stk.) 


Kapasitetsanalysen har i tillegg avdekket behov for følgende: 
• Forlengelse av stasjoner til 1000 m (tog 740 m) inkl. samtidig innkjør: 


o Magnor 
o Skotterud 
o Matrand 
o Åbogen 
o Galterud 
o Sander 
o Disenå 
o Seterstøa 
o Årnes 
o Bodung 
o Rånåsfoss 
o Sørumsand 


• Ny stasjon på Granli med full lengde og samtidig innkjør. 
• Ny blokkpost mellom: 


o Matrand og Åbogen. 
o Kongsvinger – Galterud 
o Sander – Skarnes 
o Seterstøa – Årnes 


• Samtidig innkjør på:  
o Kongsvinger  
o Skarnes 


• Nye hensettingsplasser på Sørumsand (2 stk.)  


Forlengelse av kryssingsspor på Skotterud og Disenå har tilkommet siden 
forrige versjon av kapasitetsanalysen (14.2.2020) pga. ny godsstrategi. Nytt 
kryssingsspor på Granli og nye blokkposter har tilkommet av samme grunn. 


Det er ikke analysert behov for mer hensetting på Oslo S. I framtiden vil dette 
være et behov som gjelder alle intercity-strekninger.  


  
 


Kostnadene er vurdert først i et basisestimat basert på byggeklossenhetspriser levert fra 
Jernbanedirektoratet som kobles til mengder for ulike tiltakstyper med grunnlag fra våre digitale 
planleggingsverktøy og kartdatabaser samt Bane NOR sine hjemmesider med infrastrukturdata.  


Basisestimatene er deretter justert basert på ulike korreksjonsfaktorer gitt av Jernbanedirektoratets 
regnearksmal, som ned- eller oppjusterer de initiale enhetsprisene. Dette gir «basiskostnad for sum 
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byggekloss» som vist i Tabell 0-3. Disse korreksjonsfaktorene likner «drivere» i en tradisjonell/full 
usikkerhetsanalyse. Regnearket beregner selv et «Forventet tillegg» vist i samme tabell. Forholdet 
mellom et faktisk basisestimat og forventet kostnad verifiseres i en full usikkerhetsanalyse. 


Tabell 0-3 oppsummerer resultatene av estimeringen samt resultat av den forenklede metoden for 
usikkerhetsanalyse etablert av Jernbanedirektoratet. Det skal uansett gjennomføres en full 
usikkerhetsanalyse (UA, gjennomført 10.-11.03.2020) som skal resultere i en offisiell forventet 
sluttkostnad. Imidlertid er det kun «Estimert kostnad før korreksjon» fra tabellen som er input til UA. 
Tall-resultater i de øvrige kolonnene vil fungere som en test av forenklet metode i forhold til full 
metodikk. «Forventet sluttkostnad for byggeklossen» i Tabell 0-3 viser estimatet før 
usikkerhetsanalysen.     


Tabell 0-3: Kostnadsestimat videreførte konsept. pr. 22.04.2020. Alle priser MNOK.  


 
 
 


Konsept K0 og K1 har ikke tiltak som påvirker kostnadsestimatet. Dvs. K0 har et definert utvalg av 
tiltak, men som vil nulles ut ift. differansen fordi disse er i alle øvrige tiltak. 


Konsept K2.3 innebærer en kapasitetsøkning ved å forlenge et forholdsvis lavt antall av dagens 
kryssingsspor for å håndtere lengre godstog, samt å oppgradere fem plattformer til dagens 
standardkrav og lengre persontog. Samtidig innkjør forutsettes på alle nye tiltak. Estimatet for K2.3 
er beregnet til 1210 MNOK (1,21 MRD).     


Konsept K3.4 innebærer en utvidelse av dagens rutetilbud med timesavganger på Kongsvingerbanen 
til to avganger per time fra Kongsvinger og ytterligere to fra Årnes. Banen skal også tilrettelegges for 
en dobling i antall kombigodstogavganger per dag. I tillegg økes antall fjerntogavganger fra 5 i 
referanse til åtte per dag. Dette rutetilbudet krever fullt utbygd dobbeltspor mellom Kongsvinger og 
Lillestrøm, med utgangspunkt i dagens trasé. Estimatet for K3.4 er beregnet til 16 663 MNOK (16,6 
MRD).  


Konsept K5.1 innebærer en frekvensøkning fra Sørumsand til Oslo, samt raskere region- og fjerntog 
mellom Kongsvinger og Lillestrøm. Videre dobles antall kombigodstogavganger per dag, mens antall 
fjerntogavganger økes til åtte. Dette løses ved å etablere nytt dobbeltspor mellom Lillestrøm og 
Sørumsand som avgreiner seg fra hovedbanen ved Leirsund ca. 4 km nord for Lillestrøm stasjon.  
Estimatet for K5.1 er beregnet til 10 477 MNOK (10,4 MRD).  


Konsept Beskrivelse


Estimert kostnad 
før korreksjon 


(MNOK)


K0 Referanse
K0 Referanse. 
Dagens rutetilbud 0


K1 Buss og tog


K1 Buss og tog. 
Økt kollektivtransportkapasitet ved bruk av buss som 
supplement til togtilbudet på Kongsvingerbanen. 0


K2.3 Økt ombordkapasitet 
(både person og 
gods),dagens stoppmønster


K2.3 Økt ombordkapasitet (både person og godstog), 
dagens stoppmønster. Økt transportkapasitet for 
persontogtrafikken med bruk av tog med høyere 
ombordkapasitet. For øvrig dagens tilbud/K0 1 210


K3.4 Økt frekvens og 
redusert reisetid dagens 
bane


K3.4 Økt frekvens og redusert reisetid dagens bane. 
Flere avganger hele døgnet mellom Oslo og Kongsvinger. Ny 
rute fra Kongsvinger til Oslo. 16 663


K5.1 Økt kapasitet med 
reduksjon av reisetid


K5.1 Økt kapasitet med reduksjon av reisetid
Økt kapasitet og kortere reisetid som følge av innkorting av 
strekningen Lillestrøm-Sørumsand (ny bane). 10 477







side 8 av 55 


De største usikkerhetene i analysen er: 


1. Byggeklossene fra Jernbanedirektoratet, hva de inkluderer av spesifikke forhold (alle påslag1 
er inkludert) og relevans for Kongsvingerbanen. Enhetsprisene korrigeres videre under 
«korreksjonsfaktorer» i regnearket. I praksis blåses kostnadene opp, fra det første estimatet 
til et «basisestimat». 


2. I ark «Forutsetninger» ligger byggeklossene, her har noen av byggeklossene «nærføring». 
Dette brukes ikke i det første estimatet, siden korreksjonsfaktor har en faktor «nærføring», 
da bruker vi denne. Spesielt K3.4 med utvidelse fra enkelt- til dobbeltspor har nærføring.   


3. Grunnlaget er et forholdsvis svakt teknisk plangrunnlag. Siden nye tiltak ikke er tegnet opp i 
et planleggingsverktøy. De nye linjene er tegnet opp i GIS-verktøy, som gir oss god kontroll 
på lengder og terrengtype. Imidlertid har K3.4 ingen tegninger av nye tiltak. Vi vet ikke om 
nytt spor bør legges til høyre eller til venstre for dagens spor. Vi har imidlertid god oversikt 
over grunnforhold og naturverdier, og bruker informasjonen aktivt i korreksjonene.  


4. Sen oppdatering av kapasitetsanalysen;  
a. Medfører usikkerhet spesielt for tiltakene i K2.3. Hvor mange nye eller forlengede 


kryssingsspor er nødvendig?  
b. Det er usikkerhet om hvor mange stasjoner som må/bør utvides til 3.spor i 


dobbeltspor-konseptet K3.4. 
c. Usikkerhet i mengde kryssingsspor/tiltak mellom Kongsvinger og riksgrensen. Som 


utgangspunkt er nytt krysningsspor på Magnor lagt inn i konsept K2.3, K3.4 og K5.1.  
5. Usikkerhet pga. komplekse forhold og umodent plangrunnlag for tiltak mellom Lillestrøm og 


Leirsund i K5.1. 
6. Hvor mange stasjoner/plattformer som må oppgraderes i henhold til dagens krav og lengre 


tog (doble togsett), og bør eventuelt noen av de mindre holdeplassene avvikles.  
7. Andre usikkerheter gjennomgås i selve usikkerhetsanalysen. 


 


  


 
1 Påslag: Felles entreprenørkostnader (Rigg, drift, sikkerhetsmannskap) i % av produksjonskostnadene, Felles 
byggherrekostnader (Administrasjon og byggeledelse) i % av produksjons- og felles entreprisekostnader, 
Planlegging og prosjektering, % av produksjons- og felles entreprisekostnader.  
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1. BAKGRUNN 
1.1. Om KVU og hensikt 
Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide en konseptvalg-
utredning (KVU) for Kongsvingerbanen i brev datert 17.07.2018. Formålet er å utarbeide et 
beslutningsgrunnlag for å velge hvilke overordnede løsninger som bør videreføres i en eventuell 
forprosjektfase (neste utrednings- eller planfase). Selve Konseptvalgutredningen skal struktureres 
med følgende kapitler:  


1. Problembeskrivelse  
2. Behovsanalyse  
3. Strategiske mål  
4. Rammebetingelser for konseptvalg  
5. Mulighetsstudie  
6. Alternativanalyse  
7. Føringer for forprosjektfasen  
 


Ihht. Statens prosjektmodell skal det gjennomføres en mulighetsstudie, som skal gi en oversikt over 
mulige konsepter, tiltak og løsningsprinsipper i planområdet. Mulighetsstudien danner basis for 
konseptene som skal inngå i alternativanalysen.  


Mulighetsstudien beskriver konsepter som er utviklet så langt samt metode for siling.  


Kostnadsestimatet inngår i alternativanalysen, sammen med den samfunnsøkonomiske analysen.  


Formålet med estimatet er å gi grunnlag for en samfunnsøkonomisk analyse. Et grovt 
kostnadsestimat er også brukt som et kriterium i silingsfasen.  


1.2. Prosjektmål  


1.2.1. Strategiske mål 
Følgende samfunnsmål er fastsatt av Samferdselsdepartementet.  


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. 


Følgende tre effektmål i prioritert rekkefølge er lagt til grunn for silingsanalysen:  


1. Kollektivsystemet i transportkorridoren Oslo-Kongsvinger-riksgrensen skal ha en kapasitet som 
muliggjør en økning i antall sitteplasser på 100 % frem mot 2050. Indikatorer: Antall sitteplasser i 
makstimen, antall avganger i makstimen, antall avganger i grunnrute. 
 


2. Kapasiteten for godstransport i transportkorridoren skal øke med 100% i antall ruteleier for 
lengre tog frem mot 2050. Indikatorer: Antall ruteleier for 740 m lange tog, Framføringstid for 
godstog. 


 
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 frem mot 
2050.  Indikator: Antall togpar per døgn 


 Det er videre formulert 5 forskjellige type rammebetingelser som er utnyttet i silingen (se 
mulighetsstudien). 
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1.3. Konseptutvikling 
Konseptene skal vurderes ut fra at de i størst mulig grad skal være relevante i forhold til 
problemanalysen, behovsbeskrivelsen og mål. Det er gjennom workshop, arbeids- og prosjektmøter 
utviklet ulike tilbudskonsept som skal innrettes mot brukere. I dette prosjektet er konseptutviklingen 
innrettet mot å gi de reisende et bedre transporttilbud på tog i form av redusert kostnad og reisetid.  


Konseptene skal videre svare ut og evalueres opp mot mål og rammebetingelser. Konseptene er 
utviklet i takt med «fire-trinnsmetodikken» (se mulighetsstudien).  


Det er utviklet seks foreløpige tilbudskonsepter i tillegg til referansesituasjonen (K0). Disse er utviklet 
med tanke på å få fram spennet i konseptets grunnide. Basert på dette har vi følgende:  


 
Figur 1-1: Oversikt konseptalternativene 
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1.4. Hovedkonsept 
Resultatet av grovsilingen at følgende konsepter går videre:  


Tabell 1-1: Oversikt konseptalternativ for videreførte konsept. 


Konsept Tilbud Infrastruktur 


K0 Referanse Opprettholde dagens tilbud og standard 
Nødvendig vedlikehold + mindre 
tiltak iht. NTP referanse med 
vedtatt finansiering 


K1 Buss som 
supplement til tog 


Økt kollektivtransportkapasitet ved bruk av buss som 
supplement til togtilbudet på Kongsvingerbanen.  


Ingen infrastrukturtiltak på 
Kongsvingerbanen 


K2.3 Økt 
ombordkapasitet for 
både person- og 
godstog 


Økt transportkapasitet for persontogtrafikken med 
bruk av tog med høyere ombordkapasitet. Mindre 
trengsel om bord. Plass til alle som reiser i rush. 
Mulighet for lengre godstog.  
Samme rutetilbud som i K0 for person- og godstog. 


Nødvendige tiltak på enkelte 
stasjoner (plattformforlengelse) 
Forlenge utvalgte kryssingsspor 


K3.4 Økt frekvens og 
kortere reisetid   


Optimalisere trafikk og infrastruktur på 
Kongsvingerbanen  


• To avganger i timen for Kongsvinger-Asker 
gjennom dagen, knutepunktstopp 


• Ny rute Årnes-Oslo med to avganger i timen 
gjennom dagen 


• Lengre godstog og flere avganger 


Trinnvis oppgradering av dagens 
bane til dobbeltspor Lillestrøm – 
Kongsvinger 
Økt hensettingskapasitet for å ta 
i bruk nytt togmateriell til økt 
rutetilbud. 


K5.1-Økt kapasitet 
med reduksjon av 
reisetid  


Økt kapasitet og kortere reisetid som følge av 
innkorting av strekningen Lillestrøm-Sørumsand (ny 
bane).  


• Ny rute Kongsvinger-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo-… 
(ny bane) 


• Ny lokalrute Sørumsand-Fetsund-Oslo S… (dagens 
bane) 


• Gods på ny bane 
• Fjerntog på ny bane 


Ny banestrekning Lillestrøm-
Sørumsand 
Flere og lengre krysningsspor 
Dobbeltspor Sørumsand – 
Kongsvinger (eventuelt) 
Økt hensettingskapasitet for å ta 
i bruk nytt togmateriell til økt 
rutetilbud 
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2. KOSTNADSMODELL 


2.1. Prosjektmodenhet 
Valg av estimeringsmetodikk skal først og fremst baseres på prosjektets modenhet. Kostnadsestimat 
og deres kvalitet baseres på tilgjengelig informasjon i gjeldende prosjektfase. Det vanlige er at 
modenheten i prosjektene og estimatklassen øker fra klasse 5 til klasse 1. Modenhet er alltid det 
som bestemmer klasse og ikke motsatt. Følgende figur viser Bane NORs UPB-prosess som gir 
oversikt over de forskjellige planfase koblet mot estimatklasser: 


2.2. Estimatklassifikasjon 
Formålet med estimatklassifikasjon er å koble estimeringsprosessen med omfangsutvikling og 
beslutningsprosessen for et tiltak. Dette antas å gi en mer forutsigbar og effektiv estimeringsprosess.  


I Jernbanedirektoratet har man definert klasse 5 estimater som et hensiktsmessig kostnadsestimat 
for utredninger av tiltak med begrenset kunnskap og informasjon om prosjektet, og som i tillegg har 
få ressurser og begrenset med tid. Som figuren over illustrerer, forventes det at tiltakene er mer 
modent i klasse 4. Klasse 4 har strengere krav til nøyaktighet og vil potensielt føre til mer ressursbruk 
og en mer tidkrevende prosess enn ett klasse 5 estimat.  


Jernbanedirektoratet har utarbeidet følgende tabell for forholdet mellom metode, estimatet og 
forventet nøyaktighetsgrad: 


 Prosjekt- 
modenhet 


Bruksområde 
for estimatet 


Metode Forventet 
nøyaktighetsgrad 


Klasse 5 Veldig lav NTP, Strategiske 
utredninger 


Analog estimering 
(Parametrisk estimering) 


Lav: - 30 % 
Høy: +60 % 


Klasse 4 Lav KVU, Regional 
Plan, Utredning 


Parametrisk estimering. (Analog 
på elementer av tiltaket) 


Lav: - 20 % 
Høy: +40 % 


Tabell 2-1 Klassifiseringsmatrise for kostnadsestimater i Jernbanedirektoratet 


 Figur 2-1: UPB-Prosessen i Bane NOR (Utbygging- Planlegging og Bygging) 
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I dette oppdraget har de ulike konseptene ulike modenhetsnivå, det kan derfor være aktuelt å 
definere de i både klasse 4 og 5. For eksempel legges det inn kryssingsspor i flere konsept, de enkelte 
tiltak har allerede et plangrunnlag på hovedplannivå. Hovedplan tilhører estimatklasse 3. Det er 
imidlertid forholdsvis stor usikkerhet i sammensetningen av kryssingsspor til de aktuelle konsept.  
Dette innebærer likevel en samlet usikkerhet på minst estimatklasse 4. De mest umodne tiltakene er 
linjene, de har kun en teknisk plan som en strek på et GIS-kartgrunnlag. Selve de nye linjene anses å 
være i estimatklasse 5. De nye linjene omfatter langt fra hele tiltaksområdet, slik at det kan være 
grunn til at selve konseptet likevel er innenfor estimatklasse 4.   


Det konkluderes med at hele estimatet for alle konsept gis innenfor estimatklasse 4.   


2.3. Metode 
Jernbanedirektoratet har lagt føringer på at nye kostnadsestimat skal benytte en «top-down»-
metodikk, og skal være iht. Finansdepartementets Veileder nr.6 «Kostnadsestimering for estimater 
på KVU-nivå».  


To relevante konseptuelle metoder i Jernbanedirektoratet er: Analogestimering og parameter-
estimering. Analogestimering innebærer å benytte erfaringstall fra gjennomførte prosjekt som basis 
for nytt estimat. Parameterestimering benytter en teknikk basert på statistisk relasjon mellom 
historiske data og andre variable (f.eks. enhetspriser) for å estimere kostnaden for et element. 


I dette oppdraget har oppdragsgiver levert byggeklosser basert på erfaringstall fra bygge- og 
planprosjekter de senere årene i Intercity-området. Metode blir derfor «parametrisk» estimering. I 
den grad veg og andre kollektivtiltak må estimeres, brukes også erfaringstall fra Statens vegvesen.  


Kostnadstall er indeksregulert til 2019-kostnader. Tabell 2-3 og Tabell 2-4 viser de aktuelle 
byggeklossene.  


Det normale er at man har et teknisk plangrunnlag som forholder seg til et utredet tiltak, topografi 
og omgivelser for øvrig. Følgende tabell viser eksempel på et praktisk regnestykke:   


Tabell 2-2: Estimering basis. Merk: Alle tall er eksempler (fiktive) på bruk av oppsettet i estimeringen 
Byggekloss  


ref. Nr 
Beskrivelse av 
byggeklossen ihht. 
prisdatabasen jbdir 


Type / utredet tiltak Enhet Pris per 
enhet*) 
(MNOK) 


Mengde Estimat  
(MNOK) 


E1 


Stasjon med 2 spor i 
dagen, ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold, 400m 


Forlenge Årnes med 
samtidig innkjør.  
Tilpasning for 3. spor Stk 50 1 50  


Forlenge 
kryssingsspor 


Forlenge kryssings-
spor (gjennomsnitt 
av hovedplan pris) 


Forlenge Seterstøa 
kryssingsspor. Krysse 
> 740 m godstog lm 170 000 500 85 


A5 


Utvide eksisterende 
enkeltspor daglinje 
til dobbeltspor, tett 
bebyggelse/ bystrøk  


Utvide til dobbeltspor 
fra A til B. Verdifullt 
naturmiljø og dårlige 
grunnforhold  lm 260 000 1000 260 


B2 


 Bru dobbeltspor, 
moderate 
spennvidder  


Bytte ut dagens 
enkeltsporbru. Bygge 
ny dobbeltspors bru lm 592 000 650 385 


SUM      780 MNOK 


Normal prosedyre er å finne en representativ byggeklosspris, og etablerer et basisestimat basert på 
enhetspris ganget med mengde. Dette er eksemplifisert i tabellen over. Dette pleier normalt å være 
ihht. Bane NORs metode. En forutsetter en «Pris pr enhet» som samsvarer med lokale forhold, i 
prisdatabasen velges det forskjellig prisnivå for hhv. lette, middels eller vanskelige byggeforhold. 
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I Jernbanedirektoratets veileder og regneark mal gis det anledning å legge inn korreksjonsfaktorer 
basert på variasjoner for følgende eksterne drivere: 


 Umodent omfang  
 Interessenter (kommuner, direktorater, naboer m.fl.) 
 Naturgitte forhold (topografi, grunnforhold, fjellkvalitet) 
 Nærføring og kompleksitet i trafikkavvikling (bl.a. hvis nært annet spor i drift) 
 Eksisterende bebyggelse og infrastruktur () 
 Tilkomst (rigg og drift) 
 Annet (kan legge inn prosjektspesifikk driver). 


 
Hvis en ønsker å korrigere de på forhånd gitte basisestimat (utføres av rådgiver), er det 
hensiktsmessig å gjøre dette i plenum med et utvalg av deltakere som representerer ulike relevante 
fagområder.  


2.4. Avvik fra standard estimeringsprosess 
Med andre metoder gjennomgås av denne type faktorer i en usikkerhetsanalyse. Slik som regnearket 
(metode til Jernbanedirektoratet) kan en drivervurdering foretas sammen med grunnestimatet, og 
gir i praksis en form for forenklet usikkerhetsanalyse. Hvorvidt det likevel skal gjøres en gjennomgang 
med en større tverrfaglig gruppe er opp til oppdragsgiver.  


Ved en usikkerhetsanalyse bør en være obs på forholdet mellom beregnet «Estimat basert på 
byggeklossen» og «Basiskostnad» som fremkommer etter bruk av korreksjonsfaktorer. Dette 
tilsvarer i praksis (men forenklet) drivervurdering som vanligvis er den del av en usikkerhetsanalyse.  


Modellen kan forenklet beskrives i følgende figur: 


 
Figur 2-2: Beskrivelse struktur for kostnads- og korreksjonsmodell 


Korreksjonsfaktorer tar hensyn til byggeklossense egnethet og eventuelle særegne forhold som vil ha relativt stor innvirkning på prosjektets kostnad
40 % 30 % 15 % 5 % 5 % 5 % 0 % 100 %
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side 15 av 55 


2.5. Byggeklosser 
Jernbanedirektoratet har levert byggeklosser basert på erfaring fra flere samferdselsprosjekt de siste 
årene (parametrisk metode). Dette tallgrunnlaget stammer opprinnelig fra Bane NOR. Byggeklossene 
inkluderer totale produksjonskostnader for bruer, tunnel, underbygning, jernbaneteknikk, og signal.  


Byggeklossene inkluderer også «påslag» dvs. følgende tre hovedelementer som representerer 
forskjellige type administrative tilleggskostnader som ikke har noe med de fysiske byggekostnadene å 
gjøre, men som likevel er nødvendig for å lede og styre et utbyggingsprosjekt:   


• Felles entreprenørkostnader (Rigg og drift for entreprenøren, sikkerhetsmannskap) 
• Felles byggherrekostnader (administrasjon, prosjektorganisasjon og byggeledelse) 
• Planlegging og prosjektering (Hovedplan, Detaljplan, Byggeplan og anbud, m.m.) 


Byggeklossene er basert på Bane NORs erfaringer med InterCity utbyggingen på Østlandet. 


Tabell 2-3: Byggekloss priser fra Jernbanedirektoratet pr 2019 
Kostnads 


klasse 
Beskrivelse Enhet Kostnad 


[2019-NOK] 
 O1   Opprusting av dagens enkeltspor til 40 t aksellast uten kurveutretting (eks profilutvid.)   lm  88 000  


 miss  Opprusting av dagens enkeltspor til 160 km/t (22,5 tonn aksellast) inkl kurveutretting   lm  147 000  


 A0   Daglinje enkeltspor, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold   lm  108 000  


 A2a   Daglinje enkeltspor, middels tett bebyggelse / middels byggeforhold   lm  123 000  


 A9   Daglinje enkeltspor, middels bebyggelse / vanskelige byggeforhold   lm  215 000  


 A1   Daglinje dobbeltspor, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold   lm  150 000  


 A2   Daglinje dobbeltspor, middels tett bebyggelse / middels byggeforhold   lm  239 000  


 A3   Daglinje dobbeltspor, tett bebyggelse bystrøk småhus / vanskelige byggeforhold   lm  315 000  


 A4   Utvide eksisterende enkeltspor daglinje til dobbeltspor, liten eller ingen bebyggelse   lm  153 000  


 A5   Utvide eksisterende enkeltspor daglinje til dobbeltspor, tett bebyggelse / bystrøk   lm  260 000  


 A6   Daglinje dobbeltspor, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold   lm  150 000  


 A6  Daglinje dobbeltspor, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold, nærføring   lm  188 000  


 A7   Daglinje dobbeltspor, middels tett bebyggelse / middels byggeforhold   lm  239 000  


 A7  Daglinje dobbeltspor, middels tett bebyggelse / middels byggeforhold, nærføring   lm  299 000  
 A8   Daglinje dobbeltspor, tett bebyggelse bystrøk småhus / vanskelige byggeforhold   lm  315 000  


 A8   Daglinje dobbeltspor, middels tett bebyggelse / middels byggeforhold, nærføring   lm  394 000  
 B11   Bru enkeltspor, små spennvidder   lm  284 000  
 B12   Bru enkeltspor, moderate spennvidder   lm  442 000  
 B13   Bru enkeltspor, store spennvidder   lm  593 000  


 B1   Bru dobbeltspor, små spennvidder   lm  382 000  
 B2   Bru dobbeltspor, moderate spennvidder   lm  592 000  
 B3   Bru dobbeltspor, store spennvidder   lm  794 000  
  Tunnel enkeltspor, ett løp, enkle byggeforhold  lm  250 000  
 C21   Tunnel enkeltspor, ett løp, middels byggeforhold   lm  308 000  
 C31   Tunnel enkeltspor, ett løp, vanskelig byggeforhold   lm  406 000  
 C1   Tunnel dobbeltspor, enkle byggeforhold   lm  353 000  
 C2   Tunnel dobbeltspor, middels byggeforhold   lm  435 000  
 C3   Tunnel dobbeltspor, vanskelige byggeforhold   lm  567 000  
 C4   Tunnel dobbeltspor 2-løp, enkle byggeforhold   lm  465 000  
 C5   Tunnel dobbeltspor 2-løp, middels byggeforhold   lm  575 000  
 C6   Tunnel dobbeltspor 2-løp, vanskelige byggeforhold   lm  763 000  
 E16   Krysningsspor, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 m, 200 km/t   stk  155 000 000  
 E17   Krysningsspor tett bebyggelse/bystrøk / vanskelige byggeforhold, 950 m, 200 km/t   stk  257 000 000  
 E1   Stasjon med 2 spor i dagen, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold   stk  351 000 000  
 E2   Stasjon med 2 spor i dagen, tett bebyggelse / bystrøk / moderate byggeforhold   stk  451 000 000  


 E2b   Stasjon med 2 spor i dagen, tett bebyggelse / bystrøk / moderate byggeforhold   stk  273 000 000  
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 E3   Stasjon med 4 spor i dagen, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold   stk  610 000 000  


 E3b   Stasjon med 4 spor i dagen, liten eller ingen bebyggelse / enkle byggeforhold   stk  380 000 000  


 E4   Stasjon med 4 spor i bystrøk, vanskelige byggeforhold   stk  1530 MNOK   


 E6a   Stasjon med 2 spor på bru   stk  365 000 000  


 D1   Betongkulvert dobbeltspor, utenfor bebyggelse / enkle byggeforhold. Ett løp   lm  439 000  


 D2   Betongkulvert dobbeltspor, i bebyggelse / moderat til vanskelige byggeforhold. Ett løp   lm  673 000  


 D11   Betongkulvert enkeltspor, ett løp, utenfor bebyggelse / enkle byggeforhold      Ett løp   lm  343 000  


 E14   Sørli tømmerterminal  
 


 stk  140 000 000  


 E18   Hensettingsspor (flere spor, ukjent antall)  stk  314 000 000  


 E20   Servicespor   stk  176 000 000  


Flere elementer som har med omgivelser eller ytre forhold å gjøre er ikke nødvendigvis inkludert i 
byggeklossen. Dette gjelder tilgjengelighet til anleggsområdet, andre hastighetsklasser enn 200 km/t 
(f.eks. 250 km/t) m.m. eller eskalerte krav fra omgivelser (kommuner, direktorat, naboer e.l.). For å 
justere for slike forhold er estimeringsregnearket lagt opp slik at en justerer på korreksjonsfaktorer.  


Jernbanedirektoratet har utarbeidet egne byggeklosser for Grunnerverv. Disse er basert på 
løpemeterpris basert på lengde ny bane. De skiller mellom bynære og landlige omgivelser og 
omfatter grunnerverv for en strekning i dagsonen. På mer detaljert plannivå er det som oftest teknisk 
grunnlag som viser arealinngrep, og da utenom jernbaneeiendom. Det er sett på eksempelpris fra 
prosjektet «hovedplan Tilsving Elverum» der Bane NOR har innhentet statistikk for kvadratmeterpris 
pr. arealkategori. Følgende tabell viser enhetspriser for grunnerverv:  


Tabell 2-4: Enhetspriser grunnerverv 
Kostnadsklasse Beskrivelse Enhet Enhetskostnad [2019-NOK] 


ErvervBy Grunnerverv-bynært  lm  120 000 


ErvervLand Grunnerverv-landlig  lm  5 000 


ErvervBy Grunnerverv-bynært m2 1 500 


Erverv-Land Grunnerverv-landlig m2 3,00 


Det er behov for enhetskostnader for andre elementer som ikke er oppgitt direkte i Jernbane-
direktoratets byggeklosser. Følgende tabell inneholder disse:  


Tabell 2-5: Nye avledede byggeklosser (Asplan Viak, 2020) 
Kostnads klasse Beskrivelse Enhet Kostnad [2019-NOK] 


HP Nedleggelse av holdeplass stk 5 000 000 


SAN Sanering av spor  lm  2 500 


PLO Sanering av planoverganger stk 5 000 000 


SI Samtidig innkjør, ikke spesifisert omfang Stk 50 000 000 


E18-ny Hensetting pr plass   stk 


BLP (Blokkpost) 
 


Blokkpost. Skillet mellom to blokkstrekninger, som igjen er 
en sporstrekning der det til enhver tid bare kan befinne seg 
ett tog av gangen. Flere Blp øker kapasitet i èn kjøreretning. 


Stk 15 000 000 


E16 / E17 Forbikjøringsspor, et 3.spor på dobbeltsporet bane Stk Ref. byggekloss 


 
Kostnadsestimat for hovedplaner 


Det benyttes i tillegg erfaringstall fra hovedplaner for forlengede/nye kryssingsspor. Dette gjelder 
Bodung, Galterud og Magnor. Disse presenteres i kapittel 4.2. Til sammenligning er byggekloss E16 
og E17 oppgitt som enhetspriser (pr stk.) for kryssingsspor. Det er også planlagt sanering av 
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planoverganger (PLO) på Sander og Seterstøa. Der er ulike utfordringer, ofte forutsetter den 
egentlige saneringen en ny bru eller undergang som kan være kostnadskrevende. Det er tatt med 
både opprinnelig estimat samt forventningsverdi P50 etter usikkerhetsanalysen.  


Tallgrunnlaget fra hovedplanene oppsummeres i følgende tabell:  


Tabell 2-6: Kostnader erfaringstall kryssingsspor 


Byggekloss / 
Sted Tiltak 


  
Enhet 


Kostnad Enhetspris Tillegg % 
Parameter NOK (NOK/meter) Std.avvik 


Bodung Nytt 
kryssingsspor, 
P50, hovedplan  


Lengde Meter 1213     
  Basisestimat NOK 273 480 000 225 458   
  Forventet P50 NOK 300 000 000 247 321 10 % 
Galterud Forlenge 


kryssingsspor, 
P50, hovedplan,  


Lengde Meter 1269     
  Basisestimat NOK 159 064 000 125 346   
  P50 NOK 184 000 000 144 996 16 % 
Magnor Nytt 


kryssingsspor, har 
P50, forenklet 
hovedplan  


Lengde Meter 1538     
  Basisestimat NOK 148 874 500 96 797   
  P50 NOK 179 000 000 116 385 20 % 
Forlenge X-spor Gjennomsnitt av 


Bodung, Galterud 
og Magnor 


Lengde Meter 1340     
  Basisestimat NOK 193 806 000 149 000   
  P50 NOK 220 867 000 164 826 14 % 
Sander PLO Sanere PLO, 


ingen sporendring, 
P50, forenklet 


hovedplan 


Basisestimat Stk 110 900 000     


  
P50 


Stk 
152 600 000 152 600 000 38 % 


Seterstøa PLO Sanere PLO, 
ingen sporendring, 


P50, forenklet 
hovedplan 


Basisestimat stk 29 400 000     


  
P50 


Stk 
50 000 000 50 000 000 70 % 


De relativt store forskjellene på kryssingsspor-tiltakene er omfanget av konstruksjoner og veger som 
kommer i tillegg. Disse er oftest knyttet til sanering av planoverganger i området, som kreves når en 
veg skal krysse 2 spor. Bodung har 2 nye underganger med relativ høy standard samtidig som 4-5 
planoverganger saneres. Galterud har ingen konstruksjoner, men har nærføring til Glomma. Magnor 
har heller ingen konstruksjoner, men er forlenget litt mer enn nødvendig pga. tetthet på kurver, der 
ønsket har vært å unngå nye sporvekslere i kurver.  
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3. PROSJEKTBESKRIVELSE 


3.1. Planområdet og avgrensinger 
Planområdet og avgrensinger defineres i selve Mulighetsstudien [ref.].  


Prosjektplanen for KVU Kongsvingerbanen avgrenser prosjektet slik: Riksgrensen i øst, fra nord for 
Roverud på Solørbanen til nord for Gardermoen og Dal på Gardermobanen/Hovedbanen og til og med 
Lillestrøm stasjon.  


I prosjektplanen står det videre følgende: Hvis det er behov for tiltak på tilgrensende baner for å få 
fram ønsket effekt på Kongsvingerbanen skal dette tas med i vurderingene, men en må se nærmere på 
konsekvenser av dette i forholdet mellom nytte og kostnad. 


Dette betyr i praksis at det kun skal estimeres kostnader på norsk side.  


 
Figur 3-1: Kongsvingerbanen (markert rødt) med influensområde og tilgrensende jernbanestrekninger 
 
 


Kongsvingerbanen er en del av et helhetlig jernbanesystem, som er avhengig av tiltak som ligger 
utenfor prosjektets mandat. Dette gjelder f.eks. kapasiteten gjennom Oslotunnelen. Dette er ikke tema 
i kostnadsestimatet.  
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3.2. Teknisk standard 
3.2.1. Dimensjonerende hastighet 
Maksimal hastighet på dagens strekning er 130 km/t. Figur 3-2 viser hastighetsdiagrammet:  


Figur 3-2: Hastighetsdiagram Kongsvingerbanen 


 
Diagrammet viser alle hastighetsfall i forbindelse med togstopp og andre strekninger hvor toget av 
ulike grunner endrer hastighet. På de fleste av strekningene med 130 km/t er horisontalkurvaturen 
såpass god, at 160 km/t også ville vært mulig. Hastighet begrenses imidlertid av dagens signalsystem 
for hastighetsovervåkning. Mellom Fetsund og Charlottenberg har Kongsvingerbanen DATC [1] (ikke 
full hastighetsovervåkning), hvilket begrenser hastigheten til 130 km/t [2]. Med mindre FATC (full 
hastighetsovervåkning) innføres på strekningen (før ERTMS tas i bruk), vil høyeste hastighet være 
som den er i dag. Når ERTMS etableres, forventes det at maks. hastighet kan økes til 160 km/t der 
kurvatur og stoppmønster tillater dette.  
 
I KVU-ens referansekonsept forutsettes det ikke ERTMS. Heller ikke i noen konseptalternativ 
forutsettes ERTMS hastighetsnivå. Dette på tross av at det er sannsynlig for eksempel K3.4 med 
dobbeltspor er såpass langt fram i tid, at strekningen er utbygd med ERTMS. Når det i konsept på 
dagens bane forutsettes kun dagens makshastighet, så realiseres ikke nytte av høyere hastighet. 
Dette kan en være obs i den samfunnsøkonomiske analysen. I en revisjon av transportanalyse og 
samfunnsøkonomi bør rutemodell kjøres med 160 km/t langs dagens bane og evt. med 200 km/t for 
nye linjer hvis det er forutsetningen.  


Det kan være andre flaskehalser enn signalteknologien som begrenser hastigheten, dette kan være 
kurver og fastpunkt pga. vassdragskrysninger. Det er ikke utført et systematisk søk/lokalisering av 
flaskehalser og tiltak som kan løse opp i dette.  


Kongsvingerbanen har overbygningsklasse C [3], hvilket gir en øvre hastighet for motorvogner med 
aksellast inntil 18 tonn på 160 km/t [4]. 


KL-anlegget som nå bygges på Kongsvingerbanen (System 20A) [5] tillater en øvre hastighet på 200 
km/t for enkle togsett og 160 km/t for doble togsett. Dersom lave konstruksjoner opprettholdes vil 
en variant med en øvre hastighet på 160 km/t for enkle togsett (og 130 km/t for doble togsett) måtte 
benyttes på berørte delstrekninger. På partier med kurveradier under 500 meter må en variant med 
noe lavere høyeste hastighet benyttes, men der vil hastigheten uansett begrenses av 
horisontalradien. Forskjellen mellom de ulike KL-variantene som er aktuelle er beskrevet i Teknisk 
regelverk [6] (System 20A og 20B, med tilhørende undervarianter).  


Gitt begrensningene nevnt øverst vil KL-fornyelsen alene ikke medføre økt hastighet på 
Kongsvingerbanen, utenom de få punktene der lave konstruksjoner til nå har krevd spesialløsninger 
på det gamle KL-anlegget, og dermed begrenset hastigheten. 


Følgende gir en oversikt over forutsatte hastigheter for linjene i de forskjellige konseptalternativene. 
Vi tar med K4 og K6 som hadde mye helt nye jernbanestrekninger.  
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Konsept Beskrivelse  Kommentar 
K0 Dagens bane  med maks.hastighet 130 km/t 
K1 Som K0  


K2.3 
 
 


Som K0.  
 
 


For nye kryssingsspor standard 100 km/t i avvik der det er 
linjehastighet på minst 120 km/t. For øvrige strekninger 80 km/t. 
Samtidig innkjør vil øke gjennomsnittshastighet i tillegg.   


K3.4 
 
 


Som K2.3.  
 
 


Tilbudskonseptet forutsetter kun 130 km/t. For tiltaket forutsettes 
å følge dagens linje, større avvik fra linjen for å nå evt. 200 km/t er 
ikke analysert. Alle nye tekniske anlegg og spor forutsettes 
dimensjonert for 160 km/t, der det er naturlig.   


K5.1 
 
 


Som K2.3. Ny linje 
Leirsund-Sørumsand. 
 
 


På dagens bane nye tiltak standard som K2.3.  
På ny bane Leirsund-Sørumsand forutsettes 160 km/t. En har 
vurdert 200 km/t, men pga. kort ny strekning, samt kurver i 
forbindelse med tilsving ved Leirsund og ny bru over Glomma like 
før Sørumsand, så rekker ikke tog å utnytte høyere maks.hastighet 
før retardasjon må skje.  


Silt bort:   


K4 
 
 
 
 
 


Ny bane Årnes-
Hauerseter-Gardermoen 
 
 
 
 
  


K6 
Ny bane til Sverige (høyere 
hastighet Oslo-Stockholm)  


 
For konseptene som går videre etter grovsilingen, så dimensjoneres alle nye tiltak og anlegg for en 
hastighetsstandard på 160 km/t.  


3.2.2. Utvide fra enkeltspor i dag til dobbeltspor  
For konsept K3.4 foreslås dobbeltspor ved at det legges til et nytt spor parallelt med dagens 
enkeltspor. Hastighetsstandarden på det nye sporet forutsettes å være lik dagens spor, med mindre 
det identifiseres åpenbare og kostnadseffektive tiltak der begge linjer kan få forbedret standard.   


Som nevnt tidligere så ligger det ikke en målrettet økning av hastighetsstandard fra dagens 130 km/t 
til 160 km/t. Hovedårsaken til dette er føringen om at ERTMS ikke skal inngå i referansesituasjonen. 
Jernbanedirektoratet har etablert en egen byggekloss for denne typen tiltak, med variasjon av 
kompleksitet som gir grunnlag for forskjellig løpemeterpris. 


3.2.3. Bruer  
Langs dagens bane er det et stort antall bruer. Gitt prosjektets modenhetsgrad er det ikke anledning 
til å gå inn på hver av disse. Flere av bruene er hastighetsbegrensende i dag.  Dette gjelder for 
eksempel bruene ved Galterud stasjon. I avvikssporet (ved kryssing) er hastighet nede i 40 km/t mens 
spor 1 (gjennomgående) har kun 70 km/t. I et konsept hvor en prioriterer hastighet kan en vurdere 
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endringer. For Galterud er det i 2018 laget en hovedplan for kryssingsspor, med beregning av 
oppgradert linje med nye bruer. Denne planen viser et alternativ det bruene ber byttet og 
hastighetsnivået kan økes. 


Der det legges på et ekstra spor (til dobbeltspor) langs dagens bane forutsettes det at elve-
/vannkryssinger ligger i enhetsprisen for byggeklossen. Hvis det er åpenbart mye vann å krysse på 
delstrekninger, håndteres dette med korreksjonsfaktorer.  


Unntaket er kryssingen av Glomma, som for K3.4 sin del må ha en ny dobbeltsporet bru rett øst for 
Fetsund. Dagens bru er av en slik gammel standard, at hvis en først gjør noe så må alt bygges.  


Videre medfører K5.1 en ny bru rett øst for påhugget for den nye linjen inn mot Sørumsand. Det 
forutsettes dobbeltsporet bru i begge konsept, med byggekloss «langt spenn». 


I en usikkerhetsanalyse bør en ha med ressurser med lokalkunnskap over de aktuelle planområdene.  


3.2.4. Tunneler 
Langs dagens bane er det ingen tunneler.  


For nye banestrekninger er det på dette plannivået ikke vurdert vertikalkurvatur og vi har dermed 
ikke nøyaktig oversikt over tunnelbehovet. I forbindelse med finsiling kan en gå nærmere inn på 
kartgrunnlaget for å identifisere eventuelle behov for tunneler i større grad.  


Det er likevel identifisert at ca. halvparten av den nye banen mellom Lillestrøm og Sørumsand, der 
det er satt en avgreining rett sør for Leirsund, kan være tunnel. 


Hvis det blir behov for tunneler forutsettes det å legge på en standard i henhold til kravene i Bane 
NORs tekniske regelverk. Inngangsparametere til valg av standard vil være hvorvidt det etableres 
enkelt- eller dobbeltspor, profilhøyde (behov) og hastighetsstandard.  


Basert på at 160 km/t anses som hensiktsmessig standard, kan det etableres dobbeltspor i ett løp.   


3.2.5. Oversikt stasjoner 


 
Figur 3-3: Oversikt stasjoner Kongsvingerbanen 
 


Tabell 3-1 viser en del parametere inkludert dagens lengder. Noen av disse har hovedplan. 
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Tabell 3-1: Oversikt stasjoner kryssingsspor med dagens og planlagte lengder. Det er beregnet teoretisk lengde 
for noen antatt nødvendige forlengelser av kryssingsspor, ved å forlenge fra dagens lengde til 1000 m. 


 


3.2.6. Kryssingsspor 
En kapasitetsanalyse er gir grunnlag for å anbefale hvilke kryssingsspor som må forlenges. Et utvalg 
av dagens krysningsspor forbedres og forlenges til gode kryssingsspor hvor alle tog kan krysse raskt 
og effektivt, i tillegg til at det bygges noen nye kryssingsspor. Standarden for kryssingsspor vil da 
være: 


• samtidig innkjør 
• lange nok for godstog, dvs. ca. 1 km middel-middel, som er tilstrekkelig for 740m lange 


godstog pga. krav til sikkerhetssone og noe margin 
• gode sporveksler:  


o 100 km/t i avvik der det er linjehastighet på minst 120 km/t 
o 80 km/t for øvrig  


• ingen planoverganger som reduserer kryssingsporets funksjon 


En god del av tiltakene er forslag om forlengelse av dagens stasjoner. Lokalt er det ulike muligheter 
og kompleksitet med hensyn til å forlenge/endre sporene. De som har hovedplan er Magnor, 
Bodung, Galterud, Sørumsand og Rånåsfoss. Her er tiltaket grundig vurdert.  


I tillegg foreligger det planer for sanering av planoverganger for Seterstøa og Sander. Begge steder 
økes effektiv kryssingslengde fordi planovergangen splitter et kryssingsspor, men som likevel ikke er 


Km STASJON 
(dagens)


Avstand 
(m) fra 
forrige st.


Type 
*)


Antall 
togspor


Lengde 
plattform 


(m)


Lengde 
St(x) 
(m)


Tiltak i NTP2018-19, eller 
har godkjent hovedplan


Endring 
lengde 


(m)


Ny 
lengde 


(m)
20,95 Lillestrøm St 13 980
25,18 Lillestrøm N Hovedbanen Stx
26,85 Leirsund Hovedbanen Stx 1
24,39 Tuen 2 414 Hp 1 - 0 Vurdere å legge ned?
27,58 Nerdrum 3 186 Hp 1 1 0
29,11 Fetsund 1 530 St 2 326
29,91 Svingen 801 Hp 1 1 0
33,93 Roven 3 689 Stx 2 715
37,53 Sørumsand 3 930 St 3 671 Ny mellomplattform-muliggjør systemkryssing
41,98 Blaker 4 450 St 2 1 480
45,11 Rånåsfoss 3 127 St 2 642 Forlenges, uten s.i. **) 108 750
46,87 Auli 1 740 Hp 1 - 0 Vurdere å legge ned?
48,87 Haga 2 021 St 2 1 436
53,38 Bodung 4 492 Hp 1 0 Nytt kryssingsspor 1213 1213
58,46 Årnes 5 083 St 4 701
67,17 Seterstøa 8 712 Stx 2 290 Sanere PLO, lengre x-spor 250 540
73,35 Disenå 6 181 Stx 2 452
79,24 Skarnes 5 890 St 2 1 766 Plattform forlengelse, ny undergang
87,22 Sander 7 977 Stx 2 592 Sanere PLO, lengre x-spor 94 686
92,37 Galterud 5 150 Stx 2 279 Forlenges med s.i. 990 1269
100,3 Kongsvinger 7 911 St 5 899
112,5 Åbogen 12 182 Stx 2 420
122,2 Matrand 9 691 Stx 2 803
127,3 Skotterud 5 120 Stx 2 478
133,1 Magnor 5 810 Stx 2 295 Forlenges med s.i. 1243
143,0 Charlottenberg 9 908 767
112,1 SUM (m) 10 992 3898 4458


*)       St = Stasjon kryssingsspor og holdeplass.  Antall: 8 Plattform:
          Stx = Stasjon uten planlagt passasjerutveksling 9    1 = Må forlenges hvis stopp med dobbelt-sett
          Hp = Kun holdeplass 5 **): s.i = Med samtidig innkjør
Til sammen 13 stasjoner med holdeplass-stopp 22
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tilstrekkelig lang for 740 m tog. Tabell 3-1 gir en oversikt over dagens stasjoner, og hvorvidt det er 
kryssingsspor med/eller uten holdeplass.   


3.2.7. Holdeplasser  
Det er ikke nevnt endringer av stasjoner utover å tilpasse holdeplasser for nye togsett samt at mange 
kryssingsspor også har holdeplasser. Følgende krav settes opp som et utgangspunkt: 


•  gode plattformer med gode adkomster (til dels en betingelse for samtidig innkjør),  
slik at det ikke blir ekstra tidsbruk ved kryssing pga. dette.  


• alle plattformer tilpasse doble togsett (minst 220 m) 


Der det kommer dobbeltspor langs dagens bane vil det bli behov for tilpasning av dagens stasjoner 
og de gjenværende holdeplassene. På dette plannivået er det ikke hensiktsmessig å detaljere dette. 
Det utnyttes en byggekloss tilpasning/modernisering av plattform. Forlengelse av kryssingsspor har 
egne byggeklosspriser, enten pr stk. eller basert på løpemeter.  


I denne utredningen har vi ikke gått i dybden på behovet for hver stasjon, for dermed å kunne 
spesifisere tiltaksbehovene. I estimatet legges det inn en rundsum på 50 MNOK pr stasjon der 
holdeplass må moderniseres. Med dette grunnlaget er usikkerheten naturlig nok stor.  


En mulig tilpasning av stasjon hvis kapasitetsanalysen kommer fram til det, er behov for å utvide med 
et tredje spor gjennom stasjonen. Dette kan bli aktuelt i konseptet med nytt spor (minst 3 spor) hvis 
kapasitetsanalysene viser behov for at tog må passere hverandre (raske persontog passerer godstog). 
Dette håndteres ved å bruke en etablert byggekloss for utvidelse med et nytt kryssingsspor.  


Et tiltak i mulighetsstudien er sanering av holdeplasser. Det vil foreligge en viss kostnad knyttet til 
dette, men er antagelig det rimeligste tiltaket nevnt så langt. Det legges inn en rund sum for dette.  


Samtidig vil det være behov for å oppgradere minst 5 stasjoner med hensyn til plattformlengde samt 
planskilt kryssing (over/undergang) ved etablering av dobbeltspor. Disse er ikke spesifisert.   


3.3. Hensetting  
Kapasitetsanalysen har kommet fram til et behov for 2 nye spor for å vende og/eller hensette tog i de 
konsepter hvor nye ruter vender mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Dette gjelder på Årnes i K3.4 og 
på Sørumsand i K5.1.  


Erfaringstall fra Bane NORs planer for hensetting på Kongsvinger og Årnes viser en enhetskostnad pr 
hensettingsspor på ca. 30 MNOK. Pga. stor usikkerhet og ikke-utredede lokale forhold, legger vi inn 
40 MNOK pr hensettingsspor. Der det er vurdert behov for 2 stk. blir kostnaden da 80 MNOK.  Jamfør 
pris på 33 MNOK som ble brukt på JDir sin rapport om Ruteplan. 


I tillegg er det diskutert hvorvidt Oslo S har kapasitet til å håndtere nye ruter fra Kongsvingerbanen, 
spesielt i en situasjon der ny Oslo-tunnel ikke er realisert. Dette er ikke en utfordring som er knyttet 
spesielt til Kongsvingerbanen, men gjelder i realiteten all tilbudsutvikling på Østlandet. Med hensyn 
til tilbudskonseptene, så øker antall tog pr time med ett (1) tog/time i K5.1 for regiontogene. Det 
forutsettes at alle disse kan vende vest for Oslo, for eksempel dagens L14 vender på Asker. Nye tog 
kan vende her eller annet sted, uten at dette er spesifisert på nåværende plannivå.  


K5.1 har i tillegg ny rute fra Sørumsand til Oslo. Det forutsettes at denne rute kan håndteres av 
ruteleiene til dagens L1 som vender på Lillestrøm.  


K3.4 er mer krevende da antall avganger til/fra Oslo er økt til fire per time. Det må utredes nærmere 
hvilke av dagens ruter de nye rutene kan kobles på, eventuelt om det er tilstrekkelig med 
vendekapasitet i Oslo eller vest for Oslo S. Tiltakene og dermed tilbudet som K3.4 representerer vil 
også være det som forskyves lengst fram i tid.  
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4. TILTAK OG TEKNISK PLANGRUNNLAG  
Det tekniske grunnlaget er kartskisser fra mulighetsstudien samt nye skisser utviklet etter det. 
Konseptene er tegnet opp i ArcGIS. Det primære formålet med opptegningen har vært å ta ut 
mengder som sporlengde, antall holdeplasser m.m. samt vurdere terreng, naturverdier og 
kompleksitet. Ved behov for korreksjon av byggeklosspris dokumenteres dette i hvert alternativ.   


4.1. Anbefalte tiltak fra kapasitetsanalysen 
Etter mulighetsstudien og som grunnlag til grovsiling, er det gjennomført en kapasitetsanalyse med 
UIC-metodikk som identifiserer strekninger med kapasitetsunderskudd og tiltaksbehov. Følgende 
tiltak er et resultat av kapasitetsanalysen: 


Tabell 4-1: Resultat fra kapasitetsanalysen - tiltak pr konseptalternativ. Kostnad pr 15.04.2020 
Konsept Tiltak 
K0 Referanse Ingen, utover at plattform på Sørumsand er modernisert. 
K1 Buss og tog Ingen. Mulig behov for mindre tiltak på andre sektorer enn jernbane. 


K2.3 Økt 
ombordkapasitet 
(prioritere godstog), 
dagens stoppmønster 
 
 
 
 
 


• Oppgradere plattformer til dagens krav/lengre tog (5 stk.) 
• Forlengelse (eller nye) stasjoner til 1000 m (tog 740 m) og samtidig innkjør: 


o Galterud 
o Seterstøa 
o Bodung 
o Rånåsfoss 
o Roven 


Magnor anbefales ikke i rev. kapasitetsanalyse. Dette skyldes at det i konseptet 
er lagt inn en begrensing av timekapasitet til antall persontog + 2 tog pr time. 
Dette gir jevnere fordeling av kjøretider mellom lange stasjoner og kortere 
kjøretider for godstogene, og påfølgende mindre tiltaksbehov. Med flere tog er 
det behov for flere forlengelser på grensebanen, for eksempel. Magnor. 
Tilbudskonseptet for antall godstog avviker ift. antall i K3.4 og K5.1.  


K3.4 Økt frekvens og 
redusert reisetid 
dagens bane 
(dobbeltspor 
Lillestrøm-Kongs 
 
 
 
 
 
  


• Dobbeltspor Lillestrøm Ø – Kongsvinger: Utvide eksisterende daglinje 
enkeltspor til dobbeltspor: 
o Delparsell Lillestrøm – Fetsund (8.16 km). Høy verdi for 


natur- og kulturmiljø, til dels dårlige grunnforhold 


 


o Fetsund-Sørumsand (8,4 km inkl. ny bru med dobbeltspor 
over Glomma øst for Fetsund) 


 


o Sørumsand – Årnes (20,9 km)  
o Årnes – Skarnes (20,8 km)  
o Skarnes – Kongsvinger (21 km)  


• Forbikjøringsspor Sørumsand (3. spor) 
• Oppgradere plattformer til dagens krav/lengre tog (5 stk. holdeplasser) 
• Nye hensettingsspor på Årnes (2 stk.), samt evt. Oslo S (ikke lagt inn). 


• Forlengelse av stasjoner til 1000 m (tog 740 m) og samtidig innkjør: 
o Magnor 
o Skotterud 
o Matrand 
o Åbogen 


• Ny stasjon på Granli med full lengde og samtidig innkjør. 
• Ny blokkpost mellom Matrand og Åbogen. 
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• Samtidig innkjør på Kongsvinger 


Skotterud, Granli, blokkpost Matrand-Åbogen og samtidig innkjør på 
Kongsvinger har tilkommet siden forrige versjon pga. flere tog i dim. periode. 


K5.1-B: Ny bane 
Sørumsand-
Lillestrøm.  
Alle godstog på 
dagens bane mellom 
Lillestrøm og 
Sørumsand. 
Øke kapasitet 
Sørumsand-
riksgrensen basert på 
enkeltspor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


I grovsilingen var det 7 tømmertog/retning og 5 kombitog/retning (togpar). I 
revisjonen er det 16 og 8 i 2050.  
I selve tilbudskonseptet har det vært en forutsetning om nye linjer: 


• Nytt dobbeltspor bane Leirsund – Sørumsand. Inkluderer ny tilsving 
ved Leirsund, ny tunnel ca. 6 km og ny bru over Glomma på ca. 750 m. 


• Utvidelse av kapasitet gjennom nytt spor Lillestrøm – Leirsund langs 
Hovedbanen med tilkobling til ny bane som ivaretar samlet kapasitet. 


• Oppgradere plattformer til dagens krav/lengre tog (5 stk.) 


Kapasitetsanalysen har i tillegg avdekket behov for følgende: 
• Forlengelse av stasjoner til 1000 m (tog 740 m) inkl. samtidig innkjør: 


o Magnor 
o Skotterud 
o Matrand 
o Åbogen 
o Galterud 
o Sander 
o Disenå 
o Seterstøa 
o Årnes 
o Bodung 
o Rånåsfoss 
o Sørumsand 


• Ny stasjon på Granli med full lengde og samtidig innkjør. 
• Ny blokkpost mellom: 


o Matrand og Åbogen. 
o Kongsvinger – Galterud 
o Sander – Skarnes 
o Seterstøa – Årnes 


• Samtidig innkjør på:  
o Kongsvinger  
o Skarnes 


• Nye hensettingsplasser på Sørumsand (2 stk.)  


Forlengelse av kryssingsspor på Skotterud og Disenå har tilkommet siden 
forrige versjon av kapasitetsanalysen (14.2.2020) pga. ny godsstrategi. Nytt 
kryssingsspor på Granli og nye blokkposter har tilkommet av samme grunn. 


Det er ikke analysert behov for mer hensetting på Oslo S. I framtiden vil dette 
være et behov som gjelder alle intercity-strekninger.  


  
 


Estimatet i form av Basiskostnad presenteres i kapittel 5. Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse 
den 10-11.mars 2020. Der ble det gjennomgått visse drivere for usikkerhet samt at en vurderte 
verdier for lav, middel og høy verdi for mengde og enhetspriser. Resultatet er såkalte P50 og P85 som 
er forventet sluttkostnad og styringsramme. Dette rapporteres i egen rapport usikkerhetsanalyse. 
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4.2. Anbefalte tiltak som har Hovedplan  


4.2.1. Kryssingsspor Bodung  
Det er utarbeidet en hovedplan for nytt kryssingsspor på Bodung. Bodung er i dag kun en holdeplass 
på km 53.380 på Kongsvingerbanen. Her finnes også blokkpost Folvell ved km 53,482. 


Tiltaket inkluderer å fjerne alle planoverganger i området. De private planoverganger med grind som 
saneres er ved km 54.119, 54.471, 54.870, 55.351 og km 55.800. Flere av disse erstattes av en ny 
undergang i nord I tillegg saneres planovergang rett nord for holdeplass ved km 53.500 noe som 
krever utbygging av en ny undergang ved km 53.650.  


Bodung kryssingsspor inkluderer sanering av 4-5 planoverganger som krever 2 forholdsvis kostnads-
krevende underganger i hhv. nord og sør i planområdet. Høyt grunnvann i området krever vanntette 
konstruksjoner.  


Tiltakene ble estimert til 273,5 MNOK for B4-2. Den 1. og 2.oktober 2018 ble det avholdt 
usikkerhetsanalyse. Resultatet i form av P50 er 300 MNOK etter usikkerhetsanalysen. 


 
Figur 4-1: Oversikt tiltaket Bodung kryssingsspor 
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4.2.2. Kryssingsspor Galterud 
Det er laget en hovedplan for nytt kryssingsspor ved Galterud på Kongsvingerbanen. Stasjonen ligger 
på km 92,37 ved sørbredden av Glomma mellom Skarnes og Kongsvinger. Alternativene strekker seg 
over ca. 4 km hvorav 1,8 km er hhv. vest for- og 2,2 km øst for dagens stasjon.  


- G2 (vest) i Sør-Odal  
- G5 (øst) i Kongsvinger  
- G6 (sentralt), i begge kommuner.  


Etter en silingsprosess ble det besluttet å gå videre med alternativ G5. Denne omfatter ingen 
konstruksjoner og er på en forholdsvis rett strekning. En utfordring er nærføring generelt samt 
nærhet til Glomma i tiltaksområdets nordlige ende.  


Alternativ G6 krysser to mindre elver (Åer) som må krysses. P50 for G5 ble 282,7 MNOK etter basis- 
estimat på 230,6 MNOK. Gjennomsnitts enhetspris for G6 på ca. 1500 m er 190.000 kr/lm, som en 
kan merkes seg ift. benchmarking for dobbeltsporkostnad over vassdrag.   


G5 ble estimert til 159,06 MNOK. Usikkerhetsanalysen ga P50 (forventet kostnad) på 183,4 MNOK.  


 
Figur 4-2: Oversikt alternativene for Galterud kryssingsspor 
 


 
Figur 4-3: Oversikt alternativ G5 Galterud 
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4.2.3. Kryssingsspor Magnor 
For Magnor ble det i utgangspunktet laget en plan for saneringen av planovergangen der. Resultatet 
var forholdsvis kostnadskrevende tiltak ny bru og lange veger. Oppgaven ble omformulert til å 
forlenge kryssingssporet, og silingsfasen behandlet alternativer i øst, gjennom og vest for 
holdeplassen.  


Anbefaling og valg av alternativ V2-A skyldes kostnad og grunnforhold. Alternativene i øst hadde 
svært krevende grunnforhold. Det ble vurdert at hele underbygningen under dagens spor også burde 
byttes ut, noe som drev kostnadene betydelig opp. 


Bane NOR valgte alternativ V2-A som er vest for dagens holdeplass og på venstre side sett mot 
svenskegrensen (som er ca. 10 km fra Magnor). Det nye sporets middel-middel avstand er 1300 m.  


 
Figur 4-4: Oversikt Magnor kryssingsspor alternativ V2-A 
 


Prosjektkostnaden er estimert til 148,8 MNOK for V2-A (MIP-A-00068). Bane NOR besluttet at det 
ikke skulle gjennomføres usikkerhetsanalyse, men det er likevel behov for en forventet kostnad 
(P50). For dette er det sett på resultater fra usikkerhetsanalysen for hovedplan Bodung [MIP-00-A-
01833], som har usikkerhetsanalyse. De generelle drivere antas å være omtrent de samme, men med 
noe mer komplekse forhold.  


Bane NOR og rådgiver bestemte å legge på et forventet tillegg til 20 %. Dette ga en forventet kostnad 
P50 på 178,6 MNOK. 
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4.2.4. Sanering av planovergang (PLO) Seterstøa 
Plan behandler Seterstøa planovergang som ligger på Kongsvingerbanens km 67,108 og består i dag 
av en stasjon som er tatt ut av drift for persontransport. 


Bane NOR anbefaler å krysse banen med kjøreveg og bru (32600, se Figur 4-9). Lengde ny veg er ca. 
700 m.  Gående og syklende skal også benytte kjøreveg. Det er ikke tilrettelagt for eget areal for 
gående og syklende. Gående og syklende skal gå i veibane, eller skulder. Dette anbefales pga. lav 
trafikk (beregnet til 75 ÅDT), der to biler sjelden møtes. 


Hovedgrunn til at alternativet ble valgt var at løsninger med kulvert vil gi høye kostnader siden det 
må bygges vanntett kulvert grunnet høy grunnvannstand.  


Alternativer lenger nord for 32600 er vurdert til å gi en for lang omveg for gående og syklende, noe 
som kan føre til villkryssing av spor. 


 
Figur 4-5: Oversikt anbefalingen for sanering av planovergang Seterstøa, trase 32600. 


Opprinnelig estimat var på 29,4 MNOK. Usikkerhetsanalysen tilføyde en estimatusikkerhet på 8,7 
MNOK pluss usikkerhetsdriverne på 11,5 MNOK. Forventet totalkostnad ble 49,6 MNOK (P50). 
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4.3. Anbefalte tiltak uten plangrunnlag 
Kapasitetsanalysen anbefaler også en rekke tiltak med manglende eller umodent plangrunnlag. For å 
kunne anslå et noenlunde riktig nivå for kostnadene for disse er det sett på området de ligger i, samt 
om det foreligger utredninger av disse. Det foreligger bl.a. en utredning fra 2019 – Utvikling av gods i 
Kongsvingerregionen [9].  


4.3.1. Forlenge eksisterende kryssingsspor 
Tiltakene som mangler plangrunnlag er følgende:  
 
Tabell 4-2: Forlengelse av stasjoner til 1000 m (tog 740 m) inkl. samtidig innkjør. Beskrivelser for Skotterud, Åbogen og 
Matrand er grunnlaget i [9]. 


Tiltak /sted Grunnlag Beskrivelse 
Skotterud  
km 127,7. 
Lengde 478 m 
men som er 
begrenset til 
ca. 450 m pga. 
PLO. 
 
 
 
 
 
 
 


 


Utredningen [9] 
beskriver muligheten 
for å forskyve hele 
kryssingssporet mot 
nord for å komme i 
god avstand fra 
dagens PLO’er (2 
stk.). Det blir dermed 
ikke krav til sanering 
av PLO. I nord kan 
det bli nærføring til 
vassdrag, men 
grunnforhold er 
vurdert som gode.  
Byggekloss: E16  
 


Matrand  
Km 122,2  
Lengde 803m 
 
 
 


Matrand er i utgangspunktet lang nok for 740 m tog, men det er ikke 
plass til samtidig innkjør uten å forlenge sporet. Det må vurderes 
nødvendigheten av dette, all den tid en fysisk kan krysse der. Den 
største utfordringen på Matrand er avstanden fra Fv 343 og frem til 
planovergangen, på 50 m. Denne avstanden gir ikke rom for planfri 
kryssing av banen. Tiltaket er enten å flytte hele krysningssporet nord 
for dagens planovergang eller forlenge mot sør. Utredningen [9] 
anbefaler en forlengelse mot sør. Det er mulig overhøyde på bro over 
Fv 345 må endres. Støy mot en landbrukseiendom kan være en faktor.  


 
Mht. grunnforhold 
består området av en 
mektig grus-
forekomst i stor 
dybde og kan ants 
som fast berggrunn. 
Byggekloss: E16 
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Åbogen  
km 112,46.   
Lengde 420, 
begrenset til 
300 m pga. 
PLO 


Åbogen er i [9] vurdert til komplisert. En planovergang erstattes med 
enten undergang eller bru. En forlengelse mot riksgrensen krever 
sprenging i fjell og fylling mot innsjø «Nordre Åklangen» samt i 
anleggsfasen må banen stenges i lange perioder. Mot Oslo må det 
forseres en elv og det kreves da ny bru parallelt ved dagens bru evt. at 
det må bygges ny to-spors bru.  


En forlengelse begge 
veier kan være minst 
komplisert. Krever 
likevel sanering av 
PLO og ny banebru.  
Byggekloss: E17 


  
Sander  
Km 87,22. 
Dagens lengde 
686m, 
begrenset av 
PLO til 592 m. 
 


Hovedplan for sanering av planovergang Sander øker kryssingsporets 
lengde til 686 m (P50 beregnet til 152 MNOK). Tiltaket er en ny 
overgangsbru. Dette er likevel ikke tilstrekkelig for 740 m tog. Vi 
kjenner ikke til andre utredninger. Det er enklest forhold mot 
riksgrensen, enten å forskyve tiltaket fra dagens planovergang (da 
unngår en kostnad for sanering av plo for Rønningsvegen) eller at en 
må kombinere plo-tiltaket med en tilstrekkelig forlengelse nordover. 
Det er også mulig å forlenge mot Oslo. En kapasitetsanalyse må 
avklare retning for forlengelse. Utfordringer med å sanere 
planoverganger både i nord og sør gir høy kompleksitet. 


 


Dårlige grunnforhold, 
gir høy kostnad for 
PLO tiltaket.  
Byggekloss:  
*uten PLO: E16. 
*med PLO: E17.  
Anbefaler E16 + 
kostnad PLO sanering 
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Disenå,  
Km 73,35. 
Lengde 452m 


Forlengelse nordover må forsere en elv, ny jernbanebru. 
Forlengelse sørover synes minst komplisert. Hvis en ikke forskyver 
hele lengden av kryssingssporet, må PLO i nord saneres. 


Uavklarte 
grunnforhold.   
Byggekloss: E17 


  
Seterstøa 
Km 67,17. 
Effektiv 
Kryssings-
lengde 290m. 
 
 


Det er planlagt (hovedplan, P50 lik 50 MNOK) for sanering av 
planovergang (Gamle Sundveg) som øker effektiv kryssingslengde fra 
290 m til 540 m. Dette er likevel ikke tilstrekkelig for 740 m tog. Det 
kan synes som en forlengelse nordover er minst komplisert pga. 
mindre/kortere kurvatur å forsere enn sørover (mot Oslo). Nordover 
er det likevel en planovergang som vil kreve tiltak.  
 


Kan være dårlige 
grunnforhold. 
Kostnad avhengig om 
sanering PLO blir 
realisert.  
Byggekloss:  
*uten PLO: E16. 
*med PLO: E17.  
Anbefaler E16 + 
kostnad PLO sanering  
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Årnes 
Km 58,46. 
Lengde 701 m 
 
 


Årnes er blant de mest tettbygde stedene langs banen utenom 
Kongsvinger. Det vil være komplisert med tiltak i/gjennom Årnes 
sentrum. Pga. kort netto forlengelsesbehov kan tiltaket være enklere 
gjennom selve sentrum. En forlengelse mot sør (Oslo) vil gi nærføring 
til Nedre Hagavei. Det er med dette grunnlaget vanskelig å vurdere 
om vegen må flyttes. En forlengelse både nord- og sørover vil komme 
nær bygninger/bolig i størrelsesorden 5-10 og det vil medføre 
kostnader til grunnerverv.  I K3.4 også hensetting. Stasjonen har 4 
spor som muligens holder til hensetting. 


Tettbygd strøk, 
uavklart grunn-
forhold.  
Umodent tiltak gir 
usikker kostnad.  
Byggekloss: E17  
 


   
Rånåsfoss  
Km 45,11, 
lengde 642 m 
 
 
 
 


 


Foreligger hovedplan 
som forlenger til 750 
m og uten samtidig 
innkjør. Her 
forutsettes å forlenge 
til 1000 m med 
samtidig innkjør. 
Mao. mangler plan 
og det anbefales 
byggekloss E16.  


Sørumsand 
Km 37,53 
Lengde 671 m 
 
 


Sørumsand er tettbygd sted. Det er komplisert med tiltak i selve 
sentrum. Pga. kort forlengelsesbehov kan tiltaket være enklere enn 
antatt. En forlengelse mot sør (Oslo) vil kreve sanering av plan-
overgang og grunnerverv. Ved forlengelse mot nord må en elv krysses, 
med ny banebru samt grunnerverv. I K5.1 anbefales hensetting her, og 
det er muligens tilstrekkelig med spor fra før. I K3.4 anbefales 
forbikjøringsspor dvs. et 3.spor, som det trolig er fysisk areal til i dag.  


Tettbygd, uavklarte 
grunnforhold. 
Umodent men kort 
tiltak. Flere behov 
kan kombineres. 
Byggekloss: E16 
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4.3.2. Nye kryssingsspor 
Tabell 4-3: Nytt kryssingsspor Granli 


Tiltak Beskrivelse Forutsetninger  
Ny stasjon på 
Granli  
med full lengde 
og samtidig 
innkjør. 
 
Gropa SS er på 
km 107,19 mens 
Gropa privat SS 
er på km 107,86 
 


I dag er Granli en blokkpost. Til Gropa grustak er det sidespor 
som er vurdert omformet til kryssingsspor ref. godsutredningen 
[9]. Eier av grustaket ønsker å utvide med terminal for gods 
(bl.a. tømmer) og grus. Det er sett på flere alternativer både 
nord- og sørover. Noen løsninger vil kanskje kreve flytting av 
dagens spor. Det kan synes som det er mulig å lage en 
kombinasjon av kryssingsspor og atkomst til grustaket som kan 
fjerne en kapasitetskrevende innkjøring til grustaket fra 
Grensebanen. I denne vurderingen benyttes nytt kryssingsspor 
med samtidig innkjør.  


Gode grunnforhold. 
Konstruksjon ift. Fv 
345) må forseres, er 
uklart om bredde er 
nok for 2 spor. 2 PLO 
i området. Kan være 
konflikt mot 
drikkevann. Mange 
interesser gir et 
komplekst tiltak. 
Byggekloss: E17 


  


4.3.3. Nye blokkposter 
Tabell 4-4: Nye blokkposter 


Tiltak Beskrivelse  Forutsetninger 
Matrand - Åbogen Antas en rundsum opp mot 15 MNOK Bør innhente tall fra Bane NOR 
Kongsvinger – Galterud « « 
Sander – Skarnes « « 
Seterstøa – Årnes « « 


4.3.4. Samtidig innkjør 
Tabell 4-5: Samtidig innkjør Kongsvinger, primært uten å forlenge spor 


Tiltak Beskrivelse  Forutsetninger 
Kongsvinger  Antas en rundsum opp mot 50 MNOK Bør innhente tall fra Bane NOR 
Skarnes Antas en rundsum opp mot 50 MNOK Bør innhente tall fra Bane NOR 
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4.3.5. Hensetting 
Tabell 4-6: Hensetting 


Tiltak Beskrivelse  Forutsetninger 


Årnes 
 
 
 
 
  


Det foreligger ikke 
plan for dette 
tiltaket. Basert på 
hensettingplan fra 
Bane NOR 
foreligger det 
estimat på 33 
MNOK pr spor. Her 
forutsettes det 40 
MNOK pr togplass.   


Sørumsand 
 
 
  


Samme som over 
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5. KOSTNADSESTIMAT 
5.1. Metode 
Regnearkmalen fra Jernbanedirektoratet har en struktur som estimerer, gjennom å multiplisere 
enhetspris for byggekloss med mengde som gir basiskostnad («Estimat basert på byggeklossen»). 
Deretter brukes korreksjonsfaktorer som gir en «basiskostnad for sum byggekloss». Det beregnes 
«forventet tillegg» som adderes med basiskostnad, hvorav resultatet er «Forventet sluttkostnad for 
byggeklossen» som også er et normalt resultat av en usikkerhetsanalyse.  


Imidlertid er en komplett usikkerhetsanalyse gjennomført 10.-11.mars 2020. Før analysen ble det 
avklart at «Estimat» er input til usikkerhetsanalyse, mens korreksjonsfaktorene i estimerings-
regnearkene ikke har relevans i beregningene av endelige forventningsverdier (P50 og P85). Den 
forenklede metoden kan utnyttes som «drivere» i en forenklet usikkerhetsanalyse.  


Følgende tabell viser strukturen i beregningsoppsettet for forenklet usikkerhetsanalyse: 


Tabell 5-1: Struktur i forenklet metode estimat og usikkerhetsanalyse 
Byggekloss ref. Beskrivelse/gr.lag Verdier 
ESTIMAT= Byggeklosspris * Mengde   
Byggekloss fra prisdatabasen til JDir Definert byggekloss (A-E osv.) Defineres 


- Type / utredet tiltak Beskrivelse av byggeklossen Type 
- Enhet Byggekloss mengde-driver Lm, Stk,  
- Pris per enhet Lav, middels eller vanskelige byggeforhold Varierer 


Mengde/ kvantitet Mengde fra teknisk plan Mengde 
Estimat basert på byggeklossen Første estimat Kostnad 
KORREKSJONER Tverrfaglig gjennomgang av:  


     -Umodent omfang  Lav, Middels, Høy 40 % 
   -Interessenter (kommuner, 


direktorater, naboer m.fl.)  Lav, Middels, Høy 30 % 
   -Naturgitte forhold som topografi, 


grunnforhold.  Lav, Middels, Høy 15 % 
   -Nærføring og kompleksitet i 


trafikkavvikling  Lav, Middels, Høy 5 % 
   -Eksisterende bebyggelse og 


infrastruktur  Lav, Middels, Høy 5 % 
   -Tilkomst, adkomst/tilgjengelighet 


(mht rigg etc)  Lav, Middels, Høy 5 % 
   -Annet  Lav, Middels, Høy 0 % 
Korreksjons-faktor for byggeklossen Faktor beregnet ut fra Lav, Høy og Middels samt % < > 1,00 


Basiskostnad Etter korrigeringer av første estimerte kostnad Basiskostnad 
Forventet tillegg Forventet verdi basert på estimatklasse (her kl. 4) 8 % 


Forventet sluttkostnad  For tiltaket/byggeklossen  P50 / eller annet 
  


Forventet  
sluttkostnad 


Spenn i usikkerhet  F.eks. +40 og -20 % av forventet sluttkostnad -20%/ +40% 
 


Beregningene er i regneark «Kostnadsestimering_etter_Siling_ KVU Kongsvingerbanen_REVIDERT».  
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5.2. K0 Tiltaksbehov 
Rutetilbud i referansesituasjon er basert på rutetabell 2017, hvor det er én avgang per retning per 
time for L14 Asker – Kongsvinger, med stopp på Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, 
Oslo S, Lillestrøm, Nerdrum, Fetsund, Svingen, Sørumsand, Blaker, Rånåsfoss, Auli, Haga, Årnes, Skarnes 
og Kongsvinger. I tillegg kjøres to innsatstog i rushretning morgen og ettermiddag, som også stopper på 
Tuen og Bodung.  
 
Videre er det fem fjerntogavganger per retning per dag Oslo – Stockholm. På strekningen Lillestrøm – 
Kongsvinger går det i snitt tre tømmertog (á 500 m) og fem kombigodstog (á 630 m) per retning per dag. 
På strekningen Kongsvinger – riksgrensen går det i snitt syv tømmertog (á 500 m) og fem kombigodstog (á 
630 m) per retning per dag. 


Tiltakene i K0 er ombygging av Sørumsand stasjon samt nytt hensettingsanlegg på Kongsvinger. 


 
Figur 4-1. Tilbudskonsept for persontog i K0.  


 
Figur 4-2. Referansealternativ K0. 
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5.3. K1 Tiltak og kostnadsestimat 
Togtilbudet i K1 er det samme som i K0. Persontransportkapasiteten på strekningen forbedres ved å 
etablere nye bussruter og øke frekvensen på utvalgte bussruter i området.  


Det forutsettes samme tiltak som i K0.  


5.4. K2.3 Tiltak og kostnadsestimat 
Persontransportkapasiteten på Kongsvingerbanen økes ved å ta i bruk nye tog med høyere 
ombordkapasitet, anslagsvis plass til 25 % flere passasjerer per avgang enn med dagens togmateriell.  


Økt ombordkapasitet for godstog oppnås ved å forlenge utvalgte kryssingsspor for å kunne kjøre 
lengre tog/flere vogner. Samme rutetilbud som i K0 for regiontog, godstog og fjerntog. 


 
Figur 4-3: Oversikt tiltak i konsept K2.3.  
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Figur 4-4: Oversikt tiltak i konsept K2.3. Utsnitt strekningen Lillestrøm – Sørumsand.   
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Kapasitetsanalysen pr 15.04.2020 etterfulgt av en analyse av tiltak gir følgende estimat: 


Tabell 4-2: Tiltak og estimat for konseptalternativ K2.3 


 


Inkludert er oppgradering av 5 plattformer, på stasjoner som ikke har kryssingssportiltak ellers.  


  


Bygge-
kloss ref. 


Beskrivelse av byggeklossen 
slik den er fra prisdatabasen 
til JDir


Type / utredet tiltak Enhet Pris per 
enhet


Mengde Estimat 
basert på 


byggekloss


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold, 950 m, 200 
km/t 


Forlenge Roven 
fra 715 m til 1000 m. Stk 155 000 000 1 155 000 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold, 950 m, 200 
km/t 


Rånåsfoss stasjon,  
x-sporlengde = 642 meter Stk 155 000 000 1 155 000 000


Bodung
Nytt kryssingsspor, P50, 
hovedplan 


BODUNG - Nytt 
kryssingsspor med SI. I dag 
blokkpost og holdeplass. I 
hovedplan 2 underganger + 
sanering av 4 stk. PLO lm 225 458 1 213 273 480 000


Seterstøa 


Sanere PLO, ingen 
sporendring, forenklet 
hovedplan


Sanering Planovergang 
Seterstøa ihht. Hovedplan Stk 29 400 000 1 29 400 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle 
byggeforhold, 950 m, 200 
km/t 


Forlenge Seterstøa fra 540 m 
(etter plo-sanering) til 1000 
m. Lagt inn forlengelse. lm 155 000 000 1 155 000 000


Plattform
Modernisere eller legge ny 
enkel plattform 220 m


Forlenge 5 plattform. I tillegg 
forbedres plattform der x-
spor forlenges. 2 kan 
nedlegges. stk 50 000 000 5 250 000 000
Sander st. / x-sporlengde = 592 meter 0


Galterud
Forlenge kryssingsspor, P50, 
hovedplan, 


Galterud st. / x-sporlengde = 
279 meter lm 125 346 1 269 159 064 000


Magnor
Nytt kryssingsspor, P50, 
forenklet hovedplan 


MAGNOR - Forlenget/nytt 
kryssingsspor på 1538 m med 
SI. lm 96 798 0 0


ErvervBy Grunnerverv tettsteder
Andel av grunnerverv i 
tettsted lm 79 000 330 26 070 000


ErvervLan
Grunnerverv Lillestrøm-
Kongsvinger


Andel av grunnerverv i 
Landlig strøk lm 2 500 2 970 7 425 000


Sum for kostnadselementene i K2.3 1 210 439 000
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5.5. K3.4 Tiltak og kostnadsestimat 
Økt rutetilbud til passasjerene på Kongsvingerbanen muliggjøres ved å doble antall avganger på 
strekningen Kongsvinger – Asker, samt å opprette en ny rute mellom Årnes og Oslo S med to 
avganger i timen per retning. Kongsvinger-Asker har knutepunktbasert stoppmønster, mens Årnes-
Oslo S har dagens stoppmønster. Kombinasjonen av ruter betyr at det ikke blir behov for matebuss. 


Antall fjerntogtogavganger økes til åtte per retning per dag Oslo – Stockholm.  


For godstransporten legges det til rette for 740 m lange kombigodstog og 550 m lange tømmertog. 
Vest for Kongsvinger vil det gå 8 tømmertog og 8 kombigodstog per retning per dag. Øst for 
Kongsvinger (Grensebanen) vil det gå 16 tømmertog og 8-9 kombigodstog per retning per dag. Til 
sammen vil det være 32 godstogavganger per dag på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger, og 49 på 
strekningen Kongsvinger – Riksgrensen. 


Konsept K3.4 forutsetter dobbeltspor på hele strekningen Lillestrøm – Kongsvinger. Dette inkluderer 
ny bru over Glomma ved Fetsund. I tillegg kan det bli behov for et tredje forbikjøringsspor ved 
Sørumsand, samt å forlenge to krysningsspor på Grensebanen.   


 
Figur 4-5. Tilbudskonsept K3.4 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – høyere frekvens og 
kortere reisetid på Kongsvingerbanen. 
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Figur 4-6: Oversikt konseptalternativ K3.4 


 
Figur 4-7: Oversikt konseptalternativ K3.4. Utsnitt for strekningen Lillestrøm – Sørumsand.  
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Kapasitetsanalysen pr 15.04.2020 etterfulgt av en analyse av tiltak gir følgende estimat: 


Tabell 4-3: Tiltak og estimat for konseptalternativ K3.4 


 


Spesielt byggekloss prisene er usikre. Usikkerhetsanalysen korrigerer dette slik at samlet kostnad blir 
en del større enn estimatet på 16,66 MRD.   


Bygge-
kloss 
ref  


Beskrivelse av byggeklossen slik 
den er fra prisdatabasen til JDir


Type / utredet tiltak Enhet Pris per 
enhet


Mengde Estimat basert 
på byggekloss


Magnor
Nytt kryssingsspor, P50, forenklet 
hovedplan 


MAGNOR - Forlenge (nytt) 
kryssingsspor. Ingen konstruksjoner. 
Med SI. lm 96 798 1 538 148 875 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 
m, 200 km/t 


Åbogen - Forlenge kryssingsspor 
med SI (dagens lengde 420 m). 
Mellom Kongsvinger og riksgrensen. lm 155 000 000 1 155 000 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 
m, 200 km/t 


MATRAND - Forlenge kryssingspor 
med SI 
(dagens lengde 803 m) lm 155 000 000 1 155 000 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 
m, 200 km/t 


SKOTTERUD - Forlenge 
kryssingsspor med SI 
(dagens lengde 478m). Stk 155 000 000 1 155 000 000


Seterstøa 
Sanere PLO, ingen sporendring, 
forenklet hovedplan Sanering PLO Seterstøa. Stk 29 400 000 1 29 400 000


E17


 Krysningsspor tett 
bebyggelse/bystrøk / vanskelige 
byggeforhold, 950 m, 200 km/t 


GRANLI - Nytt kryssingsspor med SI 
(i dag blokkpost + 1 offentlig sidespor 
+ 1 privat sidespor til grusforr.). lm 257 000 000 1 257 000 000


BLP


Blokkpost: Skillet mellom to 
blokkstrekninger, som er strekning 
der det kun kan befinne seg 1 tog av 
gangen. Økt kapasitet i èn retning.


Ny blokkpost mellom Matrand og 
Åbogen. 


Stk 15 000 000 1 15 000 000


SI
Samtidig innkjør, uten forlengelse av 
spor


KONGSVINGER  - Samtidig innkjør.  
(uten forlengelse). Uklart hva mer 
som kreves Stk 50 000 000 1 50 000 000


E17


 Krysningsspor tett 
bebyggelse/bystrøk / vanskelige 
byggeforhold, 950 m, 200 km/t 


Forbikjøringsspor Sørumsand 
(dagens lengde 671m). Forlenge spor 
3 i tettbygd strøk. Stk 257 000 000 1 257 000 000


E18-ny  Hensettingsspor Hensetting på Årnes, 2 plasser stk 40 000 000 2 80 000 000
E18-ny  Hensettingsspor Hensetting på Oslo S, 1 plass Stk 40 000 000 0 0


Plattform
Modernisere eller legge ny enkel 
plattform 220 m


Plattform tiltak på 5 stasjoner (ikke 
spesifisert). Der det er tiltak på 
kryssingsspor ivaretas plattform. stk 50 000 000 5 250 000 000


A5


 Utvide eksisterende enkeltspor 
daglinje til dobbeltspor, tett 
bebyggelse / bystrøk 


Utvide til dobbeltspor Lillestrøm - 
Fetsund. Høy verdi på naturmiljø og 
dårlige grunnforhold. lm 260 000 8 160 2 121 600 000


A5


 Utvide eksisterende enkeltspor 
daglinje til dobbeltspor, tett 
bebyggelse / bystrøk 


Utvide til dobbeltspor Fetsund-
Sørumsand. 
Ekskl. ny bru kryssing av Glomma (tas 
i annen post). lm 260 000 7 770 2 020 200 000


B3  Bru dobbeltspor, store spennvidder 
Må bytte ut dagens enkeltsporede 
bru. Bygge ny dobbeltsporet bru lm 794 000 650 516 100 000


A4


 Utvide eksisterende enkeltspor 
daglinje til dobbeltspor, liten eller 
ingen bebyggelse Dobbeltspor Sørumsand-Årnes lm 153 000 20 930 3 202 290 000


A4


 Utvide eksisterende enkeltspor 
daglinje til dobbeltspor, liten eller 
ingen bebyggelse Dobbeltspor Årnes-Skarnes lm 153 000 20 780 3 179 340 000


A4


 Utvide eksisterende enkeltspor 
daglinje til dobbeltspor, liten eller 
ingen bebyggelse Dobbeltspor Skarnes-Kongsvinger lm 153 000 21 040 3 219 120 000


ErvervBy Grunnerverv tettsteder Andel av grunnerverv i tettsted lm 79 000 8 530 673 870 000
ErvervLanGrunnerverv Lillestrøm-Kongsvinger Andel av grunnerverv i Landlig strøk lm 2 500 71 400 178 500 000


Sum for kostnadselementene i K3.4 16 663 295 000


DOBBELTSPOR LILLESTRØM-KONGSVINGER:
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5.6. K5.1 Tiltak og kostnadsestimat 
Konseptet innebærer følgende:  


- Nytt dobbeltspor mellom Sørumsand og Leirsund med tilsving til Hovedbanen kobles ved 
Leirsund nord for Lillestrøm.  


- Kapasitetsanalysen anbefaler et nytt spor mellom Lillestrøm og Leirsund, som blir en del av 
et framtidig dobbeltspor for Hovedbanen 


- Dagens Kongsvingerbane opprettholdes, med nytt lokaltogtilbud på strekningen Lillestrøm-
Fetsund-Sørumsand. 


- Alle fjerntog, regiontog og godstog kjører på ny bane.  


Ny baneforbindelse fra Leirsund nord for Lillestrøm til Sørumsand gir økt kapasitet i systemet og 
kortere reisetid mellom Sørumsand og Lillestrøm. Dette innkorter strekningen Lillestrøm – 
Sørumsand med ca. 3 km og reduserer reisetiden med 7-8 min. for de togene som bruker den nye 
banen. Samtidig frigjøres dagens bane mellom Sørumsand og Lillestrøm, som muliggjør etablering av 
et nytt høyfrekvent lokaltogtilbud på strekningen (dagens bane mellom Sørumsand og Lillestrøm).   


Regiontoget kjører Kongsvinger – Lillestrøm via ny bane, med to avganger per time i rush, og en 
avganger per time ellers. Ny lokalrute Sørumsand – Lillestrøm får to avganger per time gjennom 
dagen. Lokalruten benytter Hovedbanen videre til Oslo. For fjerntogtrafikk er det 8 avganger Oslo-
Stockholm per retning per dag. Oppsummert vil det være 58 persontogavganger per dag på 
strekningen Lillestrøm – Kongsvinger via ny bane Lillestrøm – Leirsund – Sørumsand, 76 på 
strekningen Lillestrøm – Sørumsand via dagens bane, og 16 på strekningen Kongsvinger – 
Riksgrensen. 


For godstransporten legges det til rette for 740 m lange kombigodstog og 550 m lange tømmertog. 
Vest for Kongsvinger vil det gå 8 tømmertog og 8 kombigodstog per retning per dag via ny bane 
Lillestrøm – Leirsund – Sørumsand. Øst for Kongsvinger (Grensebanen) vil det gå 16 tømmertog og 8-
9 kombigodstog per retning per dag. Til sammen vil det være 32 godstogavganger per dag på 
strekningen Lillestrøm – Kongsvinger via ny bane Lillestrøm – Leirsund – Sørumsand, og 49 på 
strekningen Kongsvinger – Riksgrensen. 







side 45 av 55 


 


 
Figur 4-8: Oversikt over konseptalternativ K5.1 
 


 
Figur 4-9: Tilbudskonsept K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid med dagens stoppmønster 
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5.6.1. Kapasitet og tiltak ny bane Leirsund-Sørumsand 
Følgende figur viser grovt hvordan en ny trase kan legges i dette konseptet:  


 
Figur 4-10: Oversikt over konseptalternativ K5.1. Utsnitt for strekningen Lillestrøm – Sørumsand.  
 


5.6.2. Kapasitet og tiltak Lillestrøm- Leirsund 
Det legges på trafikk på hovedbanen mellom Lillestrøm og Leirsund, som kan påvirke kapasitet og 
kjøretid for tog som skal gå videre på Gardermobanen og Hovedbanen (eller kommer ifra).  


Kapasitetsanalysen 15.04.2020: På Hovedbanen nord for Lillestrøm går det i dag omtrent 100 tog per 
døgn (begge retninger). I K5.1 kjører det omtrent 90 tog/døgn på den nye banen fra Sørumsand til 
Leirsund. Fra Leirsund til Lillestrøm blir det da totalt 100+90 tog = 190 tog/døgn. Med et driftsdøgn 
på 24 timer tilsvarer dette nesten 8 tog per time i gjennomsnitt. I perioder av døgnet vil det kjøre 
betydelig flere tog enn gjennomsnittet. Det vil dermed ikke væra kapasitet nok mellom Leirsund og 
Lillestrøm om alle tog skal kjøre på dagens Hovedbane. Enten må det bygges dobbeltspor, eller så må 
det ses på løsning der persontogene fra Kongsvingerbanen for eksempel kjører via Gardermobanen. 
Selv om alle persontog fra Kongsvingerbanen kan kjøre Gardermobanen og kun godstogene fra 
Kongsvingerbanen kjører på Hovedbanen, vil det bli veldig trangt på Hovedbanen (i gjennomsnitt 5.5 
tog per time). Spesielt som det antageligvis kan forventes at trafikken på Hovedbanen også øker i 
framtiden. 


Det er sett nærmere på de tekniske løsningene som skal til for å binde ny bane sammen med 
Hovedbanen. Følgende viser grovt skjematisk hva som skal til av sporløsninger i en situasjon der man 
IKKE trenger mer sporkapasitet mellom Lillestrøm og Leirsund. Tiltakene er nummerert i bokser med 
blå farge fra 1 til 6 (ikke 4) i følgende figur:  
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Figur 4-11: Skjematisk sporplan for ny bane Sørumsand-Leirsund, minimumsløsning uten kapasitetsbehov på 
Hovedbanen. Mulig figur må oppdateres dvs. forsterke teksten 
 


Det er ikke realistisk å kun bygge på denne måten pga. forventet framtidig trafikk på Hovedbanen 
isolert sett. Det antas at Hovedbanen må bygges med dobbeltspor helt fra Lillestrøm. En må derfor 
håndtere en overgang/-kjøring av av dagens Gardermobanen for å koble seg til et nytt spor på 
hovedbanen plassert på vestsiden av Gardermobanen. Neste figur viser en grov skjematisk plan for 
en komplett løsning som inkluderer ny bane fra Sørumsand, ny tilsving og dobbeltspor på 
Hovedbanen (i tillegg til Gardermobanen) mellom Leirsund og Lillestrøm.  
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Figur 4-12: Skjematisk sporplan for ny bane Sørumsand-Leirsund-Lillestrøm 


De nye sporløsningene inkludert evt. konstruksjoner som må til er satt opp som «byggeklosser» med 
nummer. Tiltak som hører til Hovedbanen er markert med grønn farge og har nummer fra 10 til 18. 
Byggekloss nummer 10 og 11 påvirker ikke ny linje på Kongsvingerbanen.  Byggeklossene har dernest 
fått sin individuelle vurdering av kompleksitet basert på erfaring og lokalkunnskap.  


 


Tabell 4-4: Kostnadsestimat for ny bane Sørumsand-Leirsund. Estimat i mill. kr og ekskl. grunnerverv. 


 Kategori   
Lengde 


[m] 
Bygge-
kloss Beskrivelse 


Enhetspris 
(kr/m) 


Estimat 
MNOK 


1 Dagsone ved Leirsund 1200 A5 Flytting av LLSNn stx, bløt leire 260 000 312 


  Dagsone ved Leirsund 350 A8 
Nytt spor mellom GMB og HB inkl. 3 nye 
store spor-vekslere 30-45 MNOK 315 000 110,25 


  Dagsone ved Leirsund 400 B2 Ny bru (rampe) over HB 592 000 236,8 


2 
Bru og forskjæring 
Leirsund 1400 B2 Dårlig grunn, vanskelige byggeforhold 592 000 828,8 


3 
Tunnel med 
dobbeltspor og 1 løp 6350 C2 


Dobbeltsporet 1-løpstunnel, middels til 
godt fjell. Inkl. forskjæring 435 000 2762 


5 Bru over Glomma 750 B3 Lang spennvidde, dårlig grunn 794 000 595,5 
6 Dagsone Sørumsand 1300 A7n 350m dobbeltspor+950m nærføring 299 000 3887 
  SUM1 11750 m     5 234 
  TILTAK TILSVING: Mellom KVB og HB hvis dobbeltspor HB forutsettes  


1b Tilpasning mellom ny 
KVB og HB 
  


1000 A5 Sporjustering HB 260 000 260 
  350 A8 Nytt spor mellom GMB og HB 315 000 110,25 
  400 B2 Ny bru (rampe) over GMB 592 000 236,8 
  DELSUM   1750 m  Enhetspris 347 000 607 
  Sum2 K5.1 (Lillestrøm-Leirsund-Sørumsand) med vedtatt utbygget HB   5 841 
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Kapasitetsanalysen forteller at det vil være behov for dobbeltspor også på hovedbanen mellom 
Lillestrøm og Leirsund. Basert på byggeklossene visualisert i Figur 4-17 er det estimert følgende: 


Tabell 4-5: Estimat for nytt spor (utvidelse fra enkelt- til dobbeltspor) på hovedbanen. Estimat i mill. kr og eksl. 
grunnerverv 


 Kategori 
Lengde 


[m] 
Bygge- 
kloss Beskrivelse 


Enhetspris  
kr/m 


Estimat  
MNOK 


12 Nytt spor + mur (1050m) 1050 A5 Middels bløt grunn 260 000 273 


  
Bredere/ny bru (35m 
over R.Olsensvei) 35 B1 Forlenge, Middels bløt grunn 382 000 13,3 


13 Nytt spor+ mur 970 A8 Middels bløt grunn 315 000 305,5 


  
Ny bru over Rv22 + bru 
over Sørumsgt 80 B1 Middels bløt grunn 382 000 30,5 


14 
Brukonstruksjon langs 
stasjon-"spor 0" 460 B2 Middels bløt grunn 592 000 272,3 


15 Nytt spor på fylling 250 A5 Middel til bløt grunn 260 000 65 
16 Bru over Strømmenelva 90 B2 Middels spennvidde, bløt grunn 592 000 53,3 
17 Nytt spor på fylling 180 A5 Bløte grunnforhold 260 000 46,8 


18 
Nytt spor på fylling og 
skjæring 780 A4 Gode grunnforhold og fjell 153 000 119  


  Sum3  2810 m   420 000 1 179 
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5.6.3. Samlet basiskostnad 


Kapasitetsanalysen pr 15.04.2020 etterfulgt av en analyse av tiltak gir følgende estimat: 


Tabell 4-6: Tiltak og estimat for konseptalternativ K5.1.  


 
Byggekloss med estimat for ny banestrekning Sørumsand-Leirsund er dokumentert i Tabell 4-9 og 
nytt dobbeltspor fra tilsving Leirsund til og med Lillestrøm er i Tabell 4-10.  


Bygge-
klossref. 


Beskrivelse av byggeklossen slik 
den er fra prisdatabasen til JDir


Type / utredet tiltak Enhet Pris per 
enhet


Mengde Estimat 
basert på 


Magnor
Nytt kryssingsspor, P50, forenklet 
hovedplan 


MAGNOR - Forlenget/nytt kryssingsspor 
(dagens 295 m). Har hovedplan. Mellom 
Kongsvinger og riksgrensen. lm 96 798 1 538 148 875 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 
m, 200 km/t 


SKOTTERUD - Forlenge kryssingspor med SI 
(dagens lengde 478m). Stk 155 000 000 1 155 000 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 
m, 200 km/t 


MATRAND - Forlenge kryssingspor med SI 
(dagens lengde 803m). Stk 155 000 000 1 155 000 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 
m, 200 km/t 


ÅBOGEN- Forlenge kryssingsspor med SI 
(dagens lengde 420m). Mellom Kongsvinger 
og riksgrensen. lm 155 000 000 1 155 000 000


Galterud
Forlenge kryssingsspor, P50, 
hovedplan, 


GALTERUD - Forlenget/nytt kryssingsspor 
med SI. (dagens 279 m). Ingen 
konstruksjoner. Nær Glomma Stk 125 346 1 269 159 064 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 
m, 200 km/t 


SANDER - Forlenge kryssingspor med SI 
(dagens 592 m). Stk 155 000 000 1 155 000 000


Sander PL
Sanere PLO, ingen sporendring, 
forenklet hovedplan SANDER - Sanering PLO ihht. hovedplan. Stk 110 900 000 1 110 900 000


E17


 Krysningsspor tett 
bebyggelse/bystrøk / vanskelige 
byggeforhold, 950 m, 200 km/t 


DISENÅ - Forlenge kryssingspor med SI 
(dagens 452 m). Stk 257 000 000 1 257 000 000


Seterstøa 
Sanere PLO, ingen sporendring, 
forenklet hovedplan


SETERSTØA - Sanere PLO. Øker 
kryssingslengde fra 290 til 540 m. Kortere 
fremføringstid persontog med ERTMS. Stk 29 400 000 1 29 400 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 
m, 200 km/t 


SETERSTØA - Forlenge kryssingspor med SI 
(sanering PLO øker L fra 290 til 540 m). lm 155 000 000 1 155 000 000


E17


 Krysningsspor tett 
bebyggelse/bystrøk / vanskelige 
byggeforhold, 950 m, 200 km/t 


ÅRNES - Forlenge kryssingspor med SI 
(dagens 701 m). Stk 257 000 000 1 257 000 000


Bodung Nytt kryssingsspor, P50, hovedplan 


BODUNG - Nytt kryssingsspor med SI. I dag 
blokkpost og holdeplass. I hovedplan 2 
underganger + sanering av 4 stk. PLO lm 225 458 1 213 273 480 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 
m, 200 km/t 


RÅNÅSFOSS - Forlenge kryssingspor med SI 
(dagens 642 m). Har hovedplan, men uten 
SI. Anbefales å forlenge ytterligere med SI. Stk 155 000 000 1 155 000 000


E16


 Krysningsspor, liten eller ingen 
bebyggelse / enkle byggeforhold, 950 
m, 200 km/t 


SØRUMSAND - Forlenge krysningsspor med 
SI. (dagens 671 m). Stk 155 000 000 1 155 000 000


E18-ny Forlenge  og tilpasning dobbeltspor Sørumsand - Hensetting 2 plasser stk 40 000 000 2 80 000 000


E17


 Krysningsspor tett 
bebyggelse/bystrøk / vanskelige 
byggeforhold, 950 m, 200 km/t 


GRANLI - Nytt kryssingsspor med samtidig 
innkjør (SI). lm 257 000 000 1 257 000 000


BLP


Blokkpost: Skillet mellom to 
blokkstrekninger, som er strekning 
der det kun kan befinne seg 1 tog av 
gangen. Økt kapasitet i èn retning.


BLOKKPOSTER, nye mellom (på 
strekningene): Matrand-Åbogen, 
Kongsvinger-Galterud, Sander-Skarnes, 
Seterstøa-Årnes Stk 15 000 000 5 75 000 000


SI
Samtidig innkjør, uten forlengelse av 
spor


KONGSVINGER  - Samtidig innkjør.  
(uten forlengelse). Usikkert Stk 50 000 000 1 50 000 000


SI
Samtidig innkjør, uten forlengelse av 
spor


SKARNES - Samtidig innkjør. 
(ingen sporendring). Usikkert. Stk 50 000 000 0 0


Plattform
Modernisere eller legge ny enkel 
plattform 220 m


Plattform tiltak på 5 stasjoner (ikke 
spesifisert). stk 50 000 000 5 250 000 000


13 500 5 841 350 000
lm 420 000 2 810 1 179 220 000


ErvervBy Grunnerverv tettsteder Andel av grunnerverv i tettsted lm 79 000 4 860 383 940 000
ErvervLanGrunnerverv landlig strøk Andel av grunnerverv i Landlig strøk lm 2 500 16 020 40 050 000


Sum for kostnadselementene i K5.1-B 10 477 279 000


NY BANE SØRUMSAND-LEIRSUND
UTVIDELSE TIL DOBBELTSPOR FRA LILLESTRØM TIL TILSVING LEIRSUND
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5.7. Sammenstilling 
Sum kostnad er opprinnelig estimatet basert på byggekloss enhetspriser og grove mengder fra 
diverse digitale kartdatabaser. Den andre kolonnen «basisestimat» er resultatet med bruk av 
korreksjonsfaktorer. Den siste kolonnen «Forventet kostnad» vil være resultatet med hensyn på 
korrigeringer ift estimatklassen og standardavvik, det er antagelig P50 (eller P85) – verdier.  


Tabell 5-7: Oppsummering kostnad for videreførte konsept (pr. 22.04.2020) 


 
 
Konsept K0 og K1 har ikke tiltak som påvirker kostnadsestimatet. Dvs. K0 har et definert utvalg av 
tiltak, men som vil nulles ut ift. differansen fordi disse er i alle øvrige tiltak. 


Konsept K2.3 innebærer en kapasitetsøkning ved å forlenge et forholdsvis lavt antall av dagens 
kryssingsspor for å håndtere lengre godstog, samt å oppgradere fem plattformer til dagens 
standardkrav og lengre persontog. Samtidig innkjør forutsettes på alle nye tiltak. Estimatet for K2.3 
er beregnet til 1210 MNOK (1,21 MRD). I forhold til forrige versjon er Magnor tatt ut. 


Konsept K3.4 innebærer en utvidelse av dagens rutetilbud med timesavganger på Kongsvingerbanen 
til to avganger per time fra Kongsvinger og ytterligere to fra Årnes. Banen skal også tilrettelegges for 
en dobling i antall kombigodstogavganger per dag. I tillegg økes antall fjerntogavganger fra 5 i 
referanse til åtte per dag. Dette rutetilbudet krever fullt utbygd dobbeltspor mellom Kongsvinger og 
Lillestrøm, med utgangspunkt i dagens trasé. Estimatet for K3.4 er beregnet til 16 663 MNOK (16,6 
MRD).  


Konsept K5.1 innebærer en frekvensøkning fra Sørumsand til Oslo, samt raskere region- og fjerntog 
mellom Kongsvinger og Lillestrøm. Videre dobles antall kombigodstogavganger per dag, mens antall 
fjerntogavganger økes til åtte. Dette løses ved å etablere nytt dobbeltspor mellom Lillestrøm og 
Sørumsand som avgreiner seg fra hovedbanen ved Leirsund ca. 4 km nord for Lillestrøm stasjon.  
Estimatet for K5.1 er beregnet til 10 477 MNOK (10,5 MRD).  


  


Konsept Beskrivelse


Estimert kostnad 
før korreksjon 


(MNOK)


K0 Referanse
K0 Referanse. 
Dagens rutetilbud 0


K1 Buss og tog


K1 Buss og tog. 
Økt kollektivtransportkapasitet ved bruk av buss som 
supplement til togtilbudet på Kongsvingerbanen. 0


K2.3 Økt ombordkapasitet 
(både person og 
gods),dagens stoppmønster


K2.3 Økt ombordkapasitet (både person og godstog), 
dagens stoppmønster. Økt transportkapasitet for 
persontogtrafikken med bruk av tog med høyere 
ombordkapasitet. For øvrig dagens tilbud/K0 1 210


K3.4 Økt frekvens og 
redusert reisetid dagens 
bane


K3.4 Økt frekvens og redusert reisetid dagens bane. 
Flere avganger hele døgnet mellom Oslo og Kongsvinger. Ny 
rute fra Kongsvinger til Oslo. 16 663


K5.1 Økt kapasitet med 
reduksjon av reisetid


K5.1 Økt kapasitet med reduksjon av reisetid
Økt kapasitet og kortere reisetid som følge av innkorting av 
strekningen Lillestrøm-Sørumsand (ny bane). 10 477
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6. USIKKERHET 
Forrige versjon av beregningene hadde også med en visning av korreksjonsfaktorer og en teoretisk 
beregning av forventet sluttkostnad. I og med at det foreligger en komplett usikkerhetsanalyse, men 
som må oppdateres med nye tiltak og estimat, så er det ikke nødvendig med det forenklede 
regnestykket. Dessuten har det etter oppdatert kapasitetsanalyse kommet til flere tiltak som ikke har 
vært med tidligere og som ikke har vært gjennom en tverrfaglig vurdering av korreksjonsfaktorer. Det 
forutsettes at det foreligger samme usikkerheter for de nye tiltakene, noe som kan utnyttes i en 
revisjon av usikkerhetsanalysen.   


De største usikkerhetene per nå er: 


1. Byggeklossene fra Jernbanedirektoratet, hva de inkluderer av spesifikke forhold (alle påslag2 
er inkludert) og relevans for Kongsvingerbanen. Enhetsprisene korrigeres videre under 
«korreksjonsfaktorer» i regnearket. I praksis blåses kostnadene opp, fra det første estimatet 
til et «basisestimat». 


2. I ark «Forutsetninger» ligger byggeklossene, her har noen av byggeklossene «nærføring». 
Dette brukes ikke i det første estimatet, siden korreksjonsfaktor har en faktor «nærføring», 
da bruker vi denne. Spesielt K3.4 med utvidelse fra enkelt- til dobbeltspor har nærføring.   


3. Grunnlaget er et forholdsvis svakt teknisk plangrunnlag. Siden nye tiltak ikke er tegnet opp i 
et planleggingsverktøy. De nye linjene er tegnet opp i GIS-verktøy, som gir oss god kontroll 
på lengder og terrengtype. Imidlertid har K3.4 ingen tegninger av nye tiltak. Vi vet ikke om 
nytt spor bør legges til høyre eller til venstre for dagens spor. Vi har imidlertid god oversikt 
over grunnforhold og naturverdier, og bruker informasjonen aktivt i korreksjonene.  


4. Sen oppdatering av kapasitetsanalysen;  
a. Medfører usikkerhet spesielt for tiltakene i K2.3. Hvor mange nye eller forlengede 


kryssingsspor er nødvendig?  
b. Det er usikkerhet om hvor mange stasjoner som må/bør utvides til 3.spor i 


dobbeltspor-konseptet K3.4. 
c. Usikkerhet i mengde kryssingsspor/tiltak mellom Kongsvinger og riksgrensen. Som 


utgangspunkt er nytt krysningsspor på Magnor lagt inn i konsept K2.3, K3.4 og K5.1.  
5. Usikkerhet pga. komplekse forhold og umodent plangrunnlag for tiltak mellom Lillestrøm og 


Leirsund i K5.1. 
6. Hvor mange stasjoner/plattformer må oppgraderes i henhold til dagens krav og lengre tog 


(doble togsett), og bør eventuelt noen av de mindre holdeplassene avvikles.  
7. Andre usikkerheter gjennomgås i selve usikkerhetsanalysen. 


 


6.1. Risiko og muligheter 
Definere risiko. Må gjennomgås i plenum/prosjektgruppe. 


Definere muligheter. Må gjennomgås i plenum/prosjektgruppe. 


6.2. Rimelighetsvurdering/Benchmarking 
Det kan være elementer i de nye banestrekningene som bør sammenlignes med faktisk utbygde eller 
pågående tiltak, for eksempel Ringeriksbanen og Dovrebanen.  


I tillegg er det flere tiltak som er lagt under både referanse og trinn 2 som har en selvstendige 
estimat på hovedplannivå. Disse er presentert tidligere i rapporten og legges inn i estimatet. 


 
2 Påslag: Felles entreprenørkostnader (Rigg, drift, sikkerhetsmannskap) i % av produksjonskostnadene, Felles 
byggherrekostnader (Administrasjon og byggeledelse) i % av produksjons- og felles entreprisekostnader, 
Planlegging og prosjektering, % av produksjons- og felles entreprisekostnader.  
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6.3. Kostnadsspenn og forventet tillegg  
I regnearket med forenklet metode beregnes det til «Forventet sluttkostnad» (P50) for hvert 
konseptalternativ som representerer en enkel måte å gjennomføre et kostnadsestimat og 
usikkerhetsanalyse. 


Det er imidlertid gjennomført en full usikkerhetsanalyse, slik at resultatene i regnearket kan fungere 
som en test/sammenligning av forenklet usikkerhetsanalyse versus full usikkerhetsanalyse.  


Regnearket presenterer et spenn i kostnadsestimatet for å tydeliggjøre usikkerheten. Dette 
innebærer at man skal presentere de høye og lave verdier sammen med Basiskostnaden og 
Forventet verdi. Se under for illustrasjon og eksempel.  


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Lav verdi Høy verdi Forventet verdi Basiskostnad 


Beløp i mill. NOK 


98 224 157 140 


Beløp i mill. NOK 







side 54 av 55 


7. SJEKKLISTE OG KOMMUNIKASJON 


7.1. Sjekkliste 
Under er en sjekkliste som kan benyttes som et utgangspunkt for kvalitetskontroll. 


Spørsmål Ja/Nei 
Representerer kostnadsestimatet de komplette investeringskostnadene, både de direkte og 
indirekte kostnadene? Ja 


Er alle viktige forutsetninger og eventuelle avgrensninger klart dokumentert? Ja 
Er kostnadsestimatet utarbeidet med utgangspunkt i Jernbanedirektoratet sin 
estimeringsprosess? Ja 


Er estimeringen gjennomført av personer med erfaring innen kostnadsestimering? Ja 
Er estimeringen gjennomført av personer med bred erfaring fra denne typen prosjekter? Ja 
Foreligger det dokumenterte og klare krav til nøyaktighet for kostnadsestimatet? Ja 
Er nøyaktigheten på kostnadsestimatet tilpasset den beslutning som skal tas i de ulike 
prosjektfaser? Ja. KVU +40/-20% 


Henger nøyaktigheten på kostnadsestimatet sammen med hvor godt prosjektet er definert og 
den tilhørende tekniske dokumentasjonen? Ja 


Er estimatet bygget opp iht. Jernbanedirektoratets krav? Ja 
Er estimatet basert på relevante og dokumenterte erfaringsdata som er korrigert i forhold til 
prosjektets omgivelser? Ja 


Foreligger det gode, transparente og entydige beskrivelser av innholdet i de enkelte poster, slik at 
det er full sporbarhet mellom estimator sine vurderinger og kostnadsestimatet? Ja 


Hvis det har vært ulike bidragsytere til enkeltpostene i kostnadsestimatet, har estimator hatt en 
felles oppfatning av beregning av usikkerhet/korreksjonsfaktorer? Ja 


Er kostnadsestimatet kontrollert av prosjektuavhengig part? (sidemannskontroll e.l.) Ja. Utført 
usikkerhetsanalyse 


Er kostnadsestimatet og tilhørende dokumentasjon formalisert i form av et eget dokument som 
er godkjent av prosjektleder/estimatansvarlig? Ja 


Tabell 7-1 Sjekkliste for kostnadsestimater i Jernbanedirektoratet regi 
 


7.2. Kommunikasjon 
I forbindelse med godkjenning av estimatet er det viktig at det sjekkes opp mot målene i oppdraget. 


Det er viktig å kommunisere videre i bestillingen til neste plannivå, etter et konseptvalg, et 
beslutningsgrunnlag inkludert de antatt største usikkerhetene og sentrale forutsetninger gjort i 
estimatet.  


 


 


Underskrifter: 


 


22.04.2020 Raymond Siiri    Svein O. Sjøtun       Øyvind Dalen 
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SAMMENDRAG 
I innledende fase av KVU Kongsvingerbanen ble det utarbeidet til sammen seks hovedkonsepter og 
syv varianter. Etter siling gjenstod fire konsepter for videre analyser og detaljering: K1, K2.3, K3.4 og 
K5.1. Dette notatet beskriver de videreførte konseptene.  


Notatet er oppdatert april/mai 2020. Endring av forutsetningene for antall godstogavganger har 
medført behov for nye kapasitetsberegninger og påfølgende justering av tiltaksbehovet.  
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1. SILINGSPROSESS  
Evaluering og siling av konsepter som grunnlag for anbefaling for videre analyser og detaljering er 
gjort i tre arbeidsmøter i prosjektgruppen (04/12 og 18/12, 2019, og 09/01 2020) med deltakelse fra 
Jernbanedirektoratet, Asplan Viak og Oslo Economics, mens Norconsult deltok på det siste møtet. 
Rapport KVU Kongsvingerbanen Mulighetsstudie, datert 30/10, 2019 gir en beskrivelse av alle 
konsepter og varianter som er utredet i prosjektet, til sammen seks hovedkonsepter og syv varianter.  


Følgende tre effektmål i prioritert rekkefølge er lagt til grunn for silingsanalysen:  


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


Indikatorer: Antall sitteplasser i makstimen, antall avganger i makstimen, antall avganger i grunnrute 


2. Kapasiteten for godstransport i transportkorridoren skal øke med 100% i antall ruteleier for 
lengre tog frem mot 2050. 


Indikatorer: Antall ruteleier for 740 m lange tog, Framføringstid godstog 


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 frem mot 
2050. 


Indikatorer: Antall togpar per døgn 


Videre er følgende fem rammebetingelser benyttet i evalueringen. Disse har samme prioritet.  


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


Indikator: Frekvens person og frekvens gods; bedre (+1), dårligere (-1), som i dag (0). 


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. 


Indikator: Frekvens på definerte vekstområder (Fetsund, Sørumsand, Årnes, Skarnes og Kongsvinger). 
Konsepter med knutepunktstopp får (+), hvor høyest frekvens får toppscore. Dagens stoppmønster 
får (-). Høy frekvens på små stasjoner får lavest score.  


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


Indikator: Endret mengde CO2 per år, basert på beregningsår 2030, som følge av overført transport 
fra vei til bane. 


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


Indikator: Grad av inngrep i verdifulle natur-, og kulturmiljø og naturressursområder (høy regional 
og/eller nasjonal verdi), målt i m2 eller dekar. Negativ score ved inngrep. 


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


Indikator: Antall «hvite» timer i ruteplanen. Minimum fire timer per strekningsavsnitt per døgn.1 


 
1 Endret i etterkant av silingssprossen som følge av nye forutsetninger for godstransport. Se kapittel 2.   







side 4 av 22 


2. TILLEGGSINFORMASJON 


2.1. Antall godstogavganger 
I etterkant av silingsprosessen ble det det gjort en kapasitetsanalyse for de videreførte konseptene. 
Kapasitetsanalysen gav kjøretider for person- og godstog, samt tiltaksbehov for å kunne kjøre 
rutetilbudet i de enkelte konseptene.  


Det er senere gjort vedtak om at Jernbanedirektoratets Godsstrategi NTP 2020 – 2033 og rutetilbud 
beskrevet i T2033 skulle legges til grunn for antall godstogavganger i konsept K3.4 og K5.1. I april 
2020 ble det derfor gjort nye kapasitetsberegninger, som gav behov for å justere tiltaksbehovet.  


For å kunne kjøre det antall godstogavganger som Jernbanedirektoratets godsstrategi legger opp til 
må driftsdøgnet utvides fra 20 til 24 timer. Det blir dermed ikke tid til daglig drift- og vedlikehold av 
banen i K3.4 og K5.1 slik det opprinnelig var lagt opp til i konseptene. Lengre driftsdøgn gir samtidig 
bedre kapasitet på strekningen og økt fleksibilitet for å fordele/tilpasse avganger, og dermed kortere 
kjøretid for godstog.  


Kapasitetsberegningene fra april 2020 viste at utvidelse av driftsdøgnet reduserte kjøretiden for 
godstog. Endring i antall godstog, utvidelse av driftsdøgnet samt innføring av flere nye 
krysningssportiltak påvirket ikke kjøretidene for persontog, for verken regiontrafikk eller fjerntrafikk.  


Godstoglengdene i oppsummeringstabellene i kapittel 3 viser dimensjonerende lengde lagt til grunn 
ved beregning av strekningskapasitet og tiltaksbehov i de ulike konseptene.   


2.2. Utvidelse av driftsdøgnet 
En utvidelse av driftsdøgnet fra 20 timer til 24 timer for alle konsepter, begrenser muligheten til å 
gjennomføre alminnelig vedlikehold på banen mens den er i vanlig drift. Banen må derfor stenges 
helt eller delvis når vedlikeholdet skal gjennomføres. Omfanget av stenging vil variere for de enkelte 
konseptene. K1 og K2.3 vil ha samme vedlikeholdsbegrensning som i dag. Med dobbeltspor vil det i 
K3.4 være mulig opprettholde noe av trafikken i det ene sporet mens en driver vedlikehold på det 
andre. For K5.1, med to baner mellom Lillestrøm og Sørumsand, vil det være mulig å opprettholde 
noe av trafikken på den ene banen mens man gjør vedlikehold på den andre.  


Jernbanedirektoratet må forut for sin bestilling av vedlikehold av Kongsvingerbanen til BaneNor eller 
andre, vurdere hvordan banen skal stenges. Denne vurderingen vil ta utgangspunkt i hvor stort det 
samfunnsøkonomiske tapet som redusert trafikk medfører, opp mot både vedlikeholdskostnadene 
og kostnadene for alternativ transport. Jernbanedirektoratet har flere alternativer for stenging av 
banen for trafikk. Listen under er ikke uttømmende:  


1. Banen stenges for all trafikk mellom rushperiodene på dagen. Det vil si mellom kl. 0900 – 
1500, så lenge det planlagte vedlikeholdet pågår 


2. Banen stenges for all trafikk det nødvendige antall helger som trengs for å få gjennomført 
det planlagte vedlikeholdet 


3. Banen stenges for all trafikk i en lengre periode om sommeren til det planlagte vedlikeholdet 
er gjennomført 


Hvilken metode Jernbanedirektoratet vil velge for å gjennomføre nødvendig vedlikehold kan 
bestemmes for hver gang. Det er rimeligvis slik at jo mer person- og godstrafikk konseptene 
genererer, jo større kan det samfunnsøkonomiske tapet av en stengning bli. 
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2.3. Forholdet mellom godstrategien og nasjonal godsmodell 
De samfunnsøkonomisk beregningene for godstransport vil bli basert delvis på godsstrategien og den 
nasjonale godsmodellen (NGM). Investeringsbehovet for Konsept K3.4 og K5.1 er basert på 
godsstrategien, mens nytteberegningene vil bli basert på data fra NGM.  Godsstrategien gir et høyere 
antall togpar for kombitog på Kongsvingerbanen i både 2030 og 2050 enn hva godsstrategien gir i 
2033. Godsstrategien gir samtidig flere togpar for tømmertransport i 2033 enn hva beregningene 
med NGM gir i både 2030 og 2050. Godsstrategien gir behov for to ekstra krysningsspor 
sammenlignet med NGM. Konsekvensene av dette vil bli nærmere beskrevet i den 
samfunnsøkonomiske analysen.  
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3. VIDEREFØRTE KONSEPTER 


3.1. Oppsummering 
Følgende konsepter anbefales for videre analyser og detaljering:  


Tabell 2-1: Oversikt over videreførte konsepter 


Konsept Tilbud Infrastruktur 


K0 Referanse Opprettholde dagens tilbud og standard 
Nødvendig vedlikehold + mindre 
tiltak iht. NTP referanse med vedtatt 
finansiering 


Trinn 1 


K1 Buss som supplement 
til tog 


Økt kollektivtransportkapasitet ved bruk av 
buss som supplement til togtilbudet på 
Kongsvingerbanen.  


 


Trinn 2 


K2.3 Økt 
ombordkapasitet for 
både person- og godstog 


Økt transportkapasitet for 
persontogtrafikken med bruk av tog med 
høyere ombordkapasitet. Mindre trengsel om 
bord. Plass til alle som reiser i rush. Mulighet 
for lengre godstog.  
Samme rutetilbud som i K0 for person- og 
godstog. 


Nødvendige tiltak på stasjoner 
(plattformforlengelse) 
Hensettingskapasitet for å ta i bruk 
nytt togmateriell (lengre tog) 
Forlenge utvalgte kryssingsspor 


Trinn 3-4 


K3.4 Økt frekvens og 
kortere reisetid   


Optimalisere trafikk og infrastruktur på 
Kongsvingerbanen  


• To avganger i timen for Asker-Kongsvinger 
gjennom dagen, knutepunktstopp 


• Ny rute …Oslo S-Årnes med to avganger i 
timen gjennom dagen 


• Lengre godstog og flere avganger 


Trinnvis oppgradering av dagens 
bane til dobbeltspor Lillestrøm – 
Kongsvinger.  
Hensettingskapasitet  
Forlenge og utbedre krysningsspor 
Kongsvinger – Riksgrensen.  
 


Trinn 4 


K5.1-Økt kapasitet med 
reduksjon av reisetid  


Økt kapasitet og kortere reisetid som følge av 
innkorting av strekningen Lillestrøm-
Sørumsand (ny bane).  


• Ny rute Asker-…-Oslo S-Lillestrøm- 
Sørumsand-Kongsvinger (ny bane) 


• Ny lokalrute …-Oslo S-Fetsund-Sørumsand 
(via dagens bane) 


• Gods på ny bane 
• Fjerntog på ny bane 


Ny banestrekning Lillestrøm-
Sørumsand, via Leirsund og 
Hovedbanen. 
Hensettingskapasitet 
Forlenge og utbedre krysningsspor 
Sørumsand – Riksgrensen.  
Nytt spor Lillestrøm-Leirsund 
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3.2. Referansealternativ K0 
Referansealternativet K0 er det alternativet de øvrige konseptene skal sammenlignes med i 
alternativanalysen. Referansealternativet er en videreføring av dagens situasjon samt vedtatt politikk 
(regelverk, lover, grenseverdier mv.). For investeringsprosjekter vil dette bety kostnader til det 
minimum av vedlikehold som er nødvendig for at referansealternativet skal gi samme ytelse i hele 
analyseperioden som legges til grunn. I tillegg til denne forståelsen har KVU Kongsvingerbanen lagt til 
grunn samme definisjon av referanse som benyttes i arbeidet med NTP 2022-2033.  


NTPs referansealternativ inneholder prosjekter med oppstartsbevilgning i 2018 og 20192 
(Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2022-2033, 2018)3.  Etter denne definisjonen ligger 
tiltakene i Sørumsand stasjon inne i referansealternativet. Disse tiltakene gir mulighet til kryssing for 
persontog på stasjonen, og dermed mer robusthet og fleksibilitet i ruteplanen.  


Togtilbud i K0 er definert som R2017 for både person- og godstog. Ruteplan med tilhørende 
toglengder inngår her4. Dagens busstilbud i korridoren er også del av referansetilbudet. Togtilbudet 
for fjerntogtrafikk i K0 er også basert på tilbudet fra 2017, det vil si fem togpar for Oslo-Stockholm.   


Oppsummert vil det være 52 persontogavganger per dag på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger, og 
10 på strekningen Kongsvinger – Riksgrensen. 


Vest for Kongsvinger vil det gå 3 tømmertog og 5 kombitog per retning per dag. Øst for Kongsvinger 
(Grensebanen) vil det gå 7 tømmertog og 5 kombitog per retning per dag. 


Oppsummert vil det være 16 godstogavganger per dag på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger, og 
24 på strekningen Kongsvinger – Riksgrensen. 


 
2 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2022-2033. (2018). Retningslinjer for virksomhetenes 
transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser 
3 Innføring av ERTMS, som etter planen skal utrulles på Kongsvingerbanen i 2030, er dermed ikke med i 
referansealternativet da bevilgning til dette ikke er gitt p.t. 
4 Gjennomsnittlig toglengde for alle godstogtyper samlet er 460 m. 
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Figur 3-1. Referansealternativ K0. 
 


 
Figur 3-2. Tilbudskonsept for persontog i K0.  
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 Tabell 3-2: Konsept K0 
Konsept K0 Referanse     
Behov (ønskede effekter, 
marked) Opprettholde dagens standard     


Tilbudskonsept for 
regiontilbud Dagens rutetilbud La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: 
  
  


L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 1 2 


- Rutetid Oslo-Kongsvinger  01:20 01:24 
Lengde togsett (220 meter=dobbel) 
(ett 220m tog i rush) 


110 
 


Buss: Dagens bussruter     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush)) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 
Årnes-OSL 
Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
1 
2 
1 
3 


2 
2 
2 
2 
6 


Stoppmønster tog: Asker-…-Oslo S-Lillestrøm-Nerdrum-Fetsund-Svingen-Sørumsand-Blaker-
Rånåsfoss-Auli-Haga-Årnes-Skarnes-Kongsvinger  


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   5 
  Kjøretid Oslo-Charlottenberg (time:minutter)   01:29 
 Antatt reisetid Oslo-Stockholm (time:minutter)  05:005 
Tilbudskonsept gods Ttog=tømmertog, Ktog=kombitog Ttog Ktog 
  Toglengde godstog [tømmer/kombi] 550 600 
  Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 
  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 


Virkemidler, tiltak Ferdigstilling av Sørumsand stasjon, KL-AT-prosjektet, 
Kongsvinger hensetting     


Korridor Kongsvingerbanen      
 Vdim, nye tiltak 130 km/t     


 


  


 
5 Det også er behov for tiltak og investeringer på svensk side for å redusere reisetiden Oslo – Stockholm. Drøyt 
80 % av togstrekningen går gjennom Sverige.    
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3.3. K1 Buss som supplement til tog 
Persontransportkapasiteten på strekningen forbedres ved å etablere nye bussruter og øke 
frekvensen på utvalgte bussruter i dagens tilbud.  


Nye bussruter: 
• Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm6 (to avg./time i rush + en avg./time ellers. Rutetid 35-40 min  
• Kongsvinger-Kløfta-Oslo7 (En avg. pr. time. Rutetid 1t 45min på dagens E16). Utvidelse av 


dagens rute 460.  


I tillegg legges det opp til høyere frekvens på følgende ruter: 


• 460 Årnes-Jessheim-OSL. 4 avg. pr. time i rush, 2 avg. pr. time ellers. Korrespondanse med 
rute 460 på Rød 


• 470 (Bjørkelangen)-Fetsund-Lillestrøm. 4 avg. pr. time i rush, 2 avg. pr. time ellers 


I Fetsund er det lagt opp til at bussen kun stopper langs rv. 22 og ikke kjører nedenom Fetsund 
stasjon. Dette gjelder alle nye bussruter i konseptet.  


Konseptet har samme rutetilbud som i K0 for regiontog, fjerntog og godstog. 


 


 
Figur 3-3: Konsept K1 Buss og tog. Ny rute Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm, og Kongsvinger-Kløfta-Oslo. 
Høyere frekvens på 450 Årnes-Jessheim-OSL og 470 (Bjørkelangen)-Fetsund-Lillestrøm 
  


 
6 Det kan bli behov for mindre tiltak på/ved Lillestrøm bussterminal for å håndtere økningen i antall 
bussavganger. Eventuelle kostnader til dette er ikke vurdert i KVU’en. 
7 Det er begrenset kapasitet på Oslo bussterminal. Ruten kan eventuelt ha endestopp på Bryn eller Helsfyr   
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Tabell 3-3: Konsept K1 
Konsept K1 Buss som supplement til tog Trinn 1 
Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt kollektiv transportkapasitet og kortere reise- og 
ventetid med kollektivtransport i rush     


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Ny direktebuss til Lillestrøm stasjon og Jessheim/OSL. 
Dagens (K0) togtilbud og kapasitet på banen.  La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 1 2 


  - Rutetid Oslo S-Kongsvinger  01:20 01:24 


  Lengde togsett (220 meter=dobbel) 
(ett 220m tog i rush)   110 


    
Rute 2:       


Buss: 


Nye bussruter [ant. avg. pr. time] 
- Kongsvinger-Kløfta-Oslo 
- Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm 
- Årnes-Jessheim-OSL Gardermoen 
- (Bjørkelangen)-Fetsund-Lillestrøm 


 
1 
1 
2 
2 


 
1 
2 
4 
4 


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 


2 
1 


3 
2 


Årnes-OSL 
Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 


2 
2 


4 
4 


Fetsund-Lillestrøm-Oslo 6 12 


Stoppmønster tog: 
Asker-…-Oslo S-Lillestrøm-Nerdrum-Fetsund-Svingen-
Sørumsand-Blaker-Rånåsfoss-Auli-Haga-Årnes-
Skarnes-Kongsvinger 


    


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   5 
  Kjøretid Oslo-Charlottenberg (time:minutter)   01:29 
 Antatt reisetid Oslo-Stockholm (time:minutter)  05:008 
Tilbudskonsept gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 
  Toglengde godstog [tømmer/Kombi] 550 600 
  Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 
  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 


Virkemidler, tiltak 1) Etablere nye parallelle bussruter.  
2) Mulig behov for fremkommelighetstiltak for buss i Fetsund 


Korridor Kongsvingerbanen      
 Vdim, nye tiltak Som K0     


 


 


  


 
8 Det også er behov for tiltak og investeringer på svensk side for å redusere reisetiden Oslo – Stockholm. Drøyt 
80 % av togstrekningen går gjennom Sverige.   
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3.4. K2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog, dagens stoppmønster 
Persontransportkapasiteten på Kongsvingerbanen økes ved å ta i bruk nye tog med høyere 
ombordkapasitet, anslagsvis plass til 25 % flere passasjerer per avgang enn med dagens togmateriell.  


Økt ombordkapasitet for godstog oppnås ved å forlenge utvalgte kryssingsspor for å kunne kjøre 
lengre tog/flere vogner.  


Konseptet har samme rutetilbud som i K0 for regiontog, godstog og fjerntog. 


Kapasitetsanalysen (april 2020) viser at det vil være behov for å forlenge følgende krysningsspor til 
1000 m og samtidig innkjør: 


• Galterud 
• Seterstøa 
• Bodung 
• Rånåsfoss 
• Roven 


 
Figur 3-4: Konsept 2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog 
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Tabell 3-4: Konsept K2.3 


Konsept 
K2.3 Økt ombordkapasitet for både person og gods, 
dagens stoppmønster Trinn 2 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt transportkapasitet. Plass til alle som reiser i rush og mindre trengsel om 
bord.  Raskere fremføring på Kongsvingerbanen 


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Økt ombordkapasitet med lengre togsett for persontog.  
For øvrig dagens tilbud/K0 La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
1 


 
2 


  - Rutetid Oslo S-Kongsvinger  01:20  01:24 


  Lengde togsett (220 meter=dobbel) 
(ett 220m tog i rush) 110 


Rute 2:       


Buss: Dagens busstilbud     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 
Årnes-OSL 
Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


1 
1 
2 
1 
3 


2 
2 
2 
2 
6 


Stoppmønster tog: Asker-…-Oslo S-Lillestrøm-Nerdrum-Fetsund-Svingen-Sørumsand-Blaker-
Rånåsfoss-Auli-Haga-Årnes-Skarnes-Kongsvinger 


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   5 
  Kjøretid Oslo-Charlottenberg (time:minutter)   01:30 
 Antatt reisetid Oslo-Stockholm (time:minutter)  05:009 
Tilbudskonsept gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 
  Toglengde godstog [tømmer/Kombi] 550 740 
  Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 3 5 
  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 7 5 


Virkemidler, tiltak 
1) Bytte ut eller forlenge dagens togsett 
2) Forlenge kryssingsspor (Galterud, Seterstøa, Rånåsfoss) 
3) Nytt kryssingsspor Bodung 


Korridor Kongsvingerbanen     
 Vdim, nye tiltak 130 km/t     


 


 


  


 
9 Det også er behov for tiltak og investeringer på svensk side for å redusere reisetiden Oslo – Stockholm. Drøyt 
80 % av togstrekningen går gjennom Sverige.   
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3.5. K3.4 Høyere frekvens og kortere reisetid på dagens bane 
Økt rutetilbud til passasjerene på Kongsvingerbanen muliggjøres ved å doble antall avganger på 
strekningen Kongsvinger-Asker, samt å opprette en ny rute mellom Årnes og Oslo S med to avganger 
i timen. Kongsvinger-Asker har knutepunktbasert stoppmønster, mens Årnes-Oslo S har dagens 
stoppmønster. Kombinasjonen av ruter tilsier at det ikke blir behov for matebuss.  


Konseptet gir høyere frekvens fra Årnes, og frekvensen på bussruten Årnes-OSL økes tilsvarende.    


For fjerntogtrafikk er det 8 avganger Oslo-Stockholm per retning per dag.  


Oppsummert vil det være 168 persontogavganger per dag på strekningen Lillestrøm – Årnes, 92 på 
strekningen Årnes – Kongsvinger, og 16 på strekningen Kongsvinger – Riksgrensen. 


For godstransporten legges det til rette for 740 m lange kombitog og 550 m lange tømmertog. Vest 
for Kongsvinger vil det gå 8 tømmertog og 8 kombitog per retning per dag. Øst for Kongsvinger 
(Grensebanen) vil det gå 16 tømmertog og 8-9 kombitog per retning per dag. 


Oppsummert vil det være 32 godstogavganger per dag på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger, og 
49 på strekningen Kongsvinger – Riksgrensen. 


Konsept K3.4 forutsetter en trinnvis utbygging til dobbeltspor på hele strekningen Lillestrøm – 
Kongsvinger. Kapasitetsanalysen (april 2020) viser at det også vil være behov for å forlenge følgende 
stasjoner/krysningsspor til 1000 m og samtidig innkjør:  


• Magnor 
• Skotterud 
• Åbogen 


I tillegg blir det behov for et nytt krysningsspor på Granli med full lengde og samtidig innkjør. 


 
Figur 3-5: Konsept K3.4 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – høyere frekvens og kortere 
reisetid på Kongsvingerbanen.  
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Figur 3-6. Tilbudskonsept K3.4 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – høyere frekvens og 
kortere reisetid på Kongsvingerbanen 
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Tabell 3-5: Konsept K3.4 


Konsept K3.4 Økt frekvens og redusert reisetid dagens bane Trinn 4 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Økt transportkapasitet for person- og godstog. Redusert reisetid for 
persontog, akseptabel reisetid for godstog. Økt robusthet på banen.  


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Flere avganger hele døgnet mellom Oslo og Kongsvinger. 
Ny rute fra Årnes til Oslo.  La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-…-Oslo S-Kongsvinger (knutepunkt) 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
2 


 
2 


  - Rutetid Oslo-Kongsvinger   01:05 
  Lengde togsett (220 meter=dobbel)   220 


Rute 2: 
  


Ny rute Oslo S-Lillestrøm-Årnes (lokalstopp) 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
2 


 
2 


- Rutetid Lillestrøm-Årnes (time:min)   00:3710 
Lengde togsett (220 meter=dobbel)   110 


Buss: Dagens busstilbud  
Dobbel frekvens på Rute 460 i rush     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush) 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-Lillestrøm-Oslo 
Årnes-OSL 
Sørumsand-Lillestrøm-Oslo 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


2 
4 
2 
4 
6 


2 
4 
4 
4 
8 


Stoppmønster tog: 
Rute 1: Asker…Oslo S- Lillestrøm-Fetsund-Sørumsand- Årnes-Skarnes-
Kongsvinger 
Rute 2: Dagens stoppmønster …Oslo S-Lillestrøm-Årnes 


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   8 
  Kjøretid Oslo-Charlottenberg (time:minutter)   01:24 
 Antatt reisetid Oslo-Stockholm (time:minutter)  04:5511 
Tilbudskonsept for gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 


Toglengder Lengde godstog [Ttog/Ktog] (meter) 550 740 
Gods på dagens bane Lillestrøm-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 8 8 


  Kongsvinger- Riksgrensen [godstogpar/døgn] 16 9 
Gods på ny bane       


Virkemidler, tiltak 


1) Dobbeltspor Lillestrøm – Kongsvinger 
2) Utbedre og forlenge plattformer på knutepunktstopp 
3) Forlenge krysningsspor til 1000 m og samtidig innkjør: 


- Magnor 
- Skotterud 
- Åbogen 


4) Nytt krysningsspor på Granli med full lengde og samtidig innkjør.  
Korridor Kongsvingerbanen     
 Vdim, nye tiltak 160 km/t     


 
10 Ved bruk av Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S må det legges til 10 min til Oslo. Ved bruk av 
Hovedbanen må det legges til 29 til Oslo. For en slik løsning kan en eventuelt bytte på Lillestrøm stasjon, som 
gir 12-15 min til Oslo. 
11 Det også er behov for tiltak og investeringer på svensk side for å redusere reisetiden Oslo – Stockholm. Drøyt 
80 % av togstrekningen går gjennom Sverige.    
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3.6. K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid 
Ny baneforbindelse fra Lillestrøm til Sørumsand via Leirsund og Hovedbanen gir økt kapasitet i 
systemet og kortere reisetid mellom Sørumsand og Lillestrøm. I tillegg fjernes en jernbaneteknisk 
begrensing i koblingen mellom Gardermobanen, Hovedbanen og Kongsvingerbanen sør for Lillestrøm 
stasjon. I dagens løsning må tog til/fra Kongsvingerbanen veksle fra Gardermobanen til Hovedbanen 
sør for Lillestrøm stasjon. Dette påvirker kapasitet og reisetid for tog på både Gardermobanen og 
Hovedbanen.  


Konseptet innebærer følgende:  
- Ny dobbeltsporbane til Sørumsand som kobler seg på Hovedbanen nord for Lillestrøm.  
- Dagens Kongsvingerbane opprettholdes, med nytt lokaltogtilbud på strekningen Lillestrøm-


Fetsund-Sørumsand. 
- Alle fjerntog, regiontog og godstog til/fra Kongsvinger/riksgrensen kjører på ny bane.  


Mulig løsning for kobling ved Leirsund er vist på neste side. Videre løsningsutvikling må samkjøres 
med KVU Hovedbanen.  


L14 kjører Kongsvinger – Lillestrøm via ny bane, med to avganger per time i rush, og en avgang per 
time ellers. Ny lokalrute Sørumsand – Lillestrøm får to avganger per time gjennom dagen. Lokalruten 
benytter Hovedbanen videre til Oslo.  


For fjerntogtrafikk er det 8 avganger Oslo-Stockholm per retning per dag.  


Oppsummert vil det være 58 persontogavganger per dag på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger via 
ny bane Lillestrøm – Leirsund – Sørumsand, 76 på strekningen Lillestrøm – Sørumsand via dagens 
bane, og 16 på strekningen Kongsvinger – Riksgrensen. 


For godstransporten legges det til rette for 740 m lange kombitog og 500 m lange tømmertog. Vest 
for Kongsvinger vil det gå 8 tømmertog og 8 kombitog per retning per dag via ny bane Lillestrøm – 
Leirsund – Sørumsand. Øst for Kongsvinger (Grensebanen) vil det gå 16 tømmertog og 8-9 kombitog 
per retning per dag. 


Oppsummert vil det være 32 godstogavganger per dag på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger via ny 
bane Lillestrøm – Leirsund – Sørumsand, og 49 på strekningen Kongsvinger – Riksgrensen. 


Kapasitetsanalysen (april 2020) viser at det også vil være behov for å forlenge følgende krysningsspor 
til 1000 m og samtidig innkjør: 


• Magnor 
• Skotterud 
• Åbogen 
• Galterud 
• Sander 
• Disenå 
• Seterstøa 
• Årnes 
• Bodung 
• Rånåsfoss 
• Sørumsand 


Det blir også behov for et nytt krysningsspor på Granli med full lengde og samtidig innkjør. 


I tillegg blir det behov for et nytt spor mellom Lillestrøm og Leirsund, vest for Gardermobanen, så 
sant det det bli en økning i antall avganger på Hovedbanen. Kostnaden for dette må fordeles mellom 
Kongsvingerbanen og Hovedbanen.    
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Konseptet innebærer at det legges på trafikk på hovedbanen mellom Lillestrøm og Leirsund, som kan 
påvirke kapasitet og kjøretid for tog som skal gå videre på Gardermobanen og Hovedbanen (eller 
kommer ifra).  


Det er sett nærmere på de tekniske løsningene som skal til for å binde ny bane sammen med 
Hovedbanen. Følgende viser grovt skjematisk hva som skal til av sporløsninger i en situasjon der man 
IKKE trenger mer sporkapasitet mellom Lillestrøm og Leirsund. Nødvendige tiltak er nummerert i 
bokser med blå farge fra 1 til 6 i Figur 3-7. Se rapport på kostnadsestimat for nærmere beskrivelse av 
tiltak.  


 


 
Figur 3-7: Skjematisk sporplan for ny bane Sørumsand-Leirsund, minimumsløsning uten kapasitetsbehov på 
Hovedbanen.  
 


Forventet trafikkøkning på Hovedbanen på sikt gjør at det ikke vil være hensiktsmessig å bygge ut på 
denne måten isolert sett. Det antas at Hovedbanen må bygges med dobbeltspor helt fra Lillestrøm. 
En må derfor håndtere en overgang/-kjøring av dagens Gardermobanen for å koble seg til et nytt 
spor på Hovedbanen plassert på vestsiden av Gardermobanen. Figur 3-8 figur viser en grov 
skjematisk plan for en komplett løsning som inkluderer ny bane fra Sørumsand, ny tilsving og 
dobbeltspor på Hovedbanen (i tillegg til Gardermobanen) mellom Leirsund og Lillestrøm.  
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Figur 3-8: Skjematisk sporplan for ny bane Sørumsand-Leirsund-Lillestrøm 
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Figur 3-9: Konsept K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid med dagens stoppmønster 
 


 
Figur 3-10: Tilbudskonsept K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid med dagens stoppmønster 
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Tabell 3-6: Konsept K5.1 


Konsept 
K5.1 Redusert reisetid på Kongsvingerbanen, dagens 
stoppmønster Trinn 4 


Behov (ønskede effekter, 
marked) 


Raskere reiser på Kongsvingerbanen samt mellom 
Oslo og Sverige. Forbedre transportkvalitet og 
konkurranseevne for pendlingsreiser i regionen 


    


Tilbudskonsept for 
regiontilbud 


Raskere fremføring av region-, fjern-, og godstog. 
Dagens stoppmønster La


v 


Ru
sh


 


Rute 1: L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger 
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 1 2 


  - Rutetid Oslo S-Kongsvinger   01:09 


  Lengde togsett (220 meter=dobbel) 
(ett 220m tog i rush))   110 


Rute 2: 
  


2) Ny rute Oslo S-Sørumsand (via dagens bane),  
- Ant. avg. pr. time [lav/rush] 


 
2 


 
2 


- Kjøretid Sørumsand-Lillestrøm   00:1912 
Lengde togsett (220 meter=dobbel)   110 


Buss:  Dagens busstilbud     


Samlet  
antall avg. pr time  


tog og buss (lav/rush 


Kongsvinger-Oslo 
Årnes-OSL 


1 
2  


2 
2  


Årnes-Sørumsand 1 2 
Sørumsand-Lillestrøm 
Fetsund-Lillestrøm-Oslo 


3 
5 


4 
8 


Stoppmønster tog: Rute 1/L14: Dagens stoppmønster 
Rute 2/Ny: Dagens stoppmønster 


Tilbudskonsept fjerntog Fjerntog Oslo-Stockholm [togpar/døgn]   8 
  Kjøretid Oslo-Charlottenberg (time:minutter)   01:22 
 Antatt reisetid Oslo-Stockholm (time:minutter)  04:5513 
Tilbudskonsept for gods Ttog=Tømmertog, Ktog=Kombitog Ttog Ktog 


Toglengde Lengde (m) godstog [tømmer/Kombi] 550 740 
Gods på dagens bane Lillestrøm-Sørumsand [godstogpar/døgn] 0 0 


  Sørumsand-Kongsvinger [godstogpar/døgn] 8 8 
  Kongsvinger-Riksgrensen [godstogpar/døgn] 16 9 


Gods på ny bane Ny bane Lillestrøm-Sørumsand [godstogpar/døgn] 8 8 


Virkemidler, tiltak 


1) Ny dobbeltsporet bane Lillestrøm-Leirsund-Sørumsand.  
2) Forlenge kryssingsspor (Magnor, Skotterud, Åbogen, Galterud, 
Sander, Disenå, Seterstøa, Årnes, Bodung, Rånåsfoss, Sørumsand) 
3) Nytt krysningsspor på Granli med full lengde og samtidig innkjør. 
4) Samtidig innkjør Skarnes, Kongsvinger 


Korridor 
Kongsvingerbanen, med ny korridor Lillestrøm 
N/Leirsund -Sørumsand     


 Vdim, nye tiltak 200 km/t      


 
12 Ved bruk av Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S må det legges til 10 min til Oslo. Ved bruk av 
Hovedbanen må det legges til 29 til Oslo. For en slik løsning kan en eventuelt bytte på Lillestrøm stasjon, som 
gir 12-15 min til Oslo 
13 Det også er behov for tiltak og investeringer på svensk side for å redusere reisetiden Oslo – Stockholm. Drøyt 
80 % av togstrekningen går gjennom Sverige.    
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VEDLEGG – TOGLENGDER FOR GODSTOG 
 


Kombitog: 


2030, referanse:  


• Oslo – Stavanger: 450 m 
• Oslo-Halden – utland: 600 m 
• Oslo – Bergen: 450 m 
• Oslo-Kongsvinger – Narvik: 530 m (740 m i tiltakskonsept) 
• Oslo Trondheim: 450 m 
• Trondheim Bodø: 450 m 
• Dombås-Åndalsnes: 450 m 


2050, referanse:  


• Oslo – Stavanger: 600 m 
• Oslo-Halden – utland: 740 m 
• Oslo – Bergen: 600 m 
• Oslo-Kongsvinger – Narvik: 600 m (740 m i tiltakskonsept) 
• Oslo Trondheim: 600 m 
• Trondheim Bodø: 600 m 
• Dombås-Åndalsnes: 600 m 


 


Tømmertog: 


Tømmertog på Kongsvingerbanen 


• 550 m i referanse 
• 600 m i konsept  


 


Vognlasttog 


Vognlasttog på Kongsvingerbanen 


• 630 m i referanse og konsepter 
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Forord 
Om mandatet 


Oppdragsbrevet for konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen ble gitt av Samferdsels-
departementet i brev av 17. juli 2018. I oppdragsbrevet understrekes det at det i vurderingene av 
tilbudsforbedringer langs Kongsvingerbanen vil være viktig at hele systemet vurderes i sammenheng, 
og at utredningen omfatter både lokal-, gods- og fjerntog. Gjennom KVU-arbeidet skal bl.a. fremtidig 
transportbehov for Kongsvingerbanen analyseres. Analysene skal gi et grunnlag for å vurdere om og 
når det er nødvendig med eventuelle infrastrukturtiltak på Kongsvingerbanen, eller om det finnes 
andre alternativer som kan tilfredsstille samfunnets behov. Utredningen skal ta hensyn til strekningens 
rolle i lokaltogtrafikken, og til person- og godstransporten i korridoren mellom Oslo og Stockholm, 
Narvik og Hallsberg/Europa. 


Etter at utredningen ble startet opp i desember 2018 er det skjedd vesentlige endringer i den 
administrative strukturen innenfor utredningsområdet. Hedmark og Oppland fylke er slått sammen til 
Innlandet, Akershus fylke er slått sammen med Østfold og Buskerud til Viken og Skedsmo, Fet og 
Sørum kommuner er slått sammen til Lillestrøm kommune.  


Organisering av arbeidet 


Prosjekteier i Jernbanedirektoratet har vært Hanne Bertnes Norli. Prosjektansvarlig har vært Jarle 
Jarleson Vaage. Styringsgruppa for arbeidet har hatt følgende medlemmer: Jarle Jarleson Vaage (leder 
av styringsgruppen), Hanne Bertnes Norli, Anita Skauge, Ove Skovdahl, Paul Runnestø, Christian 
Knittler, Benedicte Bruun-Lie og Darssan Kupandran (sekretær). Styringsgruppa har koordinert 
arbeidet med konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen og Hovedbanen som har pågått parallelt.  


Arbeidet med konseptvalgutredningen har vært ledet av en prosjektgruppe bestående av Darssan 
Kupandran (prosjektleder) som avløste Anita Vingan, Aase-Marit Drømtorp (tok over etter Per 
Pedersen (ass. prosjektleder) og Ulla Marie Vesterås), Bjørn S. Egede-Nissen, Frode Hjelde, Kenneth 
Nielsen (erstattet Marit Linnerud som var erstatter for Svein Skartsæterhagen) og Njål Svingheim (alle 
Jernbanedirektoratet). Katrine Pettersen Sanila og Gunnar Ridderström har bistått prosjektgruppa.  


Konsulenter for arbeidet har vært Asplan Viak AS (oppdragsleder Øyvind Dalen) som har utarbeidet 
problembeskrivelsen, behovsanalysen, mulighetsanalyse, kostnadsestimater og ikke-prissatte 
virkninger. Asplan Viak har også bistått Jernbanedirektoratet med vurderingen av alternativene og 
føringer for forprosjektfasen. Norconsult i samarbeid med Oslo Economics, Sitma og Bolle Rail 
Research (oppdragsleder Frode Voldmo) har utarbeidet transportanalysen, prissatte virkninger og den 
samfunnsøkonomiske analysen. Kapasitetsanalysen er gjennomført av Sweco v/ Anders Lindfeldt og 
Hans Sipilä. Jernbanedirektoratet har med bistand fra Asplan Viak levert analyseforutsetninger med 
beskrivelse av hvilke tiltak med kostnader og tilbudskonsepter som skal utredes. Usikkerhetsanalyse av 
investeringskostnader er utført av Metier OEC.   


Det har vært etablert et dialogforum for arbeidet med administrative og politiske representanter fra 
Akershus (etter 1.1.2020 Viken) og Hedmark (etter 1.1.2020 Innlandet) fylkeskommuner og 
kommunene Skedsmo, Fet og Sørum (etter 1.1.2020 Lillestrøm kommune), Nes, Sør-Odal, Kongsvinger 
og Eidskog. I tillegg sokner Aurskog-Høland til Kongsvingerbanen (Rømskog kommune er slått sammen 
med Aurskog-Høland fra 1.1.2020). For øvrig har representanter for transportetatene og næringslivet 
deltatt i møtene.  


Verksted ble gjennomført 9. og 10. januar 2019. Ressursgruppa for arbeidet har bestått av 
representanter fra de berørte fylkeskommunene og kommunene, i tillegg til representanter fra 
næringslivet.  


Alle bildene i rapporten er tatt av Øystein Grue, Jernbanedirektoratet.   
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Sammendrag 


Jernbanedirektoratet mottok oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet 17. juli 2018 hvor 
departementet ba Jernbanedirektoratet sette i gang arbeidet med en konseptvalgutredning for 
Kongsvingerbanen. Kongsvingerbanen betjener lokaltog og grensekryssende person- og godstrafikk. 
Bakgrunnen for konseptvalgutredningen er at banen på grunn av en betydelig passasjervekst de siste 
årene er erklært overbelastet, og at grunnprognoser tilsier fortsatt vekst i årene framover.  


Problembeskrivelse 


Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle i å dekke behovet både for persontransport for tettstedene 
mellom Kongsvinger og Oslo, og for å betjene grensekryssende gods- og persontransport. Banen har 
ca. 3,2 millioner passasjerer per år. Persontogtilbudet ble styrket i 2012 da avganger med times-
frekvens ble forlenget fra Årnes til Kongsvinger. Kongsvingerbanen er også en viktig del av jernbane- 
forbindelsen mellom de to hovedstedene Oslo og Stockholm. SJs satsing i 2015 med X-2000 mellom 
Stockholm og Oslo ble en suksess. SJ ønsker å gjenoppta tilbudet med fem daglige avganger tur/retur 
Oslo-Stockholm når arbeidet med ny kontaktledning er ferdigstilt i 2021.  


På strekningen Lillestrøm-Kongsvinger transporteres det årlig ca. 1,4 millioner tonn gods, hovedsakelig 
tømmer og stykkgods. Via Solørbanen nord for Kongsvinger kommer det i tillegg store mengder 
tømmer. På de mest trafikkerte dagene går det ca. 30 godstog (15 godstogpar i hver retning) pr dag på 
Kongsvingerbanen. Kongsvingerbanen har hatt en betydelig vekst i trafikken de seneste årene. 
Grunnprognosene tilsier at det vil være vekst i transportetterspørselen på strekningen i årene 
fremover.  


Strekningen Lillestrøm-Kongsvinger ble erklært overbelastet høsten 2017 (Network Statement 2019). 
En bane erklæres overbelastet når togoperatører søker om flere ruteleier enn det infrastruktur-
forvalter Bane NOR kan innfri. Fordi banen er overbelastet kan ikke alle søknader bli innfridd. Det 
reelle behovet for flere ruteleier for både person- og godstransport er derfor trolig større. Det er 
vanskelig med ytterligere forbedring av togtilbudet på Kongsvingerbanen med dagens infrastruktur, 
materiell og fordeling mellom person, gods- og utenlandstogene, selv om det er markedsmessig 
etterspørsel etter hyppigere frekvens og flere sitteplasser i morgen- og ettermiddagsrushet.  


Kapasiteten på Kongsvingerbanen er i dag så fullt utnyttet at det er vanskelig å få utført nødvendig 
vedlikehold uten å innstille togavganger. Vedlikehold av banen er viktig for å redusere ikke planlagte 
driftsbrudd, og på den måten bidra til å tilfredsstille kunders og operatørers forventninger til 
forutsigbarhet og regularitet. På grunnlag av behovsanalysen er det definert følgende 
prosjektutløsende behov for KVU Kongsvingerbanen:  


Det er behov for et transporttilbud som dekker samfunnets etterspørsel etter person- 
og godstransport mellom Lillestrøm og riksgrensen.  


Mål 


Jernbanedirektoratets målsetting for Kongsvingerbanen er at den skal være en attraktiv og 
konkurransedyktig transportåre som bidrar til at kommunene i regionen blir en del av Oslo-områdets 
arbeids-, bo- og servicetilbud. Banen skal møte behovene for lokale, regionale og grensekryssende 
reiser, og bidra til at næringslivets behov for effektiv transport mellom Østlandet, Midt-Norge, Nord-
Norge og Sverige tilfredsstilles. Gjennom involvering av interessenter har Jernbanedirektoratet lagt til 
grunn at samfunnsmålet skal bygge opp under tre hovedprioriteringer:  


• Transport: Et transportsystem med tilstrekkelig kapasitet til å dekke regionens transportbehov.  


• Miljø: Et klimavennlig transportsystem.  







7 


• Verdiskapning og næringsutvikling: En bedre integrert bolig- og arbeidsmarkedsregion som styrker 
næringslivets konkurransekraft.  


Med dette som utgangspunkt fastsatte Samferdselsdepartementet 21. mars 2019 følgende 
samfunnsmål for konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen: 


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.  


Oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet legger vekt på at hele transportkorridoren skal sees i 
sammenheng, og at alle transportfunksjoner skal ivaretas. I samfunnsmålet er det ikke lagt føringer for 
rangering av de tre transportfunksjonene i forhold til hverandre. I prioriteringen av effektmålene i KVU 
Kongsvingerbanen er kriteriene i Jernbaneforskriftens § 9-5 lagt til grunn, selv for løsninger hvor banen 
ikke er overbelastet. Kriteriene er som følger: 


1. Den regionale persontrafikken 
2. Godstransport 
3. Grensekryssende persontransport 


 


Konsepter 


Mulighetsrommet for utvikling av Kongsvingerbanen vil være avgrenset av tekniske forhold knyttet til 
den fysiske infrastrukturen, funksjonelle forhold knyttet til drift og vedlikehold av jernbanen, 
kostnader knyttet til vedlikehold, oppgradering og ny infrastruktur og konsekvenser for miljø, 
naturressurser og samfunnet. Konseptene er utviklet ut fra firetrinnsmetodikken. Det er utviklet 
konsepter med tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av transportmiddel, tiltak som gir 
mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur, forbedring av eksisterende infrastruktur og tiltak 
som omfatter nyinvesteringer og større ombygninger. Følgende konsepter er vurdert:  


K0 Referanse: Opprettholde dagens tilbud og standard. Referanseåret er satt til 2017, som 
representerer et «normalt» togtilbud på Kongsvingerbanen grunnet kontaktledningsarbeidet som har 
pågått siden 2018 (ferdig 2021). 


K1 Buss som supplement til tog: Økt kollektivtransportkapasitet ved bruk av buss som supplement til 
togtilbudet på Kongsvingerbanen. 


K2.3 Økt ombordkapasitet (person- og godstog): Økt transportkapasitet for persontogtrafikken med 
bruk av tog med høyere ombordkapasitet. Mindre trengsel om bord. Plass til alle som reiser i rush.  


K3.4 Optimalisere trafikk og infrastruktur: Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen, 
med høyere frekvens hele døgnet og dobbeltspor fra Lillestrøm til Kongsvinger.   


K5.1 Økt kapasitet med reduksjon av reisetid: Økt kapasitet og kortere reisetid som følge av 
innkorting av strekningen Lillestrøm-Sørumsand (ny bane). 


Et konsept med en direkte forbindelse fra Oslo til Arvika eller Karlstad for å korte ned reisetiden 
mellom Oslo og Stockholm ble ikke tatt med videre til mer detaljerte analyser. Mandatet for KVU 
Kongsvingerbanen er å se på transportkorridoren Lillestrøm-Kongsvinger-riksgrensen. En mer direkte 
forbindelse for den grensekryssende trafikken ligger derfor utenfor prosjektets mandat.  


De konseptene for trafikken på Kongsvingerbanen som ble videreført fra grovsilingen ble analysert for 
å gi svar på hvilke tiltak som må på plass for at disse konseptene skal kunne gjennomføres. Forslag til 
tiltak er tatt med videre i kapasitetsanalysen for konseptene. Analysen estimerte også togenes 
framføringstider, altså reisetidene. Konseptene er analysert ut fra situasjonen i 2050. 
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Samfunnsøkonomisk analyse 


De ulike tilbudskonseptene er sammenlignet med referansesituasjonen i år 2030 og 2050. Referanse 
K0 inneholder de samme overordnede forutsetninger som i konseptene. Det vil her si forutsetninger 
som beskriver framtidig vekst i antall innbyggere, bosetting, befolkningens sosioøkonomiske 
sammensetning, lokalisering av arbeidsplasser, inntektsutvikling, prisutvikling og bilhold. Bakenfor-
liggende forutsetninger som benyttes i alle konseptene er tidligere etablert i forbindelse med 
transportetatenes arbeid med NTP 2022-2033. 


I referansealternativet K0 er det en forsiktig økning i antall togpassasjerer fra dagens situasjon, mens 
det i K1 blir omtrent like mange togpassasjerer som i dag. Dette skyldes at K1 forutsetter økt 
busstilbud samtidig som togtilbudet holdes uendret. Konsept 2.3 har samme rutetilbud som Referanse 
K0, og er derfor ikke virkningsberegnet.  K2.3 vil gi økt kapasitet gjennom lengre eller andre togtyper 
enn i dag. Det konseptet som gir flest togpassasjerer er K3.4 som innebærer en kraftig økning i antall 
avganger på hele strekningen. Konsept 5.1 gir også et høyt antall togpassasjerer, men ikke like mange 
som K3.4, til tross for at det forutsettes en ny dobbeltsporet bane mellom Lillestrøm (Leirsund) og 
Sørumsand i K5.1.  


 
Figur A:  Antall togpassasjerer over snitt på delstrekninger mellom stasjoner på Kongsvingerbanen. Sum 


begge retninger per årsdøgn. Modellberegnet for dagens situasjon 2018 og konsepter i 2030, 
scenario uten forutsatt nullvekst i biltrafikken i Oslo og Akershus. Konsept K2.3 har samme 
passasjertall for togtrafikken som Referanse K0. 


Beregningene med transportmodellene viser at i referansesituasjonen vil antall passasjerer på 
Kongsvingerbanen vokse med 14 % fra 2018 til 2030 og med ytterligere 12 % fram til 2050. Antall 
passasjerer på banen i referanse vil totalt vokse med 28 % fram til 2050, men for øvrig er forholdet i 
antall passasjerer mellom konseptene det samme. I 2050 vil det fortsatt være færre passasjerer på de 
ytterste strekningene mot Kongsvinger.  


Det er gjennomført en følsomhetsanalyse for beregningsår 2030, hvor det forutsettes at det innføres 
tiltak med prising av biltrafikken for å oppnå nullvekst i bruken av privatbil i Oslo og Akershus. Dette 
fører til at det blir flere togpassasjerer på strekningene som ligger nær Oslo. Mellom Lillestrøm og 
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Sørumsand blir den isolerte økningen som følge av veiprising 11-13 % avhengig av konsept. Mellom 
Auli og Haga blir økningen 7 % i alle konsepter, og mellom Skarnes og Kongsvinger blir økningen 2 %. 


Konseptene med store investeringer i jernbaneinfrastruktur (K5.1 og særlig K3.4 med dobbeltspor 
Lillestrøm-Kongsvinger) får negativ nytte. Nyttevirkningene for trafikantene og for vareeierne i 
godstransporten er riktignok størst for disse konseptene, men kostnadene ved disse investeringene er 
større enn de beregnede nyttevirkningene. Netto nytte er størst i K2.3, som innebærer bruk av 
rullende togmateriell med større passasjerkapasitet og noen investeringer i krysningsspor. Netto nytte 
er også positiv i busskonseptet K1. Det er også gjennomført en analyse av ikke-prissatte konsekvenser.  


Tabell A:  Samlede konsekvenser for konseptene for de prissatte og ikke-prissatte virkningene. Beløp i 
millioner 2019- kroner, nåverdi 2022. Positive tall i tabellen under representerer økt nytte, mens 
negative tall representerer redusert nytte (eller økte kostnader). 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 
Prissatte virkninger     
Netto nytte 1 221 2 688 - 16 273 - 1 908 
I. Rangering etter netto nytte 2 1 4 3 
Ikke-prissatte virkninger     
Samlet vurdering ikke-prissatte virkninger 0 - - - - - - 
II. Rangering ikke-prissatte virkninger 1 2 4 3 
Samlet konsekvens     
III. Samlet samfunnsøkonomisk rangering 2 1 4 3 


Konsept 2.3 blir rangert høyest ut fra prissatte konsekvenser og nest høyest ut fra ikke-prissatte 
konsekvenser. Konseptene K1 og K2.3 har begge positiv netto nytte for de prissatte virkningene. K2.3 
kommer bedre ut enn K1 for prissatte konsekvenser, og dårligere for ikke-prissatte konsekvenser. 
Investeringene i infrastruktur i konsept 2.3 er i hovedsak utvidelser av krysningsspor på områder som 
allerede er regulert. Omfanget av de ikke-prissatte virkningene er etter utreders vurdering ikke stort 
nok til å endre rangeringen fra prissatte konsekvenser. Samlet sett vurderes derfor K2.3 som bedre 
enn K1. Konseptene K3.4 og K5.1 er beregnet å gi en betydelig negativ samfunnsøkonomisk netto 
nytte, og er også konseptene med mest negative ikke-prissatte virkninger. Disse rangeres dermed 
lavest av de fire konseptene ut fra den samfunnsøkonomiske analysen. 


 


Anbefaling 


Jernbanedirektoratet anbefaler følgende for videreutvikling av Kongsvingerbanen:  


• K2.3 (økt ombordkapasitet for både person- og godstog) på kort og mellomlang sikt 


• K5.1 (økt kapasitet med reduksjon av reisetid. Ny bane Lillestrøm-Sørumsand) på lang sikt 


• Relasjonen Oslo-Stockholm anbefales utredet videre i eget utredningsarbeid  


Det anbefales at K2.3 på kort og mellomlang sikt legges til grunn for videre utvikling av 
Kongsvingerbanen.  


I tillegg anbefales det å se på mulighetene å kombinere K2.3 med K1 på kort sikt for å øke 
transportkapasiteten på kollektivtrafikken i korridoren.  


K2.3 gir primært effekter på godssiden, men gir også noe bedre kapasitet for persontrafikk ved mer 
setekapasitet. Kombinert med K1, hvor en tilrettelegger for nye og bedre bussruter kan frekvensen 
også forbedres. Det kan også vurderes å sette inn flere rushtidsavganger for tog for å forsterke 
persontogtilbudet ytterligere.  
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K2.3 er imidlertid ikke best på måloppnåelse. Konseptet består av en enkeltsporet bane, og det vil 
derfor fremdeles være kapasitetsbegrensninger på Kongsvingerbanen både for person- og 
godstransporten. Overbelastningen vil dermed vedvare, punktligheten vil ikke bli bedre og det vil ikke 
kunne tilbys flere avganger gjennom K2.3 alene.  


K2.3 har færre godstog enn det som er forutsatt i godsstrategien. Analysene for K3.4 og K5.1, som 
begge ivaretar Jernbanedirektoratets godsstrategi for 2030, viser behov for flere tiltak på 
Grensebanen. 


Sett i et lengre tidsperspektiv anbefales K5.1 som en langsiktig løsning. Det vil gi bedre måloppnåelse 
gjennom større kapasitet på banen, høyere frekvens fra Sørumsand til Lillestrøm og større robusthet i 
avvikssituasjoner. K5.1 gir et robust transportsystem med stor fleksibilitet.  


K2.3 vil fungere som et første skritt mot K5.1. K5.1 vil være avhengig av hvilken satsing som 
gjennomføres på Hovedbanen. Hvilket konsept som velges for Hovedbanen vil bli avklart i 
konseptvalgutredningen som er ferdig i januar 2021.  


K5.1 reduserer ikke reisetiden mellom Oslo og Stockholm vesentlig, men gir økt kapasitet for den 
grensekryssende persontrafikken. For ytterligere å styrke konkurransen med flytrafikken anbefales det 
at det igangsettes en konseptvalgutredning eller lignende utredningsprosess i samarbeid med svenske 
myndigheter. Utredningen må avklare konkurranseflaten mot flytrafikken og mulige konsepter for 
jernbanen som kan gi en mer bærekraftig transportforbindelse mellom de to hovedstedene.  
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1 Problembeskrivelse 
Kongsvingerbanen er 114,7 km lang og har 13 stasjoner og holdeplasser for persontrafikk. Strekningen 
mellom Lillestrøm og Kongsvinger ble åpnet i 1862. Banen grener ut fra Hovedbanen på Lillestrøm, og 
følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig retning til Magnor og riksgrensen. 
Banen østover fra Kongsvinger, under navnet Grensebanen, ble forlenget til Magnor i 1865, der den 
ble koblet med Värmlandbanan for å knytte sammen hovedstedene Oslo og Stockholm. 
Kongsvingerbanen er enkeltsporet med krysningsspor, og traséen er hovedsakelig uendret siden 1865.  


 
Figur 1: Oversikt over Kongsvingerbanen og stasjoner som betjenes mellom Lillestrøm og riksgrensen.  


Banen ble elektrifisert i 1951 og kontaktledningen ble skiftet fra grensen til Åbogen i 1993/94. På 
begynnelsen av 2000-tallet ble det foretatt ballastrensing og justering og stabilisering av sporet på 
Kongsvingerbanen. Alle kabler, som tidligere lå i bakken langs sporet, ble samlet og lagt i nybygde 
kabelkanaler. Fornyingen har gitt større stabilitet, høyere bæreevne og bedre komfort for 
passasjerene. Resterende kontaktledningsanlegg på strekningen Lillestrøm – Åbogen er under 
utskifting (2018-2021). Samtidig etableres det et autotransformatorsystem på strekningen. Dette 
styrker strømforsyningen fra hovednettet og øker kapasiteten og driftssikkerheten i strømforsyningen 
til togene. I anleggsperioden er deler av banen stengt for all togtrafikk på dagtid mellom klokka 08 og 
14. Arbeidet skal være ferdigstilt i 2021. 


Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle i å dekke behovet både for persontransport for tettstedene 
mellom Kongsvinger og Oslo, og for å betjene grensekryssende gods- og persontransport. Banen har 
ca. 3,2 millioner passasjerer per år. Persontogtilbudet ble styrket i 2012 da avganger med times-
frekvens ble forlenget fra Årnes til Kongsvinger. SJs satsing i 2015 med X-2000 mellom Stockholm og 
Oslo ble en suksess. SJ ønsker å gjenoppta tilbudet med fem daglige avganger tur/retur Oslo-
Stockholm når arbeidet med ny kontaktledning er ferdigstilt i 2021.  


På strekningen Lillestrøm-Kongsvinger transporteres det årlig ca. 1,4 millioner tonn gods, hovedsakelig 
tømmer og stykkgods. Via Solørbanen nord for Kongsvinger kommer det i tillegg store mengder 
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tømmer. På de mest trafikkerte dagene går det ca. 30 godstog (15 godstogpar i hver retning) pr dag på 
Kongsvingerbanen. Banen betjener tømmerterminalen på Norsenga i Kongsvinger, og i tillegg et 
sidespor med opplastningsmulighet på Granli som benyttes 3 ganger pr. uke. 


 
Figur 2:  Skisse over togstrekninger i Norge og sentrale linjer for videre transport fra Kongsvingerbanen til 


Sverige. Kongsvingerbanen og Grensebanen (Kongsvinger-riksgrensen) er markert med rødt.  


Kongsvingerbanen har hatt en betydelig vekst i trafikken de seneste årene. Grunnprognosene tilsier at 
det vil være vekst i transportetterspørselen på strekningen i årene fremover. Strekningen Lillestrøm-







13 


Kongsvinger ble erklært overbelastet høsten 2017 (Network Statement 2019). En bane erklæres 
overbelastet når togoperatører søker om flere ruteleier enn det infrastrukturforvalter Bane NOR kan 
innfri. Fordi banen er overbelastet kan ikke alle søknader bli innfridd. Det reelle behovet for flere 
ruteleier for både person- og godstransport er derfor trolig større. Det er vanskelig med ytterligere 
forbedring av togtilbudet på Kongsvingerbanen med dagens infrastruktur, materiell og fordeling 
mellom person, gods- og utenlandstogene, selv om det er markedsmessig etterspørsel etter hyppigere 
frekvens og flere sitteplasser i morgen- og ettermiddagsrushet.  


1.1 Avgrensning av utredningsområdet 


Prosjektområdet for KVU Kongsvingerbanen er avgrenset av riksgrensen i øst, fra nord for Roverud på 
Solørbanen til nord for Gardermoen og Dal på Gardermobanen/Hovedbanen og til og med Lillestrøm 
stasjon.  Influensområdet for persontransporten er avgrenset til de kommuner som er berørt av 
prosjektområdet, øvrige kommuner på Romerike (med unntak av Hurdal) og Oslo kommune. Dette er 
kommuner som er start- eller sluttpunkt for mange av reisene i prosjektområdet. Influensområdet for 
grensekryssende persontransport strekker seg utover planområdet og inn i Sverige.  


 
Figur 3: Kongsvingerbanen (markert rødt) med influensområde og tilgrensende jernbanestrekninger.  


Influensområdet for godstransporten er langt større enn for persontransporten. Kongsvingerbanen er 
bindeledd mellom godsterminalen på Alnabru i Oslo og terminaler i Sverige og Nord-Norge. Endringer 
på Kongsvingerbanen vil påvirke godstransportsituasjonen fra Alnabru til Narvik, og fra Alnabru til 
Sverige og videre i retning kontinentet.  
Kongsvingerbanen går i hovedsak gjennom jordbrukslandskap på hele strekningen mellom Lillestrøm 
og riksgrensen, jevnlig avbrutt av tettbebyggelse. Banen går igjennom et rikt kulturlandskap med et 
stort antall fredede kulturminner langs hele strekningen. Banen krysser eller passerer flere større og 
mindre naturområder med svært høy verdi.  
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Figur 4: Oversikt over arealverdier innenfor planområdet. Arealene nær banen består i hovedsak av dyrka 


mark og tettstedsområder, med enkelte områder med skog. 


1.2 Utfordringer for togtrafikken mellom Lillestrøm og riksgrensen 


Veksten i antall reisende med tog har de siste ti årene vært betydelig. Framskrivninger av 
persontransport i Norge 2016-2050 (TØI 2017) viser en nasjonal vekst i motorisert persontransport på 
26 % fra 2016 til 2040. For personreiser med tog viser den samme prognosen en vekst på 43 %. 
Statistikken fra SSB viser at veksten i godstransport på jernbane målt i tonnkilometer, var på knapt 1,9 
% per år i perioden 2010-2018. Framskrivningene brukt i NTP 2022-2033 viser at veksten per år (målt i 
tonnkilometer) i perioden 2018-2050 forventes å bli 1,31 %. 


Kongsvingerbanen er en enkeltsporet bane med få lange krysningsspor, og med ulik avstand mellom 
de krysningssporene som finnes i dag. Dette begrenser strekningskapasiteten og hastigheten for alle 
tog på banen, i tillegg til at det vanskeliggjør etablering av en effektiv rutetabell. Mangelen på gode 
kryssingsmuligheter reduserer også banens robusthet. Mangelen på forbikjøringsmuligheter gjør 
banen sårbar i avvikssituasjoner, bidrar til at forsinkelser forplanter seg og hindrer rask tilbakestillings-
evne.  


Som en konsekvens av at banen er erklært overbelastet har Bane NOR utarbeidet en 
kapasitetsforbedringsplan for Kongsvingerbanen datert 18.09.2018. Planen viser et knippe tiltak 
(primært krysningsspor), som ligger inne i første del av Jernbanesektorens handlingsprogram (2018-
2019). Tiltakene vil være tilstrekkelig for å oppheve overbelastningen, men gir ikke grunnlag for store 
tilbudsforbedringer. Dette vil ikke være tilstrekkelig for trafikk med lengre tog enn i dag, eller for å øke 
trafikkvolumet i særlig grad (Bane NOR 2018).  


Tilbudsforbedringene gir mulighet for ett ekstra togpar for SJ i tillegg til de to som kjøres i dag, samt å 
kjøre dagens ruteplan med en gjennomsnittlig godstoglengde på 600 meter. Tiltakene gir bare en liten 
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reduksjon i kjøretid. Flere krysningsspor gir lavere belegg per avsnitt, men ikke nødvendigvis kortere 
total framføringstid fordi hver kryssing øker den totale reisetiden på strekningen. Selv om tidsbruken 
ved hver enkel krysning blir lavere enn i dag med bruk av samtidig innkjør, øker trafikkmengden og 
antall tog som må krysse. Dette påvirker den totale framføringstiden for både person- og 
godstrafikken.  


I henhold til punktlighetskartet til Bane NOR (oppdatert pr 10.10.2018) ligger punktligheten mellom 
Oslo S og Kongsvinger på 72% for L14. For strekningen videre mot Charlottenberg i Sverige ligger 
punktligheten på 37 % for persontog. Nyere punktlighetskart viser at punktligheten på banen varierer, 
særlig på strekningen fra Kongsvinger mot Charlottenberg hvor den har blitt mye bedre.  


Punktligheten på Kongsvingerbanen påvirkes direkte av at strekningen er overbelastet. Sårbarheten 
gjør at selv små forsinkelser forplanter seg fort og resulterer i store konsekvenser for tog både mot 
Oslo og Sverige. For å nå politiske mål om nullutslipp med mer gods på bane og fortsatt økt vekst i 
persontransporten, er det behov for å gjennomføre tiltak utover det som ligger i inneværende 
handlingsprogram 2018-2029. 


Transporttilbudet på 
Kongsvingerbanen 


Begrensninger i dagens system 


Persontransport-
kapasitet 


Ikke mulig å øke antall avganger i rush pga. begrenset sporkapasitet. 
Ikke mulig å betjene alle dagens stasjoner med doble togsett 


Mobilitet 
(bevegelsesfrihet) 


Ikke mulig å øke antall avganger utenom rush uten at det går på bekostning av 
godstransportkapasiteten 


Punktlighet/økt 
robusthet 


Begrenset sporkapasitet og høy utnyttelse av systemet gir liten fleksibilitet og høy 
sårbarhet for forsinkelser 


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) 


Reisetid Begrenset sporkapasitet, mange stopp og dimensjonerende hastighet på banen 
begrenser muligheten for raskere fremføring 


Godstransportkapasitet Ikke mulig å øke antall avganger uten at det går på bekostning av 
persontransportkapasiteten. 
Dagens krysningsspor begrenser lengden på togene 


Figur 5: Oversikt over begrensninger i fremtidig transporttilbud slik Kongsvingerbanen er utformet i dag.  


1.3 Vedlikehold 


Kapasiteten på Kongsvingerbanen er i dag så fullt utnyttet at det er vanskelig å få utført nødvendig 
vedlikehold uten å innstille togavganger. Vedlikehold av banen er viktig for å redusere ikke-planlagte 
driftsbrudd for å bidra til å tilfredsstille kunders og operatørers forventninger til forutsigbarhet og 
regularitet. I tillegg medfører følgende endringer og krav et behov for mer disponibel tid til 
vedlikehold: 


• Stadig økende antall tog medfører økt slitasje og større behov for vedlikehold av sporet 


• Faste avgangstider for persontog rundt storbyene – hver time eller oftere 


• Krav til høyere standard på anlegget 


• Krav til høyere sikkerhet i forbindelse med utførelse av arbeid i sporet  


• Overgang fra i hovedsak manuelt arbeid med utstyr som kan flyttes til side rett før et tog kommer, 
til tyngre maskinelt utstyr som må kjøres til et sidespor før strekningen kan frigis for ordinær 
togtrafikk 
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På de fleste banestrekningene i Norge ligger det i rutetabellen et togfritt vindu eller «hvite tider» på 3-
5 timer om natten hvor det kan utføres arbeid på sporet. Dette sikrer at nødvendig vedlikehold kan 
gjennomføres uten driftsavbrudd. Kongsvingerbanen er fri for togtrafikk bare inntil én time 
sammenhengende i løpet av døgnet. Det er for liten tid til å kunne utføre ordinære årlige kontroller og 
rutinemessig vedlikehold på en tilfredsstillende måte.  


 
Figur 6:  Illustrasjon av "hvite tider på Kongsvingerbanen R15.  


Siden 2013 har Bane Nor vært nødt til å stenge hele eller deler av strekningen mellom rushtidene kl. 
09-14 i et antall uker pr. år. Det begynte med to uker hvert semester i 2013, men har de senere år økt 
til tre. Vedlikeholdsperioden kan variere fra to til tre uker på indre og ytre del av banen hver for seg. 
Indre del av banen er mellom Lillestrøm og Årnes. Ytre del av banen er mellom Årnes og riksgrensen. 
Reisende mellom Kongsvinger/Skarnes og Lillestrøm opplever dermed dobbelt antall uker med buss 
for tog mellom rushtidene. Tilsvarende periode med stenging for ordinært årlig vedlikehold er det 
ingen andre baner i Norge som har.  


Utfordringer i vegsystemet i korridoren Lillestrøm-Skarnes-Kongsvinger 


E16 er den viktigste regionale forbindelsen mellom Kongsvinger og Oslo/Akershus. Veien er koblet til 
E6 ved Kløfta. Ifølge Nasjonal transportplan 2018-2029 skal E16 skal bygges som firefelts vei i ny trasé 
på strekningen E6 – Kongsvinger. Strekningene Kløfta – Nybakk og Slomarka – Kongsvinger er allerede 
bygd ut med 4-felt, men Nye Veier har som mandat å se fritt på mulige traséer fra Kongsvinger til E6. 
Ferdigstilt E16 vil gi en rask og trafikksikker forbindelse fra Kongsvingerregionen til Oslo, Lillestrøm og 
OSL Gardermoen både for person- og godstransport. 


Rv. 22 er en viktig regional transportåre nordøst for Oslo. Rv. 22 er en sentral del av veinettet rundt 
Lillestrøm, og lokalvei over Glomma for reiser mellom østre og vestre deler av Fet sentrum. Veien 
betjener både lokal- og fjerntrafikk. Økt trafikkmengde på rv. 22 gir i perioder store forsinkelser i 
trafikkavviklingen. Det er igangsatt planarbeid for å utbedre rv. 22, inkludert ny bru over Glomma. 
Målet er å bedre fremkommeligheten på rv. 22 generelt og å sikre bedre fremkommeligheten for 
kollektivtrafikken spesielt. Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan for prosjektet, 
og avventer vedtak i Lillestrøm kommune før neste planfase kan iverksettes. Ny rv. 22 vil gi raskere og 
mer forutsigbar atkomst fra Fet til Lillestrøm, Oslo og OSL, og biltrafikken vil kunne være en konkurrent 
til tog på Kongsvingerbanen. Det siste gjelder kanskje særlig for stasjonene fra Blaker mot Lillestrøm, 
med unntak av Sørumsand. 


Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgsutredning (KVU) 
for strekningen rv. 22/rv. 111 Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad. KVU-en skal se på tverrforbindelser 
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mellom E6 sør og E6 nord/rv. 4 via E18. Formålet er en bedre veiforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 
på Romerike som sikrer nødvendig beredskap ved hendelser på veinettet, og avlaster E6 gjennom 
Oslo. En eventuell ny veiforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike vil kunne endre på deler av 
godstransportstrømmene som nå går på vei gjennom Oslo og langs Kongsvingerbanen. Avhengig av 
løsning vil denne forbindelsen også kunne bedre bil- og busstilgjengeligheten mellom Fetsund og OSL. 
KVU-en er gjennomført med anbefaling om et opprustingsalternativ på lang sikt. Det er ikke behov for 
4 felt, og Rv. 22 gir bare i beskjeden grad avlasting av trafikken gjennom Oslo. 
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2 Behovsanalyse 


2.1 Normative behov 


Normative behov følger av politisk vedtatte målsettinger, lover, forskrifter, regionale og kommunale 
planer og Perspektivanalysen – Jernbanen mot 2050.  


Det overordnede målet for transportpolitikken i Norge er å utvikle et sikkert transportsystem som 
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Transportsystemet skal utvikles 
for å bedre framkommeligheten, og redusere reisetiden for personer og gods i hele landet. Innenfor 
persontransport er den viktigste overordnede føringen at transportveksten i storbyområdene skal tas 
med kollektivtrafikk, sykkel og gange.  


Stortinget ønsker gjennom NTP å videreutvikle jernbanens konkurransefortrinn. Klimaforliket har også 
som mål å styrke jernbanens rolle i transportsystemet. Stortinget har sluttet seg til EUs mål for 
godsoverføring fra vei til sjø og bane. Overføring av gods krever at de alternative transportmidlene må 
bli minst like attraktive som veitransport. Nullvekstmålet gjelder for den delen av planområdet som 
omfattes av Oslo og det tidligere Akershus. I henhold til NTP er det mål om minst 30 minutters intervall 
på jernbanetilbudet mellom Oslo sentrum og områder med tettsteder av slik størrelse som langs 
Kongsvingerbanen1. 


Hele prosjektområdet omfattes av regionale og kommunale planer hvor utbyggingsmønster og 
transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet, 
bidra til næringsutvikling, samt legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. De regionale 
føringene for samordnet areal- og transportutvikling i Oslo og tidligere Akershus vektlegger behovet 
for at vekst kanaliseres til eksisterende byer og tettsteder. Videre er det behov for at disse byene og 
tettstedene utformes kompakt og på en måte som legger til rette for gange, sykkel og 
kollektivtransport.  


Oppsummering normative behov:  


•     Et transportsystem som legger til rette for at flere reiser kan gjøres med kollektivtransport, gange 
og sykkel 


•     Et transportsystem som dekker næringslivets behov for godstransport, med særlig vekt på transport 
knyttet til skogbruksnæringen i Hedmark. Tømmertransporten er viktig på grunn av den store 
mengden tømmer som fraktes mellom Norge og Sverige.  


•     Et transportsystem som bygger opp under eksisterende og prioriterte tettsteder  


•     Et transportsystem som i minst mulig grad beslaglegger verdifulle arealer i eller utenfor tettstedene 
som dyrka mark, rekreasjons-, bolig- eller næringsarealer, kulturmiljøer, naturområder o.l. 


2.2 Etterspørselsbaserte behov 


Etterspørselsbaserte behov oppstår som følge av endret etterspørsel, eller ønsker og forventninger om 
høyere standard på eksisterende tilbud. Behovet vil i denne sammenheng være forskjellen mellom 
etterspørsel og tilbud. Etterspørselen vil kunne endre seg over tid som følge av befolknings- og 


 


 


1 ref. «Målbildet for persontransport med jernbane» 
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arbeidsplassutvikling, økonomisk utvikling, teknologiutvikling, politiske føringer m.m. Etterspørsel etter 
transport og mobilitet i befolkningen har nær sammenheng med befolknings- og næringsutvikling, 
arealbruksmønster og inntektsutvikling.  


2.2.1 Økt kapasitet for å håndtere det regionale transportbehovet 
Kongsvingerbanen utgjør en viktig transportåre for daglige reiser mellom Glåmdalsregionen og Oslo 
sentrum. Det er ikke kapasitet på Kongsvingerbanen til å håndtere den regionale etterspørselen etter 
persontransport i dag når banen også skal benyttes til grensekryssende personpersontransport og 
ulike former for godstransport. Markedsgrunnlaget for persontransport på Kongsvingerbanen er 
ventet å øke, særlig på den delen av Kongsvingerbanen som ligger innenfor tidligere Akershus. Dette 
skyldes befolkningsvekst og nasjonale og regionale føringer om nullvekst for personbiltransport.  


I henhold til befolkningsframskrivingen til SSB vil befolkningsmengden i kommunene langs 
Kongsvingerbanen øke fra drøyt 77 000 i dag til nesten 104 000 innen 2050. Veksten frem til 2050 er 
videreført fra 2040. Samlet vekst blir i underkant av 27 000. Det er ventet størst vekst i nye Lillestrøm 
kommune. Den består av de tidligere kommunene Fet, Sørum og Skedsmo kommune som ble slått 
sammen fra 1.1.2020. Nærmere 70 % av veksten i regionen er ventet å komme i denne kommunen. 
Markedsgrunnlaget er størst i Lillestrøm, Sørumsand og Årnes. Det primære markedsområdet for 
regionale reiser mellom Kongsvinger og stoppestedene langs banen og til Oslo sentrum utgjør i dag 40-
50 000 bosatte. SSBs befolkningsframskriving gir en samlet vekst på 12 % for personer i yrkesaktiv 
alder frem mot 2040. Dersom trenden fra 2030 til 2040 fortsetter frem mot 2050, vil det bli en samlet 
vekst på 17 % for bosatte i yrkesaktiv alder for perioden 2019-2050. 


 
Figur 7:  Antall bosatte i de største tettstedene langs Kongsvingerbanen.  
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Figur 8:  Framskrivning: Befolkningsendring fra 2018-2040. Kilde: SSB MMMM 2018.  


De tre stasjonene i tidligere Akershus med høyest befolkningsgrunnlag, Lillestrøm, Sørumsand og 
Årnes, kan forvente en økning i kundegrunnlag fram mot 2040. Det kan også forventes noe økning på 
Fetsund. Tettstedene Rånåsfoss og Auli er nå samlet i Nes kommune. Utvikling av Rånåsfoss stasjon og 
tilhørende boligbygging, kan bidra til å styrke passasjergrunnlaget her. For de øvrige stasjonene på 
Kongsvingerbanen er det ikke grunn til å forvente særlige endringer i kundegrunnlaget. 


Det er brukt data fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Ruter og Vy for å beregne framtidig etterspørsel etter 
reiser i rush i retning Oslo i analyseperioden. Vi har som forenkling antatt at andel pendlere av det 
totale antall personer i yrkesaktiv alder er konstant i hele perioden. Videre antar vi at andelen av 
pendlere som reiser med tog, vil være konstant i referansealternativet i hele analyseperioden. Vi har 
også antatt at antall skoleelever som har krav på gratis skolereiser, er konstant lik 500 i hele perioden. 
Disse beregningene skal bare illustrere noe av en potensiell økning i etterspørsel etter togreiser og 
dermed eventuelt behov for mer kapasitet på banen. Disse beregningene erstatter ikke beregningene i 
transportanalysen, men er utgangspunkt for å definere prosjektutløsende behov. 


Tabell 1: Andel pendlere/skoleelever i morgenrush i retning Oslo på Kongsvingerbanen  


2018-situasjon Antall/Andel Kilde 
Befolkningsmengde i yrkesaktiv alder på strekningen 50 450 SSB 
Antall pendlere på strekningen 18 600 SSB 
Antall elever med krav på gratis skoleskyss på strekningen (konstant) 500 Ruter 
Andel pendlere av befolkningsmengde i yrkesaktiv alder på strekningen 37 %  
Antall påstigninger på strekningen i retning Oslo om morgenen i rush  2 100 Vy 
Andel pendlere og skoleelever på strekningen i retning Oslo om morgenen i rush  11 %  


Tabell 1 over viser utgangspunktet for beregninger av mulig fremtidig vekst i etterspørselen etter 
togreiser i morgenrush i retning Oslo i 2050. I tabell 2 under er beregningene gjennomført hvor alle 
prosentvise andeler fra tabell 1 er konstante. Denne forutsetningen bygger strengt tatt på at even-
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tuelle endringer i næringslivet, befolkningsutviklingen og i bosettingsmønsteret i perioden 2018-2050, 
ikke vil føre til særlige endringer i den geografiske etterspørselen etter og tilbudet av arbeid. Det 
innebærer også at dagens reisemønster endrer seg lite frem til 2050. 


Tabell 2: Antatt økning i antall pendlere i morgenrush i retning Oslo på Kongsvingerbanen 


2050 – situasjonen i referansealternativet Antall/andel Kilde 
Befolkningsmengde i yrkesaktiv alder på strekningen 58 850 SSB 
Vekst i yrkesaktiv alder i perioden 2018-2050  8 400 SSB 
Antall pendlere på strekningen (37 % andel) 21 626  
Vekst antall pendlere i perioden 2018-2050 3 026  
Antall elever med krav på gratis skoleskyss på strekningen (konstant) 500  
Antall påstigninger i retning Oslo om morgen i rush (11 % andel av antall  
pendlere og elever)  


2 434  


Vekst i antall påstigninger i perioden 2018-2050 334  


Under de ovennevnte forutsetningene vil veksten i antall reiser om morgenen i rush fra 2018 til 2050 
bli 334 reiser, som gir 2 434 reiser totalt. Det vil her si i referansealternativet uten endringer i tilbudet 
av reiser med persontog.  


Gjennom regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, har de tidligere Akershuskommunene 
sluttet seg til nullvekstmålet for personbiltrafikk. Det betyr at all vekst i persontransporten skal skje 
med gange, sykkel og kollektivtransport. Det vil innebære at veksten i antall pendlerreiser stort sett vil 
bli overført til tog, gitt reiseavstander og øvrig kollektivtilbud i regionen.  Ifølge tabell 2 innebærer det 
en teoretisk økning på opp mot 3 026 reiser i retning Oslo om morgenen i rush. Det vil gi totalt 5 126 
reiser i morgenrushet som er en økning på 144 %. Her kan man se på flere alternative resultater som 
en illustrasjon, avhengig av hva og hvilke forutsetninger man vil endre på. Den reelle økningen for 
personreiser med tog er beregnet i den samfunnsøkonomiske analysen gjengitt i et senere kapittel. 
Økningen varerier med togtilbudet og grad av restriktive tiltak for persontransport med bil.  


Belegg for den enkelte jernbaneavgangen er et mål på forholdet mellom antall passasjerer og antall 
seter i togsettet. Når antall passasjerer overstiger antall seter, har avgangen over 100 % belegg. 
Generelt oppleves et tog som fullt når belegget overstiger 80 %. Mange passasjerer velger da å stå 
fremfor å finne sitteplass. Figur 9 viser belegget for avganger i morgen- og ettermiddagsrushet, fordelt 
på tidspunkt den aktuelle avgangen passerer Oslo S. Figuren viser forholdet mellom tilbud og 
etterspørsel. 


 
Figur 9:  Belegg når toget forlater stasjonen på avganger fra Kongsvinger i morgenrushet og avgang fra Oslo 


i ettermiddagsrushet. Tidspunkt for avgang fra Oslo. 


I morgenrushet er det mer enn 100 % belegg i retning Oslo omtrent fra Fetsund. Det vil si at de 
reisende kan forvente å finne en sitteplass hvis de går på toget før Fetsund. De som går på toget på 
Fetsund eller nærmere Oslo, kan ikke forvente å finne en sitteplass. I ettermiddagsrushet vil det være 
vanskelig å finne sitteplass for de som går på etter Oslo S. De som reiser lengre enn Lillestrøm/Fetsund 
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kan forvente å finne sitteplass etter disse stasjonene. Belegget på avgangene fra Oslo til Kongsvinger i 
ettermiddagsrushet er markant lavere, men også her er belegget høyest mellom Fetsund/Sørumsand 
og Oslo.  


For etterspørselen etter persontransport utenom rush, vil det i første rekke være behov for å kunne 
tilby tilstrekkelig mobilitet til befolkningen i tettstedene i utredningsområdet. Med unntak for reiser 
mellom Fetsund og Lillestrøm, gir tettstedsstruktur og vegnett begrensede muligheter til å etablere et 
effektivt og konkurransedyktig busstilbud. Dette gjelder både for reiser mellom tettstedene på 
østsiden av Glomma og for reiser til Lillestrøm, Oslo eller Kongsvinger. Mye av handels- og 
fritidstilbudet for bosatte i regionen ligger i Lillestrøm, Oslo og Kongsvinger. Reisetiden for tog mellom 
tettstedene langs Kongsvingerbanen er minst like god som med bil. Konkurranseforholdet går derfor i 
første rekke på frekvensen i togtilbudet. Avganger hver time gir tilstrekkelig kapasitet til å dekke den 
estimerte passasjerøkningen utenom rush frem til 2050.  


2.2.2 Kortere reisetid for grensekryssende persontransport  
Kongsvingerbanen og Gardermobanen utgjør, sammen med Värmlandsbanan og Västra stambanen på 
svensk side, jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm. Rutetilbudet på strekningen opereres av 
SJ. SJ forbedret tilbudet i 2015 ved å redusere reisetiden fra 6 timer til 4 timer og 30 minutter. Det ga 
en klar økning i antall passasjerer og markedsandelen økte fra 4 % til 9 %. Før frekvensøkningen hadde 
toget om lag 150 000 reisende per år. I 2017 økte antall passasjerer til drøyt 300 000. I 2018 ble 
tilbudet redusert som følge av vedlikeholdsarbeid på linjen, noe som førte til en vesentlig reduksjon i 
antall passasjer. I 2019 har strekningen en minste reisetid på 5 timer og 49 minutter mellom Oslo og 
Stockholm. Tilbudet er også preget av varierende reisetid og antall bytter, samt (et varierende antall 
av?) kombinasjon av buss og tog. Uavhengig av vedlikeholdsarbeid er reisetiden betydelig kortere med 
tog enn med bil. På tross av dette er antall reiser med tog på strekningen lavt sammenliknet med bil og 
fly. 


Siden begynnelsen av 1990-tallet har antall flyreiser mellom Norge og Sverige økt med i gjennomsnitt 4 
% per år. Oslo-Stockholm står for 80 % av flyreisene mellom Norge og Sverige, og utgjorde drøyt 1,4 
millioner reiser tur/retur i 2017. Fly hadde i 2017 en markedsandel på 39 % for reiser mellom Oslo og 
Stockholm, mens bil hadde 51 % og tog 9 %. Dette innebærer at totalmarkedet er i underkant av 3,6 
millioner passasjerer. 700 000 reisende hver vei og 100-130 avganger per uke gir i gjennomsnitt 100-
130 passasjerer per flyavgang. 


Overføring av reiser fra fly til tog mellom Oslo og Stockholm vil gi betydelige reduksjoner i 
klimagassutslipp. Beregninger viser at reisetiden mellom Oslo og Stockholm må ned mot 3-4 timer 
dersom tog skal ta vesentlige andeler av reisene fra flytransporten. Hvis togtilbudet mellom Oslo og 
Stockholm oppnår samme markedsandel som togtilbudet mellom Stockholm og Gøteborg2, vil dette 
utgjøre 1,65 millioner reiser per år. Dette er i så fall en femdobling målt opp mot antall togreiser i dag. 


2.2.3 Økt kapasitet for godstransport  
Kongsvingerbanen er en avgjørende viktig lenke i godstransportsystemet, og benyttes blant annet for 
frakt av dagligvarer til Nord-Norge og trevirke mellom Norge og Sverige. I dag er etterspørselen større 
enn kapasiteten på banen. Det går betydelige mengder godstransport på vei i den samme korridoren. 
Framskrivningene viser at veksten i godstrafikken målt i tonnkilometer i perioden 2018-2050, 
forventes å bli 1,31 % per år. For å opprettholde dagens transportfordeling mellom vei og bane vil det 
frem mot 2050 både være behov for å kunne kjøre godstog med lengder opp mot 740 meter og minst 


 


 
2 Togets markedsandel for Stockholm-Gøteborg er på 46 %. 
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to ekstra avganger i tillegg til de avgangene vi har i dag. Skal de politiske målsetningene om overføring 
av gods fra vei til bane realiseres, er det behov for ytterligere kapasitet for godstrafikken på 
Kongsvingerbanen.  


I dag er det hovedsakelig tømmer og stykkgods som fraktes med tog på Kongsvingerbanen, i tillegg til 
mindre mengder av industrivarer, termovarer og fisk. Ifølge Nasjonal Godsmodell (NGM) transporteres 
det i dag ca. 1,4 millioner tonn gods årlig mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Mellom Kongsvinger og 
Charlottenberg transporteres det ca. 1,9 millioner tonn gods årlig. Det tilsvarer rundt 20 daglige 
godstog med tømmertransport på Kongsvingerbanen mot Sverige. Strekningen fra Kongsvinger til 
Charlottenberg samler tømmertransporten fra flere jernbanestrekninger i Norge, og utgjør dermed en 
svært viktig lenke for denne transporten. På de mest trafikkerte virkedagene benytter 32 godstog 
strekningen i løpet av en dag. 


Eksporten av massevirke3 har økt betraktelig siste 10-årsperiode. Det samme gjelder for eksport av 
celluloseflis4 fra Norge til Sverige. Kongsvingerbanen er en avgjørende lenke i denne transporten. Den 
trafikkeres av flere tømmertog, som både kommer fra Solørbanen og via Lillestrøm. Togenes lengde og 
maks etterhengt vekt varierer for ulike strekninger på grunn av kapasitetsbegrensninger i dagens 
situasjon. 


 
Figur 10:  Transport av massevirke (kubikkmeter) fra Norge til Sverige. Kilde SSB. 


Det fraktes også betydelige mengder stykkgods på Kongsvingerbanen som en del av ruten mellom 
Alnabru og Narvik. Denne godstransporten forsyner en stor del av Nord-Norge med dagligvarer. 
Omlastning skjer i hovedsak på Narvikterminalen, og godset fraktes videre på vei. Deler av godset til 
Finnmark lastes om i Kiruna. Distansen Alnabru-Narvik er på nesten 2 000 kilometer, og togturen tar 
ca. 26,5 timer. Det transporteres til sammen i underkant av 600 000 tonn stykkgods på Ofotbanen i 
året. Det går også daglige kombitog5 mellom Alnabru og Narvik. Togene har en maks etterhengt vekt 
på 1400 tonn og bruker 2,5 til 3 timer på strekningen Alnabru - Charlottenberg. Kongsvingerbanen går 
parallelt med E16 og riksveg 2, som er hovedalternativene til transport på bane i området. 
Godstransporten på veg over viktige snitt i vegnettet er:  


• Riksgrensen: 2,4 millioner tonn gods på rv. 2 
• Kongsvinger: 2,6 millioner tonn gods på E16 


 


 
3 Massevirke er tømmer som benyttes til tremasse eller cellulose. 
4 Råstoff for celluloseindustrien som leveres fra sagbrukene. 
5 Transporterer containere, semihengere og vekselflak som del av en intermodal transportkjede, der transporten bruker 


minst to av transportmidlene bil, skip, tog eller fly. 
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• Vormsund: 1,4 millioner tonn gods på E16 
• Ullensaker: 3,0 millioner tonn gods på E16 


Hoveddelen av godset på vei går på lastebiler. Beregninger viser at 5 % av godset kjøres med 
modulvogntog6. Tømmertransport er den dominerende varegruppen på vei over riksgrensen. For 
godstogoperatørene har det over tid vært vanskelig å kunne tilby lønnsom og effektiv transport på 
jernbane. Lav pålitelighet som følge av hyppige forekomster av planlagte og ikke-planlagte brudd på 
infrastrukturen, påvirker kundenes tillit og etterspørsel. Innføring av modulvogntog, økt innslag av 
utenlandske lastebilsjåfører med lavere lønnsnivå enn norske sjåfører og betydelige veiinvesteringer, 
har i tillegg styrket veitransportens konkurransekraft relativt til jernbanen. Som konsekvens taper 
jernbanen i økende grad godsvolum til veitransport, bortsett fra tømmer. Det er et generelt ønske 
blant godsoperatører om økt sportilgang og mulighet til å kjøre lengre tog. 


2.2.4 Økt kapasitet i vegnettet 
På vegnettet er det vesentlig mer trafikk på E16 fram til Kongsvinger enn på det parallelle 
fylkesveinettet øst for Glomma, selv om tettstedene i all vesentlig grad ligger på østsiden. Strekninger 
med høy andel trafikk i rush er fv. 172/rv. 22 mellom Fetsund og Lillestrøm, E16 mellom Årnes og 
Kløfta hvor fv. 175 nord for Årnes er inkludert, samt fv. 174 mellom E16 og Jessheim/OSL. 45-50 % av 
trafikken i rush er på disse strekningene.  


 
Figur 11:  Årsdøgntrafikk (ÅDT) for utvalgte målestasjoner på veinettet langs Kongsvingerbanen. Tekst 


markert i gult viser strekninger med høy andel trafikk i rush. 


 


 


 


6 Modulvogntog er et begrep for spesielle, ekstra lange og tunge vogntog. 
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2.2.5 Økt robusthet  
For å øke brukernes tillit til jernbanen som et pålitelig og punktlig transportmiddel, er det behov for 
høyere strekningskapasitet enn det Kongsvingerbanen kan tilby i dag.  


Vedlikeholdsbehov  


Generelt er det nødvendig med minst tre til fire sammenhengende arbeidstimer pr døgn for å kunne 
gjennomføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver på en tilfredsstillende måte innenfor gjeldende 
sikkerhetsrutiner. Vedlikehold av Kongsvingerbanen krever innstilling av tog over lengre perioder hvert 
halvår til ulempe både for persontransport og godstransport. 


Ved en forutsetning om 24-timers driftsdøgn, begrenses muligheten til å gjennomføre alminnelig 
vedlikehold på banen mens den er i vanlig drift. Banen må derfor stenges helt eller delvis når 
vedlikeholdet skal gjennomføres. Omfanget av stenging vil variere både mellom de enkelte konseptene 
og av omfanget av det planlagte vedlikeholdet.  


Jernbanedirektoratet må forut for sin bestilling av vedlikehold av Kongsvingerbanen til Bane NOR eller 
andre, vurdere hvordan banen skal stenges. Denne vurderingen vil ta utgangspunkt i hvor stort det 
samfunnsøkonomiske tapet som redusert trafikk medfører, opp mot både vedlikeholdskostnadene og 
kostnadene for alternativ transport. Jernbanedirektoratet har flere alternativer for stenging av banen 
for trafikk. Listen under er ikke uttømmende:  


1. Banen stenges for all trafikk mellom rushperiodene på dagen. Det vil si mellom kl. 0900 – 1500, så 
lenge det planlagte vedlikeholdet pågår 


2. Banen stenges for all trafikk det nødvendige antall helger som trengs for å få gjennomført det 
planlagte vedlikeholdet 


3. Banen stenges for all trafikk i en lengre periode om sommeren til det planlagte vedlikeholdet er 
gjennomført 


Det kan også bli aktuelt med en kombinasjon av de overnevnte alternativene. Hvilken metode 
Jernbanedirektoratet vil velge for å gjennomføre nødvendig vedlikehold, vil bli avgjort for hver gang. 
Det er rimeligvis slik at jo mer person- og godstrafikk konseptene genererer, jo større kan det 
samfunnsøkonomiske tapet av en stengning bli. 


2.2.6  Klimatilpassing  
Deler av Kongsvingerbanen går langs områder som er flom- og rasutsatt. Kongsvinger stasjon vil være 
oversvømmet ved en 500-årsflom. Som følge av klimaforandringene er faren for slike hendelser 
økende. Det er behov for utbedringer eller stabilisering på deler av linjen for å forebygge og begrense 
skadeomfanget ved flom og andre naturhendelser.  


2.3 Interessentbaserte behov 


Interessent- og aktøranalysen er basert på et todagers arbeidsseminar 9-10. januar 2019 hvor sentrale 
aktører og interessenter deltok. Det er også gjennomført intervjuer med ungdom i de berørte 
kommunene. Aktører er definert som virksomheter som medvirker til eller har direkte innflytelse på 
investeringstiltaket. Interessenter er personer eller organisasjoner som direkte eller indirekte kan bli 
påvirket av endringer på Kongsvingerbanen.  


Interessenter er delt inn i primær- og sekundærinteressenter. Primærinteressenter er de som benytter 
transporttilbudet jevnlig eller har spesielle interesser knyttet til utviklingen av et godt tilbud. 
Sekundærinteressenter er de som bruker tilbudet av og til, eller som på andre måter kan bli direkte 
eller indirekte berørt.  
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2.3.1 Aktørenes behov 
Aktører Behov 
Kommuner og 
fylkeskommuner 


Et attraktivt transportsystem, som legger til rette for og bygger opp under planlagt 
areal- og samfunnsutvikling. For kommunene i tidligere Akershus nord er behovet 
særlig knyttet opp mot føringer gitt i Regional plan for areal- og transport i Oslo og 
Akershus, som er vedtatt og følges opp av Viken fylkeskommune.  
I kommunene i Innlandet fylke er behovet i større grad et transportsystem som 
kan bidra til vekst og utvikling. 
Behov for minst mulig inngrep i by- og tettstedsmiljøer, nærmiljø, naturmiljø, 
kulturminner og områder for friluftsliv ved utvikling av transportsystemet. 


Jernbanedirektoratet 
og Bane NOR 


Ivareta mål i NTP om et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping, bidrar 
til omstilling til lavutslippssamfunnet og reduserer negative miljøkonsekvenser fra 
transport.  
Et pålitelig og forutsigbart jernbanesystem som legger til rette for effektiv 
transportavvikling for person- og godstransport, og god funksjonalitet for drift og 
vedlikehold. 


Statens vegvesen Ivareta mål i NTP om et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping, bidrar 
til omstilling til lavutslippssamfunnet og reduserer negative miljøkonsekvenser fra 
transport. Dette innebærer blant annet å bidra til å legge til rette for en 
hensiktsmessig fordeling av trafikkbelastningen mellom vei og bane, for å redusere 
klimagassutslippet fra transportsektoren, samt trafikkulykker og trengsel på 
riksveinettet.  


  


2.3.2 Primære interessenters behov 
Primære 
interessenter 


Behov 


Arbeidsreisende, 
studenter og 
skoleelever 


Et attraktivt, effektivt og trafikksikkert kollektivtilbud med kort og forutsigbar 
reisetid til en akseptabel pris og komfort. Tilbudet bør ha god komfort, men 
kapasitet på togene ansees som viktigere enn komfort i rush.  
Behov for god tilgjengelighet til/fra holdeplass for gående og syklende, og trygge 
parkeringsforhold for sykkel. Behov for god tilgjengelighet med bil og parkering for 
de som ikke kan bruke buss til stasjonen. 


Fritidsreisende   Et forutsigbart, tilgjengelig effektivt og trafikksikkert transporttilbud til en rimelig 
pris og med god komfort  


Handel- og 
servicereisende 


Et forutsigbart, tilgjengelig effektivt og trafikksikkert transporttilbud til en rimelig 
pris og med god komfort 


Kollektivtransport-
operatører 


En funksjonell og godt vedlikeholdt infrastruktur som muliggjør å drifte et attraktivt, 
trafikksikkert og kostnadseffektivt kollektivtilbud med høy punktlighet, 
forutsigbarhet og regularitet.  


Godstransportører Et forutsigbart og trafikksikkert transportsystem med høy kapasitet og 
tilgjengelighet. 


Næringstransport Et forutsigbart og trafikksikkert transportsystem med høy framkommelighet og 
tilgjengelighet, som legger til rette for mest mulig tidsbesparende transporter 
gjennom døgnet.  


2.3.3 Sekundære interessenters behov 
Sekundære 
interessenter 


Behov 


Grunneiere og 
eiendomsutviklere 


Et attraktivt og velfungerende transportsystem med minst mulig støy, 
forurensing og arealinngrep.   
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Beboere i områder som 
blir direkte berørt  


Et attraktivt og velfungerende transportsystem med minst mulig støy, 
forurensing og arealinngrep. Minst mulig varige inngrep i områder for friluftsliv 
og andre verdifulle områder i nærmiljøet.  


Primærnæring og 
landbruksinteresser 


Minst mulig arealinngrep for å ta vare på produksjonsarealer  


Nabofylker og -
kommuner 


Et attraktivt transportsystem med høy kapasitet, god framkommelighet og 
tilgjengelighet, og som sikrer transportkapasitet og framkommelighet lokalt.  


Eiere og driftere av 
tilstøtende transport-
infrastruktur 


Et pålitelig, forutsigbart og trafikksikkert transportsystem med gode 
overgangsmuligheter for persontransport og effektiv lasting og lossing av gods.   


Ulike interesse- og 
nærings-organisasjoner  


Organisasjoner knyttet til natur- og miljøvern, friluftsliv og lignende vil ha behov 
for minst mulig og mest mulig skånsomme arealinngrep, for å ta vare på arealer 
forbundet med opphold, friluftsliv, biologisk mangfold mm.  
Noen nærings- og transportorganisasjoner kan ha interesser knyttet til å legge til 
rette for bedre fremkommelighet for privatbil.   
Gruppen er sammensatt og det vil kunne være interessekonflikter.  


Reiselivsnæringen Et attraktivt, forutsigbart, tilgjengelig og trafikksikkert transporttilbud med god 
komfort til akseptabel pris.  


2.4 Prosjektutløsende behov  


Det prosjektutløsende behovet er det samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltaket. På 
grunnlag av behovsanalysen er det definert følgende prosjektutløsende behov for KVU 
Kongsvingerbanen:  


Det er behov for et transporttilbud som dekker samfunnets etterspørsel etter person- og 
godstransport mellom Lillestrøm og riksgrensen  
Det prosjektutløsende behovet underbygges av følgende forhold:  


• Kongsvingerbanen er en viktig del av det nasjonale transportsystemet: Kongsvingerbanen 
benyttes for personreiser mellom tettsteder på strekningen Oslo-Kongsvinger-Stockholm, 
godstransport mellom Alnabru og Nord-Norge og til/fra kontinentet, samt tømmer- og 
trevirketransport mellom Østlandet og Sverige. Kapasitetsbegrensninger gjør Kongsvingerbanen til 
en flaskehals i det norske jernbanenettet i dag.  


• Kongsvingerbanen er viktig for den lokale og regionale utviklingen: Etterspørselsbehovet etter 
transporttjenester er større enn det tilbudet Kongsvingerbanen kan tilby. Det begrenser 
mulighetene for å oppfylle nasjonale, regionale og lokale mål for utvikling av kompakte byer og 
tettsteder langs banen. Konsentrert utbygging i attraktive boområder, med et godt kollektivtilbud 
og korte reiseavstander tilrettelagt for gange og sykkel, bidrar til å nå nullvekstmålet for 
personbiltransport og redusere klimagassutslippet fra transport.  


Areal- og transportplan for Oslo og tidligere Akershus er basert på at jernbanen skal være 
strukturerende for arealutviklingen. For at planen skal kunne gjennomføres må jernbanen kunne 
håndtere både dagens og fremtidig transportetterspørsel, og være et forutsigbart og pålitelig 
reisemiddel.  


Befolkningsvekst tilsier en økning i arbeidsreiseomfanget på Kongsvingerbanen kan øke med opptil 
150% frem mot 2050. Aldrende befolkning tilsier økning i reiseetterspørselen utenom rush, hvor 
reisene i mindre grad enn arbeidsreiser er styrt av faste reisetider og reisemål. Fortetting i 
knutepunktene med flere bosatte i gangavstand til jernbanestasjonen vil kunne øke etterspørselen 
ytterligere både for arbeids-, tjeneste- og fritidsreiser. Det er derfor behov for et bedre tilbud i form av 
lengre tog og/eller flere avganger for å kunne håndtere den økte etterspørselen.  
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• Betydning for nasjonal forsyningssikkerhet og regional næringsutvikling: Kongsvingerbanen er en 
avgjørende viktig lenke i det norske og svenske godstransportsystemet, spesielt for vareforsyning 
og forsyningssikkerhet til/fra Nord-Norge og for tømmernæringen. I dag er etterspørselen større 
enn kapasiteten på banen. I den samme korridoren transporteres det samtidig betydelige mengder 
gods på vei. For bare å kunne opprettholde dagens transportmiddelfordeling mellom bane og vei, 
er det behov både for flere avganger og lengre godstog på Kongsvingerbanen.  


• Norge har forpliktet seg til å følge EUs mål for overføring av godstransport fra vei til sjø og bane: 
Ambisjonen er å overføre 30 % av godsmengden med reiselengde over 300 km fra vei til sjø eller 
bane. Dersom Kongsvingerbanen skal bidra til å nå dette målet, må det legges til rette for lengre tog 
og flere avganger på banen enn i dag. Etterspørselsbehovet for godstransport på bane vil avhenge 
av den økonomiske utviklingen og konkurranseforholdet mellom lastebil og tog. 


• Overføring av lange reiser Oslo-Stockholm fra fly til tog: Overføring av reiser mellom Oslo og 
Stockholm fra fly til tog vil gi betydelige reduksjoner i klimagassutslipp. Det forutsetter kortere 
reisetider og høyere frekvens enn det som kan tilbys på strekningen i dag, og vil kreve tiltak både 
på Kongsvingerbanen og i Sverige. Med reisetider ned mot 3-4 timer og to-timersintervall vurderes 
overføringspotensialet å være svært høyt. Av de ca. 1,4 mill. passasjerer, er det ca. 0,8-1 mill. 
passasjerer som ikke skal fly videre til andre destinasjoner. Det er først og fremst disse 
passasjerene som kan bli overført til tog dersom tilbudet blir attraktivt nok. Et bedre togtilbud 
mellom Oslo og Stockholm vil også gi overføring fra bil til tog. 


• Behov for vedlikehold: For at jernbanen skal være konkurransedyktig er det behov for å kunne 
utføre nødvending vedlikehold på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte, uten at det får store 
konsekvenser for de reisende og godstrafikken.  


• Behov for klimatilpassing: Det kan være behov for utbedringer eller stabilisering på deler av linjen 
for å forebygge og begrense skadeomfanget som følge av klimaendringene. 
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3 Mål for Kongsvingerbanen 
Jernbanedirektoratets målsetting for Kongsvingerbanen er at den skal være en attraktiv og 
konkurransedyktig transportåre som bidrar til at kommunene i regionen blir en del av Oslo-områdets 
arbeids-, bo- og servicetilbud. Banen skal møte behovene for lokale, regionale og grensekryssende 
reiser, og bidra til at næringslivets behov for effektiv transport mellom Østlandet, Midt-Norge, Nord-
Norge og Sverige tilfredsstilles.  


3.1 Samfunnsmål 


Regjeringens langsiktige strategi for hvordan transportsystemet bør utvikles er formidlet gjennom 
Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Transportsektoren skal legge til rette for økt mobilitet og 
utvikling i næringslivet samtidig som klimagassutslippene fra transport skal reduseres. Ambisjonene 
som er formidlet i NTP legger viktige føringer for hvordan løsningene i KVU Kongsvingerbanen kan 
utformes. Dette gjenspeiles i samfunnsmålet og rammebetingelsene for konseptene. 


Gjennom involvering av interessenter har Jernbanedirektoratet lagt til grunn at samfunnsmålet skal 
bygge opp under tre hovedprioriteringer:  


• Transport: Et transportsystem med tilstrekkelig kapasitet til å dekke regionens transportbehov.  


• Miljø: Et klimavennlig transportsystem.  


• Verdiskapning og næringsutvikling: En bedre integrert bolig- og arbeidsmarkedsregion som styrker 
næringslivets konkurransekraft.  


Med dette som utgangspunkt fastsatte Samferdselsdepartementet 21. mars 2019 følgende 
samfunnsmål for konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen: 


Transportsystemet i korridoren Oslo – Kongsvinger – riksgrensen skal kostnadseffektivt dekke 
etterspørselen etter lokal, regional og grense-overskridende person- og godstransport frem til 2050, 
og redusere utslipp av klimagasser gjennom økte markedsandeler for kollektivtransporten.  


Lokale og regionale personreiser omfatter personreiser innenfor prosjektområdet og reiser mellom 
prosjektområdet og sentrale knutepunkt i influensområdet, herunder reiser til/fra Oslo. For 
godstransporten er Kongsvingerbanen og Grensebanen delstrekninger på en lengre reise nasjonalt 
eller internasjonalt. De relevante markedene for de grensekryssende personreisene ligger i stor grad 
utenfor prosjektområdet, særlig knyttet opp mot storbyene Oslo og Stockholm.  


For at transportsystemet skal bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser, samtidig som behovet for 
persontransport tilfredsstilles, må økningen i personreiser i korridoren tas gjennom økte 
markedsandeler for kollektivtransporten. Både tog, buss og fly er definert som kollektive 
transportformer. Flytransport innebærer imidlertid betydelig utslipp av klimagasser. Med 
utgangspunkt i formuleringen av samfunnsmålet må miljøvennlig kollektivtransport i denne 
konseptvalgutredningen defineres som tog- og busstransport.  


Reduksjon i utslipp av klimagasser kan også oppnås gjennom overføring av godstransport fra vei til sjø 
og bane. I denne korridoren har godstransport på bane høy markedsandel i dag. Dette gjelder spesielt 
for tømmertransport og for kombitransport i retning Narvik, der jernbanen har klare 
konkurransefortrinn. Ytterligere økning i markedsandelene for gods i korridoren vil derfor være 
krevende å oppnå. Veksten i grunnprognosene for godstrafikken (TØI-rapport 1393/2015) tilsier at det 
vil bli en ytterligere vekst for gods på bane. Ambisjonen for Kongsvingerbanen må som et minimum 
være å tilrettelegge for å imøtekomme den økte etterspørselen etter godstransport på 
banestrekningen.  
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3.2 Effektmål 


Effektmålene skal gi uttrykk for de viktigste virkningene for brukerne. Effektmålene skal utledes av 
samfunnsmålet, og formidle ambisjonene for utvikling av transportsystemet i korridoren Lillestrøm-
Kongsvinger-riksgrensen. Utviklingen av transportsystemet skal gjøre kollektivtrafikken til et mer 
attraktivt transportvalg for flere brukere. Dette innebærer at buss og bane må være konkurransedyktig 
sammenliknet med transportalternativene brukerne har tilgang til.  


På jernbane vil tiltak som er innrettet mot et bedre persontransporttilbud ofte ha positive effekter for 
godstransporten, mens tiltak som er innrettet mot godstransporten ikke nødvendigvis gir økt nytte for 
persontransporten. Investeringer i infrastrukturen som muliggjør raskere reisetid og/eller større 
kapasitet i jernbanenettet vil komme både person- og godstransporten til gode. De samlede 
fraktkostnadene for godstransportører påvirkes imidlertid også av plassering og utforming av 
godsterminaler, og av effektive koblinger mellom Kongsvingerbanen og tilgrensende banestrekninger. 
Slike tiltak vil ikke nødvendigvis gi et bedre persontransporttilbud i korridoren.  


Effektmålene for KVU Kongsvingerbanen er: 


1. Kollektivsystemet i transportkorridoren Oslo-Kongsvinger-riksgrensen skal ha en kapasitet som 
muliggjør en økning i antall sitteplasser på 100 % frem 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. Ruteleiene 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 pr døgn.  


Indikatorer:  Antall togpar pr døgn. 


Oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet legger vekt på at hele transportkorridoren skal sees i 
sammenheng, og at alle transportfunksjoner skal ivaretas. I samfunnsmålet er det ikke lagt føringer for 
rangering av de tre transportfunksjonene i forhold til hverandre. For å vurdere tiltak opp mot 
effektmålene er det imidlertid nødvendig med en rangering. 


Ved fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet er Forskrift om jernbanevirksomhet, serviceanlegg, 
avgifter og fordeling av infrastrukturkapasitet mv. (Jernbaneforskriften) gjeldende. Jernbaneforskriften 
inneholder prioriteringskriterier i § 9-5 for fordeling av infrastrukturkapasitet når infrastrukturen er 
erklært overbelastet. I prioriteringen av effektmålene i KVU Kongsvingerbanen er kriteriene i 
Jernbaneforskriftens § 9-5 lagt til grunn, selv for løsninger hvor banen ikke er overbelastet. Kriteriene 
er som følger: 


1. Den regionale persontrafikken 
2. Godstransport 
3. Grensekryssende persontransport 


Prioriteringen av effektmål vil bli lagt til grunn når konseptene skal rangeres i forhold til hverandre.  


3.3 Målkonflikter 


På Kongsvingerbanen benytter de ulike transportfunksjonene den samme infrastrukturen. I en 
situasjon der kapasitet er en knapp faktor vil det oppstå en målkonflikt mellom transportfunksjonene, 
og dermed mellom effektmålene. Eksempelvis vil tilrettelegging for raskest mulig fremføring av 



https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1771

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1771
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godstog kunne gå på bekostning av persontransporttilbudet, da dette vil innebære at persontogene 
må vente på at godstog skal passere. For persontransporten vil kort reisetid og få stopp på lange, 
grensekryssende reiser være i konflikt med behovet for god flatedekning gjennom hyppige stopp på 
kortere reiser i regionen.  


En realisering av samfunnsmålet vil kreve at kapasiteten på banestrekningen økes tilstrekkelig slik at 
hver transportfunksjon kan dekke etterspørselen fra brukerne. En viktig del av alternativanalysen er å 
vurdere hva som er det beste transporttilbudet som helhet og innenfor hver transportfunksjon, og hva 
som kreves av kapasitet for å tilfredsstille behovene. 
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4 Rammebetingelser for konseptvalg 
Rammebetingelsene er de overordnede forhold som skal avgrense mulighetsrommet, og brukes til å 
vurdere mulige konsepter. Rammebetingelsene for Kongsvingerbanen er knyttet til:  


• Tekniske og funksjonelle forhold på Kongsvingerbanen 
• Bestemmelser om miljøforhold m.m. som er fastlagt i lover og forskrifter 
• Tekniske og funksjonelle forhold knyttet til jernbanesektoren (sikkerhet, drift m.m.) 
• Planer og strategier for samfunnsutviklingen, arealbruk m.m. 


Rammebetingelsene er rangert etter følgende hierarki:  


1. Nasjonale føringer og statlige mål for utvikling av transportsystemet, arealbruk og næringsutvikling 
2. Regionale mål og føringer 
3. Rammebetingelser utledet fra samfunnsmålet og effektmålene for konseptvalgutredningen 


De regionale målene og føringene for transportsystemet og arealbruken er forankret i de statlige 
målene og retningslinjene, og konkretiserer disse for tidligere Akershus og Hedmark. For tidligere 
Akershus er de regionale føringene i tillegg forankret i byvekstavtalen med Staten. De statlige målene 
og føringene kan oppsummeres slik:  


A. Videre utvikling av transportsystemet mellom Lillestrøm, Kongsvinger og riksgrensen skal legge til 
rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Konkret betyr det at en større andel av reisene 
skal tas med kollektive transportmidler eller andre miljøvennlige former for transport.  


B. Transportsystemet skal bidra til et konsentrert utbyggingsmønster i tettstedene langs banen.  
C. Utvikling av transportsystemet mellom Lillestrøm, Kongsvinger og riksgrensen skal bidra til 


redusert risiko og sårbarhet.  
D. Transportsystemet mellom Lillestrøm, Kongsvinger og riksgrensen skal legge til rette for 


verdiskaping og næringsutvikling, herunder mulighet for effektiv og miljøvennlig pendling. 


Felles mål for Oslo og Akershus er forankret i "Regional plan for samordnet areal og transport i Oslo og 
Akershus” hvor de overordnede målene er: 


1. Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.  
2. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 


bevaring av overordnet grønnstruktur.  
3. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten 


av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet 
for alle og med lavest mulig behov for biltransport.  


Oslo kommune og tidligere Akershus fylkeskommune har i tillegg felles mål om å halvere klima-
utslippene innen 2030. Både Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3 har som mål at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport og gang og sykkel. Det vil bidra til å 
opprettholde tilgjengelighet og mobilitet også for dem som har behov for å bruke bil. En viktig forskjell 
fra dagens spredte arealbruksmønster er en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til 
noen prioriterte vekstområder (80-90 %), og en tilsvarende klar begrensning på spredt vekst utenfor 
disse områdene (vedlikeholdsvekst på 10-20 %).  


Hedmark (nå Innlandet fylke) har ikke et mål om nullvekst i biltrafikken, og har per i dag ikke noen 
byvekstavtale med Staten. De regionale målene for transportsystemet i tidligere Hedmark fylke 
samsvarer med målene i Akershus: økt kollektiv transportandel på strekninger hvor privat biltrafikk og 
kollektivtransport konkurrerer og øke jernbanens relative transportandel i Hedmark. Målene i de 
regionale planene bygger på de statlige målene og retningslinjene, og samsvarer med disse i forhold til 
Kongsvingerbanen. Målene om en konsentrert by- og tettstedsutvikling gjelder både for Oslo, for 
tidligere Akershus og for Innlandet.  
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Innspillene på verkstedet kan i all hovedsak sorteres under temaene miljø, regional utvikling og 
avstandskostnader, men av innspillene til mål på verkstedet er det ytterligere to temaer som ble nevnt 
for Kongsvingerbanen: kapasitet og robusthet/sikkerhet: 


1. Banen er overbelastet i dag og det er behov for å kunne kjøre flere person- og godstog. Det bør tas 
med som en rammebetingelse til fremtidige løsninger.  


Nødvendig kapasitet på banen er en forutsetning for at den skal kunne fylle sin funksjon i 
transportsystemet. Flere av de rammebetingelsene som er drøftet over, særlig knyttet til 
nullvekstmålet og reduserte utspill av klimagasser, forutsetter at det blir en trafikkøkning på 
Kongsvingerbanen. Økt kapasitet er derfor et behov knyttet til Kongsvingerbanen, og ikke en 
rammebetingelse for utvikling av banen slik rammebetingelser er definert i KVU-systemet.  


2. Dagens bane har flere planoverganger som utgjør en risiko, i tillegg til at det begrenser hastigheten 
på banen.  


Planovergangene på Kongsvingerbanen utgjør en risiko både for jernbanen og for andre trafikanter. 
Fremføringshastigheten på banen begrenses av planovergangene. Der det er planoverganger på 
krysningsspor, begrenses også kryssingsmulighetene for godstog.  


De nasjonale målene for arealplanleggingen omfatter også hensynet til klimaendringer og risiko og 
sårbarhet. På Kongsvingerbanen er det betydelige områder som er utsatt for flom, og som vil være 
sårbare for endringer i klimaet.  


Å utforme en fremtidig løsning for å sikre klimatilpassing og redusert risiko og sårbarhet vil ha 
betydning for både banens funksjonalitet og kostnadene knyttet til utbygging. Klimatilpassing, risiko og 
sårbarhet bør derfor tas med som en rammebetingelse i konseptvalgutredningen.  


4.1 Rammebetingelser for Kongsvingerbanen 


I konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen er følgende rammebetingelser lagt til grunn for 
utvikling av konseptene:  


Transportkapasitet: Kapasiteten og frekvensen for person- og godstransporten skal ikke være 
dårligere enn tilbudet på Kongsvingerbanen før arbeidet med skifte av kontaktledning startet i 2018 
(ferdig i 2021).  


Regional utvikling, verdiskaping og næringsutvikling: Transportsystemet i korridoren Lillestrøm-
Kongsvinger-riksgrensen skal legge til rette for en konsentrert by- og tettstedsutvikling i tråd med 
Regional plan for Oslo og tidligere Akershus, planstrategien for tidligere Hedmark og rikspolitiske 
retningslinjer (RPR) for samordnet areal-, transport- og boligplanlegging.  


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


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


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


Sårbarhet og naturrisiko: Kongsvingerbanens sårbarhet for hendelser knyttet til klimaendringer skal 
reduseres. 
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5 Mulighetsstudie og konsepter 
Hensikten med mulighetsstudien er å gi en oversikt over mulige tiltak og løsningsprinsipper innenfor 
det aktuelle planområdet. Mulighetsstudien er videre grunnlaget for utvikling av konsepter. I arbeidet 
med utvikling av konsepter er firetrinnsmetodikken benyttet. Både enklere løsninger og større 
utbyggingskonsepter er vurdert i mulighetsanalysen. For en fullstendig beskrivelse av konseptene vises 
det til notat «KVU Kongsvingerbanen - Videreførte konsepter» (datert 18.05.20).  


5.1 Konseptutvikling 


Jernbanedirektoratets samfunnsoppdrag er innrettet mot kunden (personer og godstransportører) og 
togtilbudet, mens Bane NOR har ansvar for infrastrukturen. Konseptene er utviklet med utgangspunkt i 
ulike tilbud til brukerne, men konseptene inkluderer også fysiske tiltak. Concept-programmets 
(forskningsprogram tilknyttet NTNU) definisjon av et konsept er “En grunnleggende idé. Overordnet 
løsning for å ivareta et sett av behov og problemstillinger som er spesifisert i form av prosjektets 
formål og øvrige mål”. 


Jernbanedirektoratets «T18 Godstrafikk, Tilbudskonsept 24.04.2018» definerer tilbudskonsept på 
følgende måte: “Et tilbudskonsept betegner det inntektsgivende togtilbudet i et definert område. 
Togtilbudet beskrives gjennom linjekonsept inkl. stoppmønster, fremføringstid, frekvens og intervaller, 
døgnfordeling (antall tog/time) og standardtogtyper inkl. transportkapasitet som brukes på de 
gjeldende linjene. Rutetider kommer ikke frem i et tilbudskonsept. Trafikk som ikke er inntektsgivende 
for togselskapene, f.eks. posisjonskjøring og målevogn, vises heller ikke i et tilbudskonsept”.  


Utviklingen av konsepter har tatt utgangspunkt i transportbehovet sett fra kundens perspektiv, og 
nødvendige tiltak (tilbudskonsepter) basert på det servicetilbudet som det er avdekket behov for. Det 
samlede tilbudet i et konsept legger premisser for eventuelle infrastrukturtiltak. Tilbudsbaserte 
konsepter omfatter reisetid, frekvens, pendelstruktur og stoppmønster. Dette vil gi føringer for 
infrastrukturen, som på sin side vil omfatte antall og lengde på krysningsspor, dobbeltspor, utforming 
av stasjoner og banenettverk (tilsvinger mv.).  


For godstransport har Jernbanedirektoratet (Staten) en annen rolle enn for persontransport (med 
statlig finansiering). For godstrafikken fungerer Jernbanedirektoratet som tilrettelegger. Utviklingen av 
konsepter for godstrafikken vil derfor være rettet mot transporttilgang.  
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Figur 12:  Sammenheng mellom markedet, transporttilbudet og kapasitet i infrastrukturen. Det er behovet 
hos brukerne og deres betalingsvillighet/-evne som avgjør hva markedet for økte tilbud vil være. 


Sett i sammenheng definerer problem, behov, mål og rammebetingelser prosjektets mulighetsrom. 
Mulighetsrommet er de mulighetene for utvikling av konsepter som oppstår i feltet mellom behov, 
samfunnsmål og effektmål. I tillegg er politiske og faglige krav en del av de rammebetingelsene som 
må tas hensyn til. Mulighetsrommet avgrenses av de overordnete kravene som skal oppfylles, og er et 
uttrykk for den samlede prioriteringen mellom ulike forhold og verdier i samfunnet. 


Mulighetsrommet for utvikling av Kongsvingerbanen vil være avgrenset av tekniske forhold knyttet til 
den fysiske infrastrukturen, funksjonelle forhold knyttet til drift og vedlikehold av jernbanen, 
kostnader knyttet til vedlikehold, oppgradering og ny infrastruktur og konsekvenser for miljø, 
naturressurser og samfunnet. 


 
Figur 13:  En illustrasjon av hensyn som inngår i defineringen av mulighetsrommet i konseptvalgutredningen 


for Kongsvingerbanen. Mulighetsrommet for konsepter blir en avveiing mellom disse fire 
forholdene. 


Tiltak som vil kunne bidra til å tilfredsstille målene og kravene skal analyseres i fire trinn:  


Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av transportmiddel 


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


Trinn 3: Forbedring av eksisterende infrastruktur 


Trinn 4: Nyinvesteringer og større ombygninger 


Følgende tiltak er vurdert på hver av de fire trinnene:  


Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3  Trinn 4 
-  Øke kapasiteten i 
busstilbudet 


-  Bruk av togmateriell med 
høyere kapasitet (person) 


-  Prioritere én 
transportgruppe på 
bekostning av andre 


-  Lengre tog (person/gods) 
-  Annet stoppmønster 


(begrense kostnader til 
plattformforlengelse ifm. 
lengre tog) 


-  Lengre tog 
(person/gods) 


-  Begrenset utbygging av 
krysningskapasitet 
(prioritere gods) 


-  Flytte Norsenga til et 
område langs 
Grensebanen med 
mulighet for større 
terminal 


-  Maks 
krysningskapasitet på 
enkeltsporet bane 
(flere og lengre 
krysningsspor) 


-  Dobbeltspor 
- Nye baner for å avlaste 


strekninger med 
begrenset kapasitet 


 


Innenfor mulighetsrommet ble det utviklet seks hovedkonsepter med undervarianter, bl.a. 
differensieringen mellom betjening av samtlige av dagens stasjoner og et knutepunktbasert 
stoppmønster. Hensikten er å beregne effekten av et tilbud hvor reisetiden optimaliseres på 
bekostning av flatedekning.  


Funksjonelle 
forhold knyttet til 


driften


Tekniske forhold 
knyttet til 


infrastrukturen


Økonomi


Virkninger for 
miljøet, 


naturressurser eller 
samfunnet
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Konsept Tilbud Infrastruktur 


K0 Referanse Opprettholde dagens tilbud og standard 
Nødvendig vedlikehold + 
mindre tiltak iht. NTP 
referanse.  


Trinn 1 


K1 Buss som 
supplement til tog 


Økt kollektivtransportkapasitet ved bruk av buss 
som supplement til togtilbudet på 
Kongsvingerbanen.  


Nødvendig vedlikehold + 
mindre tiltak iht. NTP + evt. 
fremkommelighetstiltak for 
buss.  


Trinn 2 


K2  
Økt ombord-
kapasitet (person- 
og godstog) 


Økt transportkapasitet for persontogtrafikken 
med bruk av tog med høyere ombordkapasitet. 
Mindre trengsel om bord. Plass til alle som reiser 
i rush.  


• K2.1 Økt ombordkapasitet for persontog, 
dagens stoppmønster 


• K2.2 Økt ombordkapasitet for persontog 
og knutepunktbasert stoppmønster 


• K2.3 Økt ombordkapasitet for både 
person- og godstog, dagens 
stoppmønster 


Nødvendige tiltak på 
stasjoner og økt 
hensettingskapasitet for å ta 
i bruk nytt togmateriell.  
Flere og lengre 
krysningsspor (K2.3).  


Trinn 2 - 4 


K3  
Optimalisere 
trafikk og 
infrastruktur på 
Kongsvingerbanen 


I K3-konseptene er det sett på ulike måter for å 
utnytte jernbaneinfrastrukturen på annen måte 
enn i dag, enten med annen prioritering eller 
med ulike tiltak for å øke kapasiteten på dagens 
bane. 


• K3.1 Prioritere regional persontransport 
• K3.2 Prioritere gods 
• K3.3 Maks utnyttelse av enkeltspor 
• K3.4 Økt frekvens og kortere reisetid 


Flere og lengre 
krysningsspor (K3.3) 
Dobbeltsporparseller (K3.4) 
Eventuelt tilsving 
Kongsvinger (K3.1) 
 


Trinn 4 


K4  
Regionalt nettverk 


Økt transportkapasitet for person- og godstog, 
samt økt robusthet for transportnettverket i 
regionen.  
Ny rute Kongsvinger-Årnes-OSL-Oslo S.  
Ny rute Oslo S-Gardermoen-Kongsvinger-
Karlstad-Stockholm.  


Ny banestrekning mellom 
Årnes og OSL  
Ny godsterminal ved 
Hauerseter (eventuelt) 
 


K5  
Økt kapasitet med 
reduksjon av 
reisetid  


Økt kapasitet og kortere reisetid som følge av 
innkorting av strekningen Lillestrøm-Sørumsand 
(ny bane).  


• K5.1 Dagens stoppmønster  
• K5.2 Knutepunktbasert stoppmønster 


Ny banestrekning 
Lillestrøm-Sørumsand.  
Flere og lengre 
krysningsspor.  
Dobbeltspor Sørumsand-
Kongsvinger (eventuelt).  


K6  
Kortere reisetid 
og økt kapasitet 


Økt transportkapasitet og kortere reisetid for 
lange personreiser (Oslo-Karlstad-Stockholm). 
Økt kapasitet for gods mellom Norge og Sverige/ 


Ny banestrekning 
Lillestrøm-Sørumsand-
Stockholm (K6.1) 







37 


for tog til 
Stockholm  


kontinentet. Redusere klimagassutslipp fra 
langtransport.  


• K6.1 Forbedret tilbud til Stockholm via 
Lillestrøm (ny bane) 


• K6.2 Forbedret tilbud til Stockholm via 
Follobanen (ny bane) 


Ny banestrekning Ski-
Stockholm (K6.2).  
 


Konseptene innenfor mulighetsrommet ble sammenlignet med hverandre, med effektmålene og 
rammebetingelsene som kriterier. I tillegg er det gjort grove kostnadsvurderinger og nytte-
/kostnadsberegninger som grunnlag for å sile konseptene.  


Det ble valgt ut fem konsepter for mer inngående analyser og samfunnsøkonomiske beregninger (se 
beskrivelse i kap. 5.2 – 5.6). De fem konseptene som utredes i tillegg til K0 referansealternativet er:  


K1  Buss som supplement til tog 


K2.3  Økt kapasitet for person- og godstransport med dagens stoppmønster 


K3.4 Økt frekvens og redusert reisetid på dagens bane.  


K5.1  Redusert reisetid på Kongsvingerbanen med dagens stoppmønster. 


Konsept 6, som er en mer direkte forbindelse fra Oslo til Arvika eller Karlstad for å korte ned reisetiden 
mellom Oslo og Stockholm, er ikke tatt med videre til mer detaljerte analyser. Mandatet for KVU 
Kongsvingerbanen er å se på transportkorridoren Lillestrøm-Kongsvinger-riksgrensen. En mer direkte 
forbindelse for den grensekryssende trafikken ligger derfor utenfor prosjektets mandat. Samfunns- og 
effektmålene som er fastsatt for KVU Kongsvingerbanen, og prioriteringene som er gjort der, dekker 
heller ikke alle behovene knyttet til de grensekryssende personreisene. Det anbefales derfor at en 
eventuell ny forbindelse for grensekryssende persontrafikk vurderes i en egen konseptvalgutredning.  


5.2 Konsept 0: Referansealternativet 


Referansealternativet K0 er den situasjonen de øvrige konseptene skal sammenlignes med i 
alternativanalysen. Referansealternativet er7 en videreføring av dagens situasjon samt vedtatt politikk 
og gjeldende regelverk, lover, grenseverdier m.v. For investeringsprosjekter vil dette bety at det er 
kostnader som er nødvendig for at referansealternativet skal gi samme ytelse i hele analyseperioden 
som legges til grunn i konseptvalgutredningen. I tillegg har Jernbanedirektoratet i KVU Kongsvinger-
banen lagt til grunn samme definisjon av referansealternativet som benyttes i arbeid med kommende 
NTP for å kunne sammenligne prosjekter på tvers av utredningen (Sekretariatet for Nasjonal 
transportplan 2022-2033, 2018).  


NTPs referansealternativ inneholder prosjekter med oppstartbevilgning i 2018 og 2019. Innføring av 
ERTMS, som etter planen skal gjennomføres på Kongsvingerbanen i 2030, implementeres gjennom 
vedlikeholdsbudsjettet. ERTMS er derfor tatt med i referansealternativet. Ferdigstilling av Sørumsand 
stasjon gir mulighet til kryssing av to persontog på stasjonen, og dermed større robusthet og 
fleksibilitet i ruteplanen.  


Referansealternativet er definert med utgangspunkt i dagens infrastruktur og dagens togtilbud med 
tilhørende kjøretider, og dimensjonerende hastighet. Dagens busstilbud i korridoren er også del av 


 


 
7 Jf. retningslinjer fra Finansdepartementets rundskriv R-109/14 og veileder i samfunnsøkonomiske analyser i 


jernbanesektoren (Jernbanedirektoratet 2018). 
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referansetilbudet. Dagens togtilbud er definert som R2017 for både person- og godstog. Ruteplan med 
tilhørende toglengder inngår. 2017 er valgt som referanseår for rutetider fordi togtilbudet per 2019 
ikke representerer et «normalt» togtilbud, siden det pågår skifte av kontaktledning på 
Kongsvingerbanen. Det medfører innstilte avganger med buss for tog på dagtid.  


SJ AB har for tiden redusert sitt tilbud på strekningen Oslo-Stockholm på grunn av utskiftingen av 
kontaktledningen. Togtilbudet for fjerntogtrafikk i referansealternativet er også basert på tilbudet fra 
2017, det vil si fem togpar Oslo-Stockholm. Strekningen Lillestrøm-riksgrensen har en 
dimensjonerende hastighet på 130 km/t.  


Et nytt løp i Oslo-tunnelen, eller mulighet for å vende tog på Oslo S, er nødvendig for å kunne innføre 
vesentlige tilbudsforbedringer på Kongsvingerbanen. I transport- og nytte-kostnadsanalyser er det tatt 
utgangspunkt i at det vil være mulig å benytte en fremtidig Oslo-tunnel eller å vende tog på Oslo S. Det 
innebærer at konseptene ikke er realiserbare før en av disse mulighetene foreligger.  
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Figur 14.  Referansealternativ K0.  


 
Figur 15: Tilbudskonsept for persontog i K0.  


Referansealternativet er basert på dagens rutetilbud for den regionale persontrafikken med 
halvtimesavganger i rushtiden morgen og ettermiddag, og timesfrekvens resten av døgnet. Togene 
kjøres normalt med ett togsett som er 110 meter langt. På enkelte avganger i rushperioden benyttes 
doble togsett. Togene stopper i Oslo, Lillestrøm, Nerdrum, Fetsund, Svingen, Sørumsand, Blaker, 
Rånåsfoss, Auli, Haga, Årnes, Skarnes og Kongsvinger. Reisetiden fra Oslo til Kongsvinger er 1 time og 
18 minutter. Konseptet er basert på dagens busstilbud som er seks avganger i rush fra Fetsund til 
Lillestrøm og tre avganger utenom rush.  


Den grensekryssende trafikken mellom Oslo og Stockholm består av fem avganger hver vei med en 
reisetid på fem timer mellom hovedstedene. Tilbudet er redusert til to avganger tur-retur i perioden 
2018-21 mens arbeidet med kontaktledningen på Kongsvingerbanen pågår.   


Dagens godstrafikk består av tømmertog med maksimal lengde på 500 meter, og kombitog og enkelte 
vognlast-/spesialtog med lengder opp til 630 meter. Mellom Lillestrøm og Kongsvinger kjøres det tre 
par tømmertog og fem par kombitog pr døgn. På strekningen Kongsvinger-riksgrensen kjøres det syv 
par tømmertog og fem par kombitog pr døgn.  


5.3 Konsept 1: Buss som supplement til tog 


I konsept K1 økes kapasiteten på kollektivtilbudet i regionen gjennom å øke frekvensen på dagens 
busstilbud i kombinasjon med etablering av nye ruter, henholdsvis Rånåsfoss/Sørumsand-Lillestrøm og 
Kongsvinger-Kløfta-Oslo. Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm økes til to avganger pr time i rush og en 
avgang pr time utenom rush. Kongsvinger-Kløfta-Oslo økes til en avgang pr time. For disse 
strekningene kan reisetiden med buss bli 10-15 minutter lengre enn med tog. I tillegg kommer byttetid 
i Lillestrøm/Kløfta for eventuell videre reise med tog til Oslo eller Lillestrøm.  


Rute Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm benytter holdeplasser langs Fv.172/Rv.22, og kjører ikke innom 
jernbanestasjonene Svingen, Fetsund og Nerdrum. Det kan være behov for tilfartskontroll over 
Fetsund bru for å prioritere buss, som vil gi behov for kollektivfelt. Takting av rutene Rånåsfoss-
Sørumsand-Lillestrøm og 470 Bjørkelangen-Fetsund-Lillestrøm vil gi 15 min frekvens for strekningen 
Fetsund-Lillestrøm i rush. 


I tillegg legges det opp til høyere frekvens på rute 460 Årnes-Jessheim-OSL til fire avganger pr time i 
rush og to avganger pr time ellers med korrespondanse med rute 460 på Rød. Rute 470 
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(Bjørkelangen)-Fetsund-Lillestrøm økes til fire avganger pr. time i rush og to avganger pr. time utenom 
rush.  


For godstransporten blir det ingen endring i tilbudet fordi konseptet ikke medfører nevneverdige 
endring i kapasiteten på banen. Det lages en ny ruteplan som tar ut effekten av NTP-tiltakene i K0, bl.a. 
mulighet for systemkryssing på Sørumsand stasjon.   


 
Figur 16:  Konsept K1 Buss og tog. Ny rute Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm, og Kongsvinger-Kløfta-Oslo. 


Høyere frekvens på 450 Årnes-Jessheim-OSL og 470 (Bjørkelangen)-Fetsund-Lillestrøm 
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Figur 17:  Prinsippskisse med nye forbindelser for konsept 1 Buss og tog. Ny rute Rånåsfoss-Sørumsand-
Lillestrøm, og Kongsvinger-Kløfta-Oslo. I tillegg blir det høyere frekvens på 450 Årnes-Jessheim-OSL 
og 470 (Bjørkelangen)-Fetsund-Lillestrøm.  


5.4 Konsept 2.3: Økt ombordkapasitet for person- og godstog 
med dagens stoppmønster 


I konsept K2.3 økes transportkapasiteten på Kongsvingerbanen ved bruk av nye tog med høyere 
ombordkapasitet. Økt ombordkapasitet for godstogene oppnås ved bruk av lengre tog/flere vogner. 
Lengre tog tar mer av banens kapasitet og vil derfor medføre behov for økt kryssingskapasitet, dvs. 
flere og/eller lengre krysningsspor, for å gi tilbudsforbedringer for godsnæringen. Behovet vil også 
gjelde dersom tilbudet økes gjennom økt frekvens for enten person- eller godstog på 
Kongsvingerbanen.  


Økte kryssingsmuligheter vil i første omgang gi økt transportkapasitet for godstogene i form av lengre 
tog. Konseptet gir ingen ruteforbedringer for grensekryssende fjerntrafikk. 


Av infrastrukturtiltak viser kapasitetsanalysen i kapittel 6 at det vil være behov for å forlenge 
krysningsspor til 1000 m som også har samtidig innkjør på Galterud, Seterstøa, Bodung, Rånåsfoss og 
Roven. 


 
Figur 18:  Prinsippskisse for konsept 2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog med dagens 


stoppmønster.  


5.5 Konsept 3.4: Høyere frekvens og kortere reisetid på dagens 
bane 


Økt rutetilbud til passasjerene på Kongsvingerbanen muliggjøres ved å doble antall avganger på 
strekningen Kongsvinger-Asker, samt å opprette en ny rute mellom Årnes og Oslo S med to avganger i 
timen. Kongsvinger-Asker har knutepunktbasert stoppmønster, mens Årnes-Oslo S har dagens 
stoppmønster. Kombinasjonen av ruter tilsier at det ikke blir behov for matebuss. Alle togavganger 
kjøres med doble togsett. 
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Formålet med konseptet er å svare ut det største persontransportbehovet på banestrekningen i 
retning Oslo. 


I dette konseptet får ruten Kongsvinger-Oslo S 30-minutters intervall hele driftsdøgnet, og et 
knutepunktbasert stoppmønster. Tilbudet på strekningen Årnes-Oslo S får også 30 minutters intervall 
gjennom hele driftsdøgnet og med dagens stoppmønster. I tillegg til et forbedret tilbud i form av økt 
frekvens, vil K3.4 gi noe redusert reisetid grunnet bedre krysningskapasitet og færre stopp. Det 
innebærer at strekningen Kongsvinger-Oslo får ca. 15-20 min kortere reisetid.  


 
Figur 19: Konsept 3.4 – Trinnvis utbygging av dobbeltspor på hele strekningen Lillestrøm – Kongsvinger. 


Figur 20: Prinsippskisse for konsept 3.4.  
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For fjerntogtrafikken økes tilbudet med tre togpar i døgnet, slik at Oslo-Stockholm får åtte avganger. 
per retning per dag. Dette har vært et ønske fra SJ, jf. behovsanalysen. Reisetiden blir som i K0. For 
godstransporten legges det til rette for 740 m lange kombitog og 550 m lange tømmertog. 
Oppsummert vil det være 32 godstogavganger per dag på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger, og 49 
på strekningen Kongsvinger – riksgrensen.  


Av infrastrukturtiltak forutsetter K3.4 en trinnvis utbygging til dobbeltspor på hele strekningen 
Lillestrøm – Kongsvinger. Kapasitetsanalysen i kapittel 6 viser at det også vil være behov for å forlenge 
krysningsspor til 1000 m med samtidig innkjør på stasjonene Magnor, Skotterud og Åbogen. I tillegg 
blir det behov for et nytt krysningsspor på Granli på 1000 m med samtidig innkjør. 


5.6 Konsept 5.1: Økt kapasitet med innkorting av reisetid og 
dagens stoppmønster 


Idéen bak konsept 5.1 er å forbedre togtilbudet ved å etablere en ny baneforbindelse fra Hovedbanen 
eller Gardermobanen nord for Lillestrøm fra Leirsund til Sørumsand. Denne koblingen gir økt kapasitet 
i systemet og kortere reisetid mellom Sørumsand og Lillestrøm. I tillegg fjerner dette konseptet en 
jernbaneteknisk begrensing i koblingen mellom Gardermobanen, Hovedbanen og Kongsvingerbanen 
vest for Lillestrøm stasjon. Denne begrensningen påvirker både kapasitet og reisetid for tog på 
Gardermobanen og Hovedbanen. I dagens løsning må tog til/fra Kongsvingerbanen veksle fra 
Gardermobanen til Hovedbanen sør for Lillestrøm stasjon. Begrensningen er altså en del av dagens 
situasjon som gjelder for alle konsepter. Det er kun K5.1 som har et tiltak som kan løse begrensningen. 


Konseptet innebærer følgende:  
- Ny dobbeltsporbane til Sørumsand som kobler seg på Hovedbanen på Leirsund  
- Dagens Kongsvingerbane opprettholdes, med nytt lokaltogtilbud på strekningen Lillestrøm-


Fetsund-Sørumsand 
- Alle fjerntog, regiontog og godstog til/fra Kongsvinger/riksgrensen kjører på ny bane, som vil gi 


redusert reisetid til stoppestedene mellom Sørumsand og Kongsvinger, og til Sverige 


Dagens Kongsvingerbane opprettholdes, og frigjort kapasitet benyttes til å øke lokaltogtilbudet på 
strekningen Lillestrøm-Fetsund-Sørumsand. Ruten Kongsvinger-Oslo S får 30-minutters intervall i rush 
og timesintervall i grunnrute. Ny rute Oslo S-Sørumsand via dagens bane får 30-minutters intervall hele 
driftsdøgnet. Begge rutene følger dagens stoppmønster.  


For fjerntogtrafikk er det 8 avganger Oslo-Stockholm per retning per dag. Dette har vært et ønske fra 
SJ, jf. behovsanalysen.  


For godstransporten vil det oppsummert være 32 godstogavganger per dag på strekningen Lillestrøm – 
Kongsvinger via ny bane Lillestrøm – Leirsund – Sørumsand, og 49 på strekningen Kongsvinger – 
riksgrensen. 


Utover den nye baneforbindelsen, viser kapasitetsanalysen i kapittel 6 at det også vil være behov for å 
forlenge krysningsspor til 1000 meter med samtidig innkjør på stasjonene Magnor, Skotterud, Åbogen, 
Galterud, Sander, Disenå, Seterstøa, Årnes, Bodung, Rånåsfoss og Sørumsand. I tillegg blir det behov 
for et nytt krysningsspor på Granli på 1000 m med samtidig innkjør. 
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Figur 21: Konsept 5.1 - Ny baneforbindelse fra Hovedbanen eller Gardemobanen nord for Lillestrøm 


(Leirsund) til Sørumsand. 


 


 
Figur 22:  Prinsippskisse for konsept K5.1. Godstog bytter fra Kongsvingerbanen til Hovedbanen. Godstogene 


terminerer enten på Alnabru eller videreføres gjennom Oslo til Sundland.  
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6 Kapasitetsanalyse 
De konseptene for trafikken på Kongsvingerbanen som ble videreført fra grovsilingen, ble analysert for 
å gi svar på hvilke tiltak som må på plass for at disse konseptene skal kunne gjennomføres. Forslag til 
tiltak er tatt med videre i kostnadsestimatet for konseptene. Analysen estimerte også togenes 
framføringstider, altså reisetidene. Konseptene er analysert ut fra situasjonen i 2050. 


Analysen som er gjennomført er grov, men tilstrekkelig detaljert for å kunne identifisere strekninger 
som blir flaskehalser på Kongsvingerbanen. Kapasiteten på tilknyttede baner (Hovedbanen og 
Solørbanen) er ikke analysert. Det er gjennomført kjøretidsberegninger og etablert en skisse til 
rutemodell med stoppmønster. Strekningskapasiteten på dagens infrastruktur på Kongsvingerbanen er 
beregnet og analysert både for døgn- og rushtidkapasitet, og mulige tiltak for å øke kapasiteten er 
identifisert. Det ble laget en ny analyse for å vise situasjonen etter gjennomførte tiltak.  


På stasjoner med korte kryssingsspor kan ikke lange tog krysse eller forbikjøres. På Kongsvingerbanen 
finnes det flere stasjoner med spor som er kortere enn godstogene som kjører på banen. I tillegg er 
godstogenes lengde økt i mange konsepter. Analysen har derfor tatt hensyn til effekten av stasjoner 
med korte spor i kapasitetsberegningene.  


For hvert ruteopplegg på enkeltspor beregnes en gjennomsnittlig tid for kryssing og kjøring mellom 
krysningsspor. Lange kjøretider mellom stasjoner og krysningsspor medfører at strekningen belegges i 
lengre tid. Kryssinger tar også lengre tid for et spesifikt tog hvis toget møter et tog med høyere 
prioritet. Hvis godstog ikke kan krysse på den aktuelle stasjonen, beregnes kjøretiden til og fra 
nærmeste stasjon/kryssingsspor som håndterer godstogkryssingen. Har togene samme prioritet, deler 
togene på tidstillegget. Metoden gir en grov vurdering av tidsbruk for kryssinger og forbikjøringer.  


Døgnfordelingen av godstogsavganger fra Jernbanedirektoratets Godsstrategi 2033 er brukt til å finne 
dimensjonerende trafikk (rushperiode) på Kongsvingerbanen. Driftsdøgnets lengde er 24 timer for å gi 
nødvendig kapasitet på banen. Lengre driftsdøgn sammen med de nye døgnfordelingene gjør at det er 
kapasitetsbehovet i rushperioden, og ikke døgnbehovet, som blir dimensjonerende for nye tiltak. I alle 
konsepter er estimert tidstap for kryssinger og forbikjøringer for godstog på strekningen Kongsvinger – 
Charlottenberg omtrent det samme som i referanse (K0). Estimeringen er laget på gjennomsnittlig 
trafikk over hele døgnet, og viser at tiltak på strekningen er rimelige også i forhold til 
døgnbelastningen. 


6.1 Togtilbud for person- og godstrafikken 


I beregningene er det lagt til grunn at persontog som kjører med 60 minutters intervall har 19 
avganger per døgn per retning, og at persontog som kjører med 30 minutters intervall har 38 avganger 
per døgn per retning. Konseptene gjelder primært for 2050, men noen av de enklere konseptene kan 
gjennomføres innen 2030. Ingen tiltak som krever planlegging og større investeringer vil være 
realiserbare før 2050. Muligheten for trinnvis økning av togtilbudet før 2050 er ikke analysert.  


I analysene varierer ikke godstogenes lengde over døgnet. Toglengden som står angitt tabellen 
nedenfor gjelder for alle godstog. Referansekonseptet K0 tilsvarer rutetabellen fra 2017. I konsept 5.1 
har rute 1 dagens stoppmønster Kongsvinger - Sørumsand - (ny bane) - Lillestrøm - Oslo S og rute 2 
Sørumsand – (gammel bane) - Lillestrøm, Oslo S (alle stopp). 
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Figur 23: Oversikt over trafikktilbud i videreførte konsepter. Tilbudene i konsept K3.4 og K5.1 er endret siden 


grovsilingen. 


På større stasjoner med mange på/avstigende brukes en stopptid på 60 sekunder. På mindre stasjoner 
brukes 40 sekunder. Større stasjoner er: Kongsvinger, Årnes, Sørumsand, Fetsund og Lillestrøm. Det er 
ikke tatt hensyn til tomtogskjøring.  


6.2 Tiltak som har blitt vurdert 


Følgende tiltak er vurdert:  


• Forlengelse av eksisterende kryssingsstasjoner og nye kryssingsstasjoner. Nye kryssingsstasjoner 
bygges med samtidig innkjør og en sporelengde som muliggjør kryssinger med inntil 740 m lange 
godstog. 


• Samtidig innkjør 
• Nye blokkposter 
• Nye dobbelsporparseller langs dagens strekning. 


Effekten av å øke makshastigheten på strekninger der det er mulig har ikke har blitt vurdert. Økt 
makshastighet kan redusere reisetiden og øke kapasiteten. I konsept 5.1 forutsettes at ny bane 
mellom Sørumsand-Leirsund er dobbeltspor med ERTMS og en makshastighet på 200 km/t. Togene 
kjører ikke i makshastighet hele strekningen. Dersom makshastigheten reduseres til 160 km/t 
forlenges kjøretiden for persontog kun med omtrent 23 sekunder.  


Det er valgt å beregne kapasitetsutnyttelse for hele døgnet i tillegg til dimensjonerende 3-timers-
periode. Dette er i henhold til UIC metodikk som anbefaler maks kapasitetsutnyttelse på 60 % over 
hele døgnet og 75 % i rushperioder. Blir beregnet kapasitetsutnyttelse høyere enn anbefalt i noen av 
tidsperiodene, gir det behov for tiltak. Døgnkapasitet er beregnet over en tidsperiode på 24 timer. Det 
er antallet avganger og kombinasjonen av person- og godstog som gjør at hele døgnet må brukes for å 
avvikle trafikken.  


Alle persontog har samme prioritet og alle godstog har samme prioritet i beregningene. I alle konsept 
har persontog høyere prioritet enn godstog. Når tidstillegg og døgnkapasitet beregnes, er det antatt at 
godstogsavgangene er jevnt fordelt over hele tidsperioden. Dette er en forutsetning i alle konsepter. I 
virkeligheten går det flere godstog mot vest på natten og morgenen og flere mot øst på ettermiddagen 
/kvelden. Dette medfører at modellen beregner noe høyere kapasitetsutnyttelse og lengre kjøretider 
for godstog enn i virkeligheten. 
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Figur 24: Kapasitet og togtilbud i konsept K0 (referanse). 


6.3 Resultater 


6.3.1 Konsept 2.3: Økt ombordkapasitet for både person- og godstog, 
dagens stoppmønster 


Figuren under viser togtilbudet (søyler) og beregnet kapasitet (linjer) langs strekningen Lillestrøm - 
Charlottenberg. Ulike farger på søylene viser ulike typer av tog. Lysere farge viser tog som kjører 
nordover/østover og mørkere farge tog som kjører sydover/vestover. Figurene viser at strekningen 
Kongsvinger-riksgrensen i dag har nok kapasitet for å håndtere togtilbudet i konseptet, selv om det er 
kun Matrand stasjon som har lange nok spor til å krysse med godstog. At godstog forlenges fra 630 til 
740 m i dette konseptet har liten betydning da ingen stasjoner har spor som er mellom 630 og 740 m 
lange. 


På strekningen Lillestrøm-Kongsvinger er det ikke nok kapasitet. Spesielt i den dimensjonerende 3-
timersperioden er det for lav kapasitet på hele strekningen mellom Lillestrøm Ø og Skarnes. 
Døgnkapasiteten er lavere enn i referanse (K0) på grunn av lengre godstog i et ellers identisk togtilbud. 
Det er høyere belastning i den dimensjonerende 3-timersperioden enn over hele døgnet. 


Nødvendige tiltak er forlengelse av spor/nye spor til 1000 meter for 740 m lange godstog med samtidig 
innkjør på stasjonene Galterud, Seterstøa, Bodung, Rånåsfoss og Roven. Sporene på Roven stasjon bør 
forlenges slik at kjøretiden mellom stasjoner med lange krysningsspor blir mer jevnt fordelt på 
strekningen. I tillegg betyr forlengelse av sporene på Roven stasjon at kjøretiden for godstog på 
strekningen blir kortere enn i referansealternativet. 


Kapasiteten på hele strekningen defineres av den delstrekning som har lavest kapasitet. Tiltakene 
realiseres i en rekkefølge som fjerner strekningens flaskehals først. Flaskehalsen er den delstrekningen 
som har lavest kapasitet. Første tiltak er å forlenge sporene på Seterstøa stasjon. Tiltaket vil ha størst 
effekt på tilstøtende delstrekninger på grunn av samtidig innkjør, men det vil også forbedre 
kapasiteten helt ut til Skarnes og Lillestrøm Ø. Forlengelse av sporene på Seterstøa stasjon åpner opp 
for at lange godstog kan krysse på de nærliggende krysningssporene på begge sider. 


Når alle tiltak er realisert, er det nok kapasitet. Kjøretiden for godstog er noe redusert sammenlignet 
med referansealternativet. Alle tiltakene må realiseres for å få den ønskede effekten på kapasiteten og 
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kjøretiden. Den anbefalte rekkefølgen av tiltakene er ikke nødvendigvis optimal for å maksimere 
kapasiteten og eller minimere kjøretiden i hver fase av utbyggingen av banen.  


 


 
Figur 25:  Togtilbud (søyler) og kapasitet (linjer) over hele døgnet i konsept K2.3. Rød stiplet linje viser 


kapasitet før tiltak og grønn linje kapasitet etter tiltak. Oversikt over rushperioden finnes i 
underlagsrapporten med kapasitetsberegninger. 


 


6.3.2 Konsept 3.4: Økt frekvens og kortere reisetid 
Figuren under viser togtilbud og resultatene av kapasitetsanalysen med og uten tiltak. På strekningen 
Lillestrøm-Årnes er det nødvendig med dobbeltspor da det i gjennomsnitt er litt mer enn 8 tog per 
time over hele døgnet og litt mer enn 11 tog per time i dimensjonerende 3-timersperiode. Kapasiteten 
vil variere på strekningen etter bygging av dobbeltspor. Det skyldes både at trafikkmiksen ikke er 
konstant og at hastighetsforskjellen mellom ulike typer av tog varierer. Den største 
hastighetsforskjellen mellom lokaltog og øvrige tog er på strekningen Sørumsand - Årnes. Denne 
strekningen har dermed lavest kapasitet. 
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Figur 26:  Togtilbud (søyler) og kapasitet (linjer) over hele døgnet i konsept 3.4. Rød stiplet linje viser 


kapasitet før tiltak og grønn linje kapasitet etter tiltak. Oversikt over rushperioden finnes i 
underlagsrapporten med kapasitetsberegninger. 


Strekningen Sørumsand-Årnes har lavere kapasitet enn Lillestrøm Ø-Sørumsand fordi forskjellen i 
kjøretid mellom lokaltog og regiontog er større på den førstnevnte strekningen. Det er lavere kapasitet 
på strekningen Lillestrøm Ø - Sørumsand for kombinasjonen regiontog – fjerntog. Det er også lavere 
kapasitet for kombinasjonen godstog – fjerntog. Det kjører betydelig flere regiontog og lokaltog på 
strekningen enn fjerntog og godstog. Derfor får hastighetsforskjellen mellom lokaltog og regiontog 
større betydning i kapasitetsberegningen enn øvrige kombinasjoner av tog.  


På strekningen Årnes – Kongsvinger går det færre tog med omtrent 5 tog per time over døgnet, og 7 
tog per time i dimensjonerende 3-timersperiode. Det anbefales dobbeltspor også på denne 
strekningen, siden 7 tog per time er for høy belastning for enkeltspor. Selv om kapasiteten på 
strekningen Årnes – Kongsvinger er høyere enn mellom Lillestrøm og Årnes, er det vanskelig å bruke 
den ekstra kapasiteten, siden alle togene på strekningen er gjennomgående og begrenses av 
kapasiteten mellom Lillestrøm og Årnes. 


På strekningen Kongsvinger – riksgrensen blir belastningen høy i dimensjonerende 3-timersperiode. 
Nødvendige tiltak er forlengelse av sporene på stasjoner for passasjertrafikk og tekniske stasjoner til 
1000 meter med samtidig innkjør på stasjonene Magnor, Skotterud og Åbogen. I tillegg må det 
etableres en ny teknisk stasjon på Granli, en ny blokkpost mellom Matrand og Åbogen og samtidig 
innkjør på Matrand og Kongsvinger. Det må også bygges et dobbeltspor på strekningen Lillestrøm – 
Kongsvinger med forbikjøringsspor på Sørumsand. Tiltakene gir god restkapasitet utenom den 
dimensjonerende tidsperioden. Når alle tiltakene er realisert, er kapasiteten tilstrekkelig til at 
kjøretiden for godstog kan reduseres sammenlignet med referansealternativet. 


Selv om det bygges dobbeltspor på hele strekningen mellom Lillestrøm og Kongsvinger, kan det 
fortsatt oppstå kapasitetsrelaterte problemer på strekningen. Årsaken er at det mellom Lillestrøm og 
Årnes kjører lokaltog som har betydelig lavere gjennomsnittlig hastighet enn øvrige tog. Årsaken til 
den lave hastigheten er at de stopper ofte. Hvis det bygges ny bane med hastighetsstandarder på 160 
eller 200 km/t, kan det bli færre stopp for alle tog. Men forskjellen i hastighet mellom person- og 
godstog øker, desto høyere hastighetsstandarden blir på den nye banen. Dermed vil kapasiteten bli 
redusert til tross for færre stopp for lokaltog, og behovet for forbikjøringsspor vil øke. 


Stor hastighetsforskjeller i kombinasjon med at både lokaltogene og regiontogene kjører med stive 30-
minutters intervaller, gjør at det finnes begrenset med ruteleier tilgjengelig for fjerntog og godstog. I 
tillegg er fjerntog raskere enn regiontog og godstog på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger. Et forbi-
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kjøringsspor på strekningen Lillestrøm – Årnes gjør det mulig å kjøre forbi godstog. Det vil gi gods-
togene bedre og flere ruteleier med kortere framføringstider. I tillegg vil forbikjøringssporet øke 
robustheten ved forsinkelser. Sørumsand er omtrent midt på strekningen mellom Lillestrøm og Årnes 
og et forbikjøringsspor kan plasseres der. En annen plassering av forbikjøringssporet vil føre til lavere 
kapasitet.  


6.3.3 Konsept 5.1: Økt kapasitet med reduksjon av reisetid - Dagens 
stoppmønster 


I konsept 5.1 er det flere tiltak for å øke kapasiteten på enkeltsporet. Det gjelder både strekningen 
mellom Sørumsand og Kongsvinger og fra Kongsvinger til riksgrensen. Trafikken mellom Kongsvinger 
og riksgrensen er identisk med konsept 3.4. Tiltakene på strekningen er derfor de samme som i K3.4. 
På strekningen Lillestrøm – Sørumsand kjører det kun lokaltog og dagens bane benyttes. Det må 
etableres vendemuligheter for lokaltogene på Sørumsand. Lokaltogene og togene som kjører på den 
nye banen, bør trafikkere stasjonen uavhengig av hverandre. Stasjonen bør derfor utformes slik at 
lokaltogene får dedikerte spor, slik at de ikke trenger å krysse med øvrig togtrafikk inne på stasjonen.  


Det er trafikken i dimensjonerende 3-timersperiode som bestemmer hvor mange tiltak som må til. 
Dette gir restkapasitet i den øvrige delen av døgnet, spesielt på strekningen Kongsvinger – riksgrensen. 
Selv om det går færre tog per døgn mellom Kongsvinger og riksgrensen enn mellom Sørumsand og 
Kongsvinger, så går det like mange tog på disse to strekningene i den dimensjonerende 3-
timersperioden. Banen får etter tiltak omtrent lik kapasitet på hele strekningen mellom Sørumsand og 
grensen. 


Når alle tiltak er realisert er det nok kapasitet på alle delstrekninger. Kjøretiden for godstog er redusert 
sammenlignet med referansealternativet (K0) på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger på grunn av den 
nye banen til Sørumsand. Mellom Kongsvinger og Charlottenberg er kjøretiden omtrent som i 
referansealternativet. 


 
Figur 27: Togtilbud (søyler) og kapasitet (linjer) over hele døgnet i konsept K5.1. Rød stiplet linje viser 


kapasitet før tiltak og grønn linje kapasitet etter tiltak. Oversikt over rushperioden finnes i 
underlagsrapporten med kapasitetsberegninger.  


Nødvendige tiltak er forlengelse av sporene til 1000 meter med samtidig innkjør på stasjonene 
Magnor, Skotterud, Åbogen, Galterud, Sander, Disenå, Seterstøa, Årnes, Bodung, Rånåsfoss og 
Sørumsand. Det må også bygges et nytt kryssingsspor på Granli på 1000 meter med samtidig innkjør. 
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Det må også bygges nye blokkposter mellom Matrand og Åbogen, Kongsvinger – Galterud, Sander – 
Skarnes og Seterstøa – Årnes. Det må også bli samtidig innkjør på stasjonene Kongsvinger, Skarnes og 
Matrand 


6.3.4 Ny bane Sørumsand-Leirsund-Lillestrøm 
For persontogene er kjøretidene på den nye banen mellom Sørumsand og Leirsund beregnet med 
Type 74 for regiontog og fjerntog. Beregningene er grove estimater. Det er ikke tatt hensyn til effekter 
av stigninger eller andre begrensninger i linjeføringen i estimatene. Det er antatt at banen har 
makshastighet på 200 km/t. Hvis makshastigheten reduseres til 160 km/t, får persontogene 23 
sekunder lengre kjøretid på strekningen. 


På Hovedbanen nord for Lillestrøm går det i dag omtrent 100 tog per døgn i begge retninger. I K5.1 
kjører det omtrent 90 tog per døgn på den nye banen fra Sørumsand til Leirsund. Fra Leirsund til 
Lillestrøm blir det da totalt 100 + 90 tog = 190 tog per døgn sammenlagt for begge retninger. Med et 
driftsdøgn på 24 timer tilsvarer dette nesten 8 tog per time i gjennomsnitt. I perioder av døgnet vil det 
kjøre betydelig flere tog enn det gjennomsnittlige antallet. Det vil dermed ikke være kapasitet nok 
mellom Leirsund og Lillestrøm hvis alle togene skal kjøre på dagens enkeltsporede Hovedbane. Enten 
må det bygges dobbeltspor, eller så må det ses på løsning der persontogene fra Kongsvingerbanen for 
eksempel kjører via Gardermobanen. Selv om alle persontogene fra Kongsvingerbanen kan kjøre 
Gardermobanen og kun godstogene fra Kongsvingerbanen kjører på Hovedbanen, vil det bli veldig 
trangt på Hovedbanen med gjennomsnittlig 5,5 tog per time). Det gjelder særlig når trafikken på 
Hovedbanen sannsynligvis vil øke i framtiden. 


Den nye banen Leirsund – Sørumsand trenger ikke nødvendigvis å ha dobbeltspor på hele strekningen. 
Avhengig av valgt løsning for tilkobling på Hovedbanen og/eller Gardermobanen, bør imidlertid den 
nye banen ha en strekning med noen kilometer dobbeltspor nærmest Leirsund. Dette er nødvendig for 
at tog fra/til den nye banen kan kjøre på/av Hovedbanen/Gardermobanen uten å redusere kapasiteten 
på disse. Kryssing av tog fra/til den nye banen må kunne skje uten å innvirke på trafikken på 
Hovedbanen/Gardermobanen. Det vil bli fletting mellom tog fra den nye banen og tog på 
Hovedbanen/Gardermobanen. Det betyr i praksis at tog fra den nye banen ofte vil bli nødt til å 
redusere hastigheten eller stoppe helt før de kjører inn på Hovedbanen/Gardermobanen.  


Dobbeltsporet bør være tilstrekkelig langt slik at flettingen kan gjennomføres uten å redusere 
kapasiteten på den enkeltsporete strekningen nærmere Sørumsand. Det er ønskelig at dobbeltsporet 
har plass til å parkere to lange tog i retning mot Lillestrøm fordi flettingen medfører ofte at togene må 
stoppe. Forutsatt at Sørumsand utformes slik at lokaltogene ikke skaper konflikter med øvrige tog, kan 
den nye banen være enkeltsporet noen kilometer nærmest Sørumsand. På strekningen er det samme 
belastning som på Kongsvingerbanen mellom Sørumsand og Kongsvinger fordi strekningen er fortsatt 
enkeltsporet. Ytterligere en enkeltsporet delstrekning vil imidlertid redusere kapasiteten litt på øvrige 
deler av Kongsvingerbanen opp mot Kongsvinger. Med litt mer enn 5 tog per time i rushperioden og 
nesten 4 tog per time over hele døgnet, vil den nye strekningen ha en høy belastning om den blir 
enkeltsporet. 


6.4 Kjøretider 


Beregnete kjøretider for godstog synes i flere tilfeller å være lengre enn forventet. Det tok 114 
minutter for godstog i R17 å kjøre mellom Lillestrøm og Kongsvinger. I K0 tar det 151 minutter. 
Årsaken er at forutsetningene som ligger i K0 ikke er eksakt samme som i R17. Modellen tok 
utgangspunkt i et verste tilfelle med det godstoget i R17 som var lengst, tyngst og som hadde lavest 
prioritet. I tillegg, hadde godstogene i R17 bedre forutsetninger da de var kortere, lettere og fikk 
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høyere prioritet. Det innebar at persontogenes kjøretider/rutetider ble tilpasset godstogenes i en del 
tilfeller. Forskjellen kan altså forklares av flere ting: 


Prioritet 


I modellen må man angi en prioritet. I alle konsepter har godstogene lavere prioritet enn 
persontogene. Dette betyr at persontog ikke får noe tillegg ved kryssing med godstog. Det er alltid 
godstogene som må stoppe. Virkeligheten er litt mer fleksibel, og persontogenes kjøretider/rutetider 
kan iblant tilpasses litt om det gir store gevinster for godstogene som var tilfelle i R17. Dette har stor 
betydning for beregningene. Dersom godstog og persontog har samme prioritet, reduseres 
godstogenes kjøretid betydelig mens persontogenes kjøretid kun øker med noen få minutter. 


Teknisk kjøretid 


Teknisk kjøretid er beregnet for et godstog med totalvekt 1500 tonn. Det ble valgt et tungt tog for å få 
konservative kjøretider. Vekten er tyngre enn for de fleste togene på Kongsvingerbanen og medfører 
også at de får lengre teknisk kjøretid. Det medfører også store tidstillegg for bremsing, som her er ett 
minutt, og for akselerasjon på to minutter. 


Toglengde 


Lengden på kombitogene varierer mellom 630 og 740m. Allerede 630 meter lange tog i K0 er lengre 
enn de fleste tog som kjører på Kongsvingerbanen i dag. Toglengden har stor betydning da det er 
mange krysningsspor som er for korte, også for dagens tog. 


6.5 Følsomhetsanalyse 


Det har blitt gjennomført en følsomhetsanalyse. I analysen varieres trafikkmengden med +/- 25 % for å 
se på hva de har for betydning for nødvendige tiltak. Både døgntrafikken og trafikken i dimensjo-
nerende 3-timersperiode varieres og alle togtyper endres likt, det vil her si med samme %. Ettersom 
både døgntrafikk og trafikken i dimensjonerende 3-timerspriode varieres likt, så er det fortsatt 
trafikken i den dimensjonerende 3-timersprioden som er dimensjonerende.  


Dersom trafikken reduseres med 25 %, er det kun nødvendig å forlenge krysningssporet på Seterstøa i 
K2.3. I konsept 3.4 er det nødvendig med dobbeltspor mellom Lillestrøm og Årnes. Mellom Årnes og 
Kongsvinger er det ikke nødvendig med dobbeltspor. Men, sporene på alle stasjonene utenom Disenå 
må forlenges til 1000 meter med samtidig innkjør. I tillegg må også Kongsvinger få samtidig innkjør. På 
strekningen Kongsvinger-Charlottenberg forlenges krysningssporene på Åbogen og Magnor. I konsept 
5.1 reduseres tiltakene til forlengelse av krysningssporene på Seterstøa, Bodung, Galterud, Åbogen og 
Magnor. 


Dersom trafikken øker med 25 %, må flere krysningsspor i konsept 2.3 forlenges. I tillegg må det gjøres 
tiltak mellom Roven og Lillestrøm. Kapasiteten kan eventuelt forbedres ved å fjerne stoppene på 
Svingen og Nerdrum. I K3.4 må det være dobbeltspor hele veien fra Lillestrøm til Charlottenberg. I 
konsept K5.1 må det bygges dobbeltspor fra Sørumsand til Charlottenberg. Analysen av maksimalt 
utbygget enkeltspor mellom Sørumsand og Kongsvinger inklusive tre helt nye stasjoner, viser at dette 
ikke gir tilstrekkelig kapasitet i rushtrafikken.  


6.6 Oppsummering 


Følgende tiltak vil være nødvendige i konseptene:  
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Konsept Nye/forlengelse av 
eksisterende 
krysningsspor 


Nye bane-
strekninger 


Andre tiltak 


K2.3 Galterud, 
Seterstøa, Bodung, 
Rånåsfoss og Roven 


  


K3.4 Magnor, Skotterud, 
Åbogen og Granli 


 Dobbeltspor Lillestrøm Ø - Kongsvinger med 
forbikjøringsspor på Sørumsand.  


Samtidig innkjør på Matrand og Kongsvinger.  


Ny blokkpost mellom Matrand og Åbogen 


K5.1 Magnor, Skotterud, 
Åbogen, Granli, 
Galterud, Sander, 
Disenå, Seterstøa, 
Årnes, Bodung, 
Rånåsfoss og 
Sørumsand.  


Ny bane 
Leirsund-
Sørumsand 


Samtidig innkjør på Matrand og Kongsvinger.  


Nye blokkposter mellom Matrand - Åbogen, 
Kongsvinger – Galterud, Sander – Skarnes og 
Seterstøa - Årnes 
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7 Transportanalyse og samfunnsøkonomi  
Beregningsforutsetninger for Referanse K0 og ulike konsepter i beregningsår 2030 og 2050 er levert av 
oppdragsgiver. Kostnadsestimater med usikkerhetsanalyse som er input til nyttekostnadsanalysen, er 
levert av Jernbanedirektoratet. Overordnede føringer med forutsetninger i referansesituasjonen og 
handlingsrom for buss- og togtilbud i konseptene er fastlagt av oppdragsgiver.  


De ulike tilbudskonseptene sammenlignes med referansesituasjonen i år 2030 og 2050. Referanse K0 
inneholder de samme overordnede forutsetninger som i de valgte konseptene. Det vil her si 
forutsetninger som beskriver framtidig vekst i antall innbyggere, bosetting, befolkningens 
sosioøkonomiske sammensetning, lokalisering av arbeidsplasser, inntektsutvikling, prisutvikling og 
bilhold. Bakenforliggende forutsetninger som benyttes i alle konseptene er tidligere etablert i 
forbindelse med transportetatenes arbeid med NTP 2022- 2033. Dette innebærer at veinettet for 2030 
er med bompenger, og for 2050 uten bompenger med unntak bomringene rundt byene. 


7.1 Transportanalyse for reiser i Norge 


Transportberegningene er gjennomført med to transportmodeller for persontransport. Den ene er den 
nasjonale persontransportmodellen NTM6 som beregner lange personreiser over 70 km i hele Norge. 
Den andre er den regionale persontransportmodellen RTM Øst som beregner korte personreiser under 
70 km. Modellen dekker de tidligere fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. I tillegg 
dekker den et bufferområde som består av hele eller deler av de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold, 
Telemark, Hordaland, Sogn Og Fjordane, Sør- og Nord-Trøndelag.  


Innledningsvis i utredningen er det gjort et arbeid med å kalibrere modellen til å stemme best mulig 
overens med tilgjengelige trafikktellinger og passasjerstatistikk i transportkorridoren som dekker 
Kongsvingerbanen. Modellsystemet beregner forventet endring i befolkningens reiseetterspørsel på 
grunnkretsnivå, endret valg av reisemål, endret transportmiddelfordeling og endret reiserute, samt 
beregnet trafikantnytte. Modellene fanger opp effekter i persontransportmarkedet som følge av 
faktorer som antatt framtidig befolkningsutvikling og endret bosetting, inntektsutvikling, prisutvikling 
for reiser, endret bilhold, veistandard og endret kollektivtilbud. 


For beregningene som er gjennomført i forbindelse med KVU Kongsvingerbanen er det lagt til grunn 
overordnede forutsetninger som er sammenfallende med det som benyttes i arbeidet med NTP 2022-
2033. Dette gjelder blant annet forutsetninger om befolkningsutvikling, bosetting, arealbruk, 
inntektsutvikling, prisutvikling og kjente forutsetninger for framtidig infrastruktur og kollektivtilbud.  


Befolkningsutvikling og bosetting i transportkorridoren er den mest sentrale drivkraften når 
reiseetterspørsel og markedsgrunnlag for kollektivtrafikk skal analyseres. Det er tatt utgangspunkt i 
befolkningsframskrivinger alternativ MMMM, som er middels vekst, fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) per 
juni 2018. SSBs framskrivinger på kommunenivå strekker seg kun fram til 2040, mens nasjonal 
framskriving går fram til 2100. I de tverretatlige persontransportmodellene er SSBs befolkningsfram-
skriving på kommunenivå brutt ned på grunnkretsnivå for årene fram til 2040. Etter 2040 er det i 
tillegg foretatt en skjematisk fordeling av den nasjonale framskrivingen til kommunenivå, før 
framskrivingen er fordelt videre på grunnkretsnivå. 


Befolkningsframskrivingen omfatter både endring i antall bosatte og endring i befolkningens 
sammensetning. Alderssammensetningen har betydning for transportprognosene. Det skyldes at ulike 
aldersgrupper har ulikt reiseomfang, gjennomfører reiser med ulike reiseformål og har ulike 
preferanser for å velge de forskjellige transportmidlene. 


I modellområdet til RTM Øst sett under ett, øker folketallet med om lag 11 % fra 2018 til 2030, og med 
ytterligere 11 % fra 2030 til 2050. Samlet sett har kommunene i hele modellområdet en framskrevet 
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vekst på 23 % fra 2018 til 2050, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig vekst på 0,65 % per år. Veksten 
avtar over tid. Den framskrevne befolkningsveksten fram mot 2030 og 2050 er relativt sett svakest i 
ytterkommunene som Kongsvinger og Sør-Odal, og sterkere i kommune nærmere Oslo.  


Det er en antatt samlet befolkningsvekst fra 2018 til 2030 i de tidligere kommunene Fet (1700 flere 
bosatte), Sørum (2700), Nes (2800), Sør-Odal (600) og Kongsvinger (1100). Til sammen utgjør dette 
8900 nye bosatte i disse kommunene i perioden fram til 2030. Den veksten som forutsettes i 
kommunene som ligger i transportkorridoren, er allerede i stor grad konsentrert til influensområdet 
for stasjonene langs Kongsvingerbanen. Det gjelder spesielt rundt Fetsund, Sørumsand, Årnes, Skarnes 
og Kongsvinger. En mer ambisiøs fortettingsstrategi kan i prinsippet være mulig, hvor befolknings-
veksten i kommunene omfordeles og konsentreres ytterligere. Potensialet for antall bosatte som kan 
lokaliseres mer sentralt til jernbanestasjonene er imidlertid begrenset av veksten i hver av 
kommunene Samtidig legger kommunenes arealbruksplaner føringer med hensyn til mulig fortetting. 


7.1.1 To scenarioer år 2030 – Referanse K0 med og uten nullvekstmål for 
biltrafikken 


Transportmodellberegningene som er gjennomført for reiser i Norge forutsetter i utgangspunktet en 
prisutvikling for bilbruken hvor dagens bompengetakster og rabatter for nullutslippsbiler videreføres. 
Dersom det ikke settes inn spesielle tiltak for å begrense bilbruken, er det sannsynlig at det blir en 
fortsatt vekst i biltrafikken framover. Dette viser beregningene med transportmodellen. For regionen 
Oslo og Akershus samlet gjelder imidlertid nullvekstmålet for personbiltrafikken i 2030 sammenlignet 
med 2016. Samtidig har Oslo et eget mål om at biltrafikken i byen skal reduseres med en tredel 
sammenlignet med nivået i 2015. 


Ved utgangen av 2018 besto personbilparken av 12 % elbiler både i Oslo og Akershus, men elbilen 
dominerer nybilsalget i regionen. Elbilandelen vil høyst sannsynlig stige kraftig i årene framover, men 
det er svært usikkert hvor høy den kan bli i løpet av 2020-tallet. Den høyere elbilandelen i framtiden 
innebærer at gjennomsnittskostnaden per kjørte kilometer blir lavere enn i dag. Dette gir en vridning i 
retning av lengre og flere bilturer [9]. Dersom det blir billigere å kjøre bil, vil dette svekke 
kollektivtransportens konkurransekraft. Dette gjelder også kollektivtransport i transportkorridoren for 
Kongsvingerbanen. 


Vi har modellberegnet og analysert persontransportmarkedet i to ulike scenarioer i 2030 for både å 
håndtere usikkerhet knyttet til vekst i biltrafikken og finne ut i hvilken grad dette vil påvirke 
tilbudskonseptene. Det vil si at alle beregninger er gjort både med og uten tiltak som gir nullvekst i 
personbiltrafikken i Oslo og Akershus. For å oppnå nullvekst i denne trafikken har vi antatt at det blir 
innført veiprising i Oslo og Akershus som virkemiddel. Det legges da til en ekstra kostnad for de som 
velger å kjøre bil, som varierer med kjørt distanse på den delen av reisen som foregår i Oslo og 
Akershus. Det er ikke gjort tilsvarende beregning med antatt nullvekst i biltrafikken for 2050.  


I scenarioet med veiprising blir det flere kollektivreisende enn scenariet uten tiltak som begrenser 
bilbruken. I nullvekstberegningene er det benyttet en generell forutsetning om flat takst på 1,50 
kroner ekstra per kjørte kilometer i Oslo og Akershus, som kommer i tillegg til ordinære 
driftskostnader og bompenger. Hvordan en eventuell framtidig ordning med veiprising kommer til å 
innrettes med hensyn til prisnivå og differensierte takster, er det ikke mulig å fastslå.  


7.1.2 Beregnet antall togreiser på Kongsvingerbanen 
Transportmodellberegningene viser at veksten i antall togpassasjerer på Kongsvingerbanen i Referanse 
K0 øker med 14 % fra og med 2018 til 2030, og med 28 % fra 2018 til 2050, når vi studerer antall 
passasjerer om bord i tog mellom stasjoner. Dette er referansebanen uten forutsatt veiprising eller 
nullvekst i biltrafikken, og gjelder dersom ikke noen av konseptene blir gjennomført. På alle snitt 







56 


(delstrekning mellom to stasjoner) øker passasjerantallet de kommende årene fram til 2050, samtidig 
som det er færre reisende om bord i togene når en kommer lenger unna Oslo i retning Kongsvinger. 


Forutsatt befolkningsvekst i perioden 2018-2030 er 1,1 % per år i kommunene langs Kongsvingerbanen 
inkl. Oslo og Lillestrøm. I perioden 2030-2050 er den forutsatt til å bli 0,5 % per år. Beregnet vekst i 
antall togpassasjerer i Referanse K0 ligger litt høyere enn befolkningsveksten, med 1,1 % per år fram til 
2030 og deretter 0,6 % per år fram til 2050. Passasjergrunnlaget for jernbanen vil dermed stort sett 
følge befolkningsveksten, hvis det ikke gjennomføres tiltak som endrer togets konkurransekraft i 
forhold til privatbil. 


 
Figur 28:  Antall togpassasjerer over snitt på delstrekninger mellom stasjoner på Kongsvingerbanen. Sum 


begge retninger per årsdøgn. Modellberegnet for dagens situasjon 2018 og referansebane 2030 og 
2050, scenario uten nullvekst i biltrafikken. 


Figuren over viser antall togpassasjerer på Kongsvingerbanen beregnet for dagens situasjon 2018 og 
2030 uten forutsatt nullvekst i biltrafikken. I Referanse K0 er det en forsiktig økning fra dagens 
situasjon, mens det i K1 blir omtrent like mange togpassasjerer som i dag. Dette skyldes at K1 
forutsetter økt busstilbud samtidig som togtilbudet holdes uendret sammenlignet med Referanse K0. 
Konsept 2.3 har samme togtilbud som Referanse K0. Det antas derfor samme passasjertall for K2.3 
som for K0. Markedseffekter av endret trengsel om bord i togene er vurdert i nyttekostnadsanalysen. 


Det konseptet som gir flest togpassasjerer er K3.4 som gir en kraftig økning i antall avganger på hele 
strekningen. Konsept 5.1 gir også et høyt antall togpassasjerer. Selv med dobbeltspor mellom 
Lillestrøm og Sørumsand, vil K5.1 føre til færre passasjerer enn K3.4. Det skyldes hovedsakelig at K3.4 
har dobbeltspor hele veien fra Lillestrøm til Kongsvinger. Det gir litt kortere reisetid og dermed flere 
togpassasjerer enn i K5.1. Alle konseptene ser ut til å løse kapasitetsutfordringen på delstrekningen 
mellom Fetsund og Lillestrøm, enten ved å etablere alternativ kapasitet på buss som i K1, økt kapasitet 
ombord i toget som i K2.3, eller gjennom økt frekvens som i K3.4 og K5.1. 
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Figur 29:  Antall togpassasjerer over snitt på delstrekninger mellom stasjoner på Kongsvingerbanen. Sum 


begge retninger per årsdøgn. Modellberegnet for dagens situasjon 2018 og konsepter i 2030, 
scenario uten nullvekst i biltrafikken. Konsept 2.3 har samme passasjertall som Referanse K0. 


Noen av tilbudskonseptene representerer forskjellige rutetilbud som gir økt frekvens på Kongsvinger-
banen. Dette gjelder også linjer/togtilbud som har start og endepunkt i Asker og som underveis til/fra 
Kongsvinger, også trafikkerer Hovedbanen. Disse linjene/togtilbudene vil stoppe på flere stasjoner på 
strekningen mellom Asker og Lillestrøm. Disse stasjonene er ikke en del Kongsvingerbanen på 
strekningen Lillestrøm-Kongsvinger-riksgrensen. Trafikantnytten for disse konseptene inkluderer 
virkningene av flere kollektivreiser og spart reisetid også for passasjerer som bare reiser mellom 
stasjoner på strekningen Asker-Lillestrøm. Dermed vil deler av nytten i disse konseptene komme fra et 
større trafikkgrunnlag enn bare Kongsvingerbanen. Det vil her si strekningen Lillestrøm-Kongsvinger-
riksgrensen. Disse konseptenes nytte kommer både fra Kongsvingebanen pluss strekningen Asker-
Lillestrøm. 


En vesentlig del av den økte trafikantnytte i konsept 3.4 må tilskrives effekten av økt frekvens og 
kortere ventetid for reisende mellom Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S og 
Lillestrøm. 


Beregningene for 2050 viser en økning i antall togpassasjerer på 12 % i forhold til 2030. Veksten fra 
2030-2050 er jevnt fordelt på strekningen. Rangeringen mellom konseptene med hensyn til 
passasjertall er den samme i 2050 som i 2030. Det samme er også bildet av færre passasjerer på de 
ytterste strekningene mot Kongsvinger. 
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Figur 30:  Antall togpassasjerer over snitt på delstrekninger mellom stasjoner på Kongsvingerbanen. Sum 


begge retninger per årsdøgn. Modellberegnet for dagens situasjon 2018 og konsepter i 2050, 
scenario uten nullvekst i biltrafikken. Konsept 2.3 har samme passasjertall som Referanse K0. 


Når det forutsettes nullvekst i biltrafikken som følge av antatt veiprising i Oslo og Akershus, styrkes 
kollektivtrafikkens konkurransekraft. I 2030 blir det flere togpassasjerer på Kongsvingerbanen forutsatt 
nullvekst i biltrafikken. Det gjelder også i Referanse K0. Veksten er størst på den strekningen som ligger 
nær Oslo, og hvor trengselen på veinettet er størst. På snittet Tuen-Nerdrum og Lillestrøm/Svingen-
Sørumsand fører nullvekst i biltrafikken til at det blir mellom 11 og 13 % flere togpassasjerer.  


Dette er den isolerte effekten av antatt vegprising i Oslo og Akershus og er en effekt som kommer i 
tillegg til effekten av tiltakene i konseptene. På strekninger lenger ut på Kongsvingerbanen blir 
effekten av nullvekst i biltrafikken mindre. Det vil f.eks. bli bare 7 % flere togpassasjerer på strekningen 
mellom Auli og Haga og kun 2 % flere passasjerer mellom Skarnes og Kongsvinger. 


7.1.3 Konseptenes effekt på reiser og reisemiddelfordeling 
Samlet sett fører konseptene til reduksjon i antall bilreiser og gang- og sykkelreiser, og økning i antall 
kollektivreiser. Økningen i antallet kollektivreiser er større enn reduksjonen i bilreiser og i gang- og 
sykkelreiser, slik at samlet antall reiser går noe opp som følge av det forbedrede kollektivtilbudet. 


Reduksjonen i gang- og sykkelreiser er bare for de korte reisene. Reduksjonen i antall bilreiser er i 
størrelsesorden 60-70 % av økningen i antall kollektivreiser. Dette omfatter alle reiser i modellområdet 
og dermed også reiser som dekker et større område enn strekningen Lillestrøm-Kongsvinger. At 
tilbudsøkningen på Kongsvingerbanen også gir et bedre kollektivtilbud på strekningen Asker-Oslo- 
Lillestrøm, samt på stasjonene på Hovedbanen, er en medvirkende årsak til endret 
transportmiddelfordeling og økt antall kollektivreiser. Nedgangen i biltrafikken er størst i K3.4, som en 
følge av at det er i dette konseptet togtilbudet forbedres i størst grad. 


Det forbedrede togtilbudet medfører en økt andel av reiser som gjøres med kollektivtransport. Selv 
om biltrafikken innenfor modellområdet reduseres, påvirkes ikke nivået på bilreisene som er beregnet 
over de to snittene i særlig grad. Antall bilreiser over snittet Rv22 Fetveien mellom Lillestrøm og 
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Fetsund gikk ned med bare 100 per dag i 2030 fra referanse til K3.4, mens antall kollektivreiser økte 
med 3 200 per dag. Det er dermed økt etterspørsel etter kollektivreiser i transportkorridoren for 
Kongsvingerbanen som er grunnen til at kollektivandelen øker. Det blir absolutt sett ikke færre 
bilreiser i transportkorridoren for Kongsvingerbanen sammenlignet med Referanse K0. Antall bilreiser 
går imidlertid ned i modellområdet som helhet. Dette skyldes en kombinasjon av endret 
destinasjonsvalg og endret transportmiddelvalg. Det kan til dels forklares av redusert bilbruk også i 
korridoren Asker-Oslo-Lillestrøm hvor det forutsettes økt antall avganger i de aktuelle konseptene. 


Busskonseptet K1 gir en liten overgang fra personbil til buss, slik at kollektivandelen øker med ett 
prosentpoeng i de to snittene som er beregnet. Busskonseptet viser at bedre busstilbud i form av økt 
frekvens og nye bussruter, samtidig som togtilbudet holdes uendret, påvirker konkurranseflaten 
mellom buss og tog. Bussens markedsandel øker med 3 prosentpoeng, mens togets markedsandel går 
ned med 2 prosentpoeng, både i 2030 og i 2050. K1 har neglisjerbar effekt på sum reiser over snittene, 
sammenlignet med Referanse K0. 


Konsept 3.4 med dobbeltspor og sterk økning i antall avganger er det togkonseptet som har størst 
effekt på sum antall reiser over de to snittene Rv 22 Fetveien mellom Lillestrøm og Fetsund og E16 
mellom Skarnes og Kongsvinger. Det er også det konseptet som har størst effekt på reisemiddel-
fordelingen. Konseptet gir ca. 7 % økning i samlet antall reiser over snitt én og 3 % økning over snitt to. 
Konseptet gir en kraftig økning i togets markedsandel. Den øker i snitt én fra 15 % i referanse til 24 %, 
og i snitt 2 fra 19 til 25 %. Økningen i togets markedsandel er altså størst på den delen av korridoren 
som ligger nærmest Lillestrøm. Bussens allerede lave markedsandel mellom Kongsvinger og Skarnes 
blir redusert til en tredel av hva den var i referansen i K3.4. 


Konsept 5.1 med ny linje fra Leirsund til Sørumsand gir en litt mindre forbedring i togtilbudet enn i 
K3.4. K5.1 gir dermed en litt mindre økning i kollektivandeler enn i K3.4. Kollektivandelen i 2030 på 
snitt én mellom Lillestrøm og Fetsund er 33 % i K3.4 og 32 % i K5.1. I 2050 er resultatene grovt sett de 
samme. 


7.2 Transportanalyse for grensekryssende reiser 


I transportkorridoren Oslo-Stockholm konkurrerer toget med fly på endepunktmarkedet. Det finnes 
også et underveismarked for grensekryssende reiser mellom Norge og Sverige, hvor bil og buss er 
togets konkurrenter. En analyse fra Transportøkonomisk institutt om grensependling (TØI 2014) viser 
at det er svært lite pendling fra Norge til Sverige i Kongsvingerbanens transportkorridor over 
Eda/Charlottenberg. I motsatt retning fra Sverige til Norge anslås at det i 2009 var i alt 2700 
langpendlere bosatt i Värmland, som arbeidet i Oslo og Akershus. Det er ikke laget noen tilsvarende 
oversikt med nyere tall. Uten en større reisetidsforkortelse mot Oslo, er det mest naturlig å anta at 
arbeidsmarkedet i Karlstad integreres med områder langs aksen Örebro-Västerås i framtiden, enn 
mellom Karlstad og Kongsvinger.  


Det er bilen som dominerer den grenseoverskridende trafikken med 3 millioner reiser over grensen. 
Over grensen har bilen 69 % andel av transporten, fly har 23 %, tog har 5 % og buss har 3 %. Internt i 
Sverige har bilen 67 %, tog har 27 %, buss har 6 % og fly har 0,2 % av transporten i korridoren. Tog har 
med andre ord en mye sterkere posisjon internt i Sverige, og fly er det viktigste kollektivtilbudet for 
reiser som krysser grensen.  
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Figur 31:  Transportmiddelfordeling for lange reiser mellom Sverige og Norge, samt internt i Sverige i 


korridoren Stockholm-Karlstad-Oslo 2016. Kilde: KTHs bearbeiding av SAMPERS-matriser 
(transportmodell) og KTHs database for trafikk til og fra Sverige. 


Reisetiden med tog mellom Oslo og Stockholm var rundt seks timer fram til 2015 da den ble redusert 
til i underkant av 5 timer. I årene 2016-2017 ble antall togavganger på hverdager økt fra to til fire per 
retning. De senere årene er togtilbudet blitt dårligere, og var i 2019 redusert til to direkteavganger per 
retning med reisetid på 6 timer på grunn av arbeid på linjen. Antall grensekryssende togreiser på 
Kongsvingerbanen i 2016 er anslått til 220 000 per år basert på tidligere analyser ved KTH av 
markedsgrunnlaget i korridoren Oslo-Stockholm. Det finnes ikke offisielle data som viser utviklingen i 
antall grensekryssende togreiser på Kongsvingerbanen. 


 
Figur 32:  Antall flyreiser mellom Stockholm (Arlanda) og Oslo, og mellom Sverige og Norge samt mellom 


Stockholm og Karlstad 1993-2019 (sum begge veier). Kilde: KTHs bearbeiding av Sveriges Officiell 
statistik (SOS) Luftfartsstatistikk, Trafikanalys 2020:9, Transportstyrelsen og destinasjonsstatistikk 
fra Swedavia. 
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Antall flyavganger på strekningen Oslo-Stockholm har økt fra 15 til 24 turer per retning fra 2010 til 
2015 da flere operatører kom inn i markedet. Flytilbudet har deretter ligget på 22-23 avganger med 23 
avganger per dag og retning i 2019. Flytiden er ca. 1 time. I tillegg kommer reisetid til og fra luft-
havnene, og en reise fra sentrum til sentrum tar drøyt tre timer mellom Oslo og Stockholm. Avinor 
gjennomfører regelmessig reisevaneundersøkelser blant flypassasjerer og har detaljert passasjer-
statistikk, men gir ikke ut strekningstall for Oslo-Stockholm der det kun er to selskaper som har et 
flytilbud. Avinor opplyser at det tradisjonelt har vært en «god del» tjenestereiser på strekningen. Ifølge 
TØI- rapporten Reisevaner på fly 2017, var antall passasjerer mellom Oslo og Stockholm (uten 
transferpassasjerer) ca. 1 million per år. 


Det er i dag mer enn dobbelt så mange flyreiser som det var på begynnelsen av 1990-tallet. Dette 
tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,1 % for perioden 1993-2017. Det er to trendbrudd i 
perioden. Det er etter terrorangrepet i New York i 2001 og etter finanskrisen i 2008. Det har også vært 
en reduksjon i antall flyreiser i 2019. En mulig forklaring på dette kan blant annet være såkalt «fly-
skam» som et resultat av befolkningens økende miljøbevissthet. I 2018 var det til sammen 1,8 
millioner flyreiser mellom Norge og Sverige, hvorav 1,4 millioner var mellom Arlanda og Oslo lufthavn. 
Med antall punkt-punkt reiser på drøyt 1 million per år tilsier dette at rundt regnet en firedel kan antas 
å være transfer-reisende som har andre sluttdestinasjoner enn Stockholm eller Oslo og reiser videre 
med annet fly. 


Busstilbudet mellom Oslo og Stockholm har vært stabilt med 3 avganger per dag og retning, bortsett 
fra toppåret 2015 da det var 12 bussavganger per dag. Bussturen tar 7-8 timer. Reisetiden med bil 
mellom Oslo og Stockholm via E18 er på drøyt 6 timer. Buss har varierende markedsandel langs 
korridoren, og beregnes til å ha 0,1 millioner reiser over grensen. Tallene for buss omfatter både 
rutetrafikk og charter, og det er større usikkerhet knyttet til tallene for buss enn for tog. Det finnes 
ikke målinger som kan si noe om utviklingen i lange bussreiser mellom Sverige og Norge. Busstilbudet 
har lenge vært dårlig bortsett fra i 2015 da en ny operatør kom inn på markedet. Antall avganger økte 
da forbigående. Trafikverkets trafikktellinger som fanger opp grensekryssende trafikk et stykke inn i 
Sverige, viser at personbiltrafikken har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 2,4 % fra 1993 til 2017. 
Dette er en høyere vekst enn for lange bilreiser internt i Sverige, som har hatt en vekst på 1,4 % per år i 
gjennomsnitt. 


7.2.1 Markedseffekter av endret togtilbud i konseptene 
Reisetidsbesparelsen som er forutsatt i konseptene for fjerntoget på Kongsvingerbanen er svært liten. 
I konsept 3.4 er det 5 minutter kortere kjøretid enn i Referanse K0, mens den i konsept 5.1 er 7 
minutter kortere. På endepunktrelasjonen Oslo-Stockholm utgjør dette en tidsgevinst på 1,7 
respektive 2,3 %. I K3.4 og K5.1 er det lagt til grunn at det vil være 8 togavganger per dag mellom Oslo 
og Stockholm, mens det i Referanse K0 er 5 avganger. Ved større reisetidsendringer enn hva som er 
lagt til grunn i KVU Kongsvingerbanen, ville det vært naturlig å gjøre en grundig analyse av 
konkurransen mellom tog og fly på strekningen Oslo-Stockholm. Det er tidligere gjennomført 
utredninger som blant annet forutsetter under 3 timer reisetid med tog mellom Oslo og Stockholm, 
noe som forutsetter omfattende jernbaneinvesteringer både i Norge og Sverige. Det er derfor lagt til 
grunn for analysene at det ikke skjer et større skift i konkurransen mellom transportmidlene. 


7.3 Transportanalyse for godstransport 


Utredningen av konsepter for Kongsvingerbanen er gjennomført med utgangspunkt i framtidig 
transportbehov basert på grunnprognoseforutsetninger om produksjon og konsum. Det er for de ikke 
transportmiddelfordelte godsstrømmene benyttet samme grunnlag som i beregningene til Nasjonal 
transportplan (NTP) 2022-2033. For toglengder er forutsetninger som ligger nærmest mulig 
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forutsetningene i Jernbanedirektoratets godsstrategi benyttet. De transportmiddelfordelte 
godsstrømmene vil derfor avvike noe fra NTP-beregningene. 


Det er gjennomført beregninger av etterspørselen etter godstransport med NGM. Beregningene er 
gjennomført for 2030 og 2050. Ved å endre på infrastrukturen og toglengdene i henhold til tiltakene, 
er det med hjelp av modellen beregnet hvilken godsnytte tiltakene gir. Godsnytten i form av reduserte 
logistikkostnader er den beregnede kroneverdien av de reduserte framføringstidene og transport-
kostnadene som de ulike konseptene gir opphav til. Denne nyttevirkningen inngår i den 
samfunnsøkonomiske analysen. 


Basert på de beregnede varestrømmene og fordeling på jernbane, er etterspørselen etter linje-
kapasitet i form av antall tog beregnet med NGM. Dette er gjort for å verifisere at de etterspurte 
godsmengdene kan fraktes med den tilgjengelige kapasiteten. Etterspørselen etter tømmertransport 
med tog ligger innenfor kapasitetsbegrensningene som er beregnet av Sweco for alle alternativ. For 
K3.4 og K5.1 ligger også etterspurt kapasitet for kombi og vognlast innenfor den beregnede 
kapasiteten. For K0/K1 og for K2.3 er imidlertid etterspørselen høyere enn kapasiteten.  


Det er betydelige retningsskjevheter i togtransporten i korridoren. Godsmengdene varierer noe 
mellom K2.3, K3.4 og K5.1, men forskjellene er ikke svært store, verken i 2030 eller i 2050. Den 
beregnede etterspørselen etter godstransport med tog påvirkes for 2050 blant annet av 
forutsetningen om at flere veier vil få fjernet bompenger i 2050. Lastebiltransportens konkurranseevne 
overfor tog er derfor betydelig bedre i 2050 enn i 2030. Kortere framføringstid og lengre godstog og 
dermed lavere transportkostnader vil forbedre godstogenes konkurranseevne overfor lastebilen. 
Denne forbedringen vil bli svekket i 2050 sammenlignet med 2030 fordi bompengene vil bli fjernet for 
flere veier. For kombi spesielt begrenses utviklingen av kapasitetsbegrensningene. 


Konseptene reduserer kostnadene for godstransporten med tog sammenlignet med referanse-
konseptet K0 og K1. Næringslivets og transportsektorens logistikkostnader går dermed ned. Dette 
omfatter reduksjoner i kostnader som følge av kortere framføringstid for godset, og dermed økt 
gevinst for vareeierne. Alle gevinster forutsettes gjennom konkurransen i transportmarkedet å tilfalle 
godskundene. 


Reduksjonen i næringslivets årlige logistikkostnader fra 43 til 157 millioner kroner for alle konseptene i 
2030, vurderes å være av moderat omfang. Kostnadsreduksjonen skyldes effekten av lengre tog på 
Kongsvingerbanen og ikke minst økt kapasitet for trafikken mellom Oslo og Narvik. Lengre tog gir 
lavere kostnader for eksisterende jernbanetransporter og gir også en overføringseffekt fra vei. 


7.3.1 Følsomhetsanalyse 
For å se hvor følsomme effektene av endringene i de ulike konseptene er ved endrede forutsetninger, 
er det foretatt tilleggsberegninger for 2030 for alle konseptene og referansen. I alle disse 
beregningene er det forutsatt at kilometerkostnaden per bil for veitransport er økt med 4 kroner. Det 
er lagt til grunn samme kostnadsøkning for alle biltyper, slik at distribusjonsbiler får samme økning i 
kilometerkostnader som langtransportbiler og tømmerbiler. Hensikten med følsomhetsanalysen er å 
se om endringen i godsnytte mellom referanse og tiltakene endres i vesentlig grad ved endrede 
forutsetninger om transportkostnadene på vei. Følsomhetsberegningen er foretatt under forutsetning 
om at det er tilstrekkelig kapasitet. 


Effekten av disse forutsetningene er ganske kraftig for transportfordelingen. Med høyere 
transportkostnader generelt for gods på vei, vil jernbanens andel av godstransporten i Norge gå kraftig 
opp i referansekonseptet K0 og tilbudskonseptet K1. Dette vil også gi en kraftig reduksjon av 
godstransport på vei. Antall tonnkilometer i innenlands godstransport med tog i K0 i 2030 gikk opp fra 
4424 millioner tonn i hovedberegningen til 6790 millioner tonnkilometer i følsomhetsberegningen, en 
økning på over 50 %. 
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Virkningsberegningene av togkonseptene er kjørt på nytt under den alternative forutsetningen om 
kilometerkostnad. Dette fører til ytterligere overgang fra bil til tog. Effekten av konseptene på logi-
stikkostnadene i næringslivet er bare svakt større i følsomhetsberegningen enn i hovedberegningen. 
Transportarbeidet for tog i følsomhetsanalysen ligger drøyt 50 % høyere enn hva det er i 
hovedberegningene, både i referansen K0, K1 og i de andre konseptene. Under disse forutsetningene 
vil det være behov for økt kapasitet. Det vil i dette tilfellet generelt gjelde hele jernbanesystemet. 


7.4 Usikkerhet 


Tilbudskonseptene i transportanalysen forutsetter at buss- og togoperatørene faktisk tilbyr en 
ruteplan som samsvarer med det antall avganger og stoppmønster som er lagt til grunn i konseptvalg-
utredningen. I etterspørselsberegningene er det ikke tatt høyde for en eventuell tilpassing av 
kollektivtilbudet på de strekningene hvor det kan være tilbudt over- eller underkapasitet. Endringer i 
forutsetninger om rutetilbudet vil kunne påvirke driftskostnadene og eventuelt også investerings-
kostnadene. Tilbudsendringer vil også påvirke etterspørselen etter kollektivreiser og dermed også 
endret nytte for trafikantene. Etter gjennomføring av transportanalysen og nyttekostnadsanalysen er 
det ikke gjort forsøk på optimalisering av fastlagt rutetilbud i konseptene. 


Husholdningenes kjøpekraft har betydning for blant annet bilhold og valg av transportmiddel. I 
transportanalysen er det lagt til grunn forutsetninger om økonomisk utvikling som er konsistent med 
de forutsetningene som hittil er benyttet i arbeidet med NTP 2022-2033. Vi har i løpet av 2020 sett et 
tilbakeslag i verdensøkonomien. Dermed er det usikkert om framtidens arbeidsmarked og 
inntektsutvikling i Norge kommer til å bli slik som tidligere antatt.  


Det er også stor usikkerhet knyttet til overordnede rammebetingelser for transportmarkedet. Pris-
utviklingen for kjøp og bruk av privatbiler vil være avhengig av politiske prioriteringer og teknologisk 
utvikling. I dag er det en økning i andelen elbiler på bekostning av fossilt drevne biler. Med dagens 
driftskostnader, avgifter og rabattordninger for passering i bomstasjonene, vil gjennomsnittlig realpris 
ved bruk av lette kjøretøy bli lavere i framtiden. For å kunne vurdere denne usikkerheten, og i hvilken 
grad dette påvirker utfallet i den samfunnsøkonomiske analysen, analyseres konseptene med to ulike 
scenarioer for 2030 med og uten forutsetning om veiprising i Oslo og Akershus. Med forutsetning om 
veiprising blir det nullvekst i biltrafikken i Oslo og Akershus, og samtidig økt etterspørsel etter 
kollektivreiser. Dermed øker den sammenlagte trafikantnytten i konseptene fordi flere reiser med tog. 


For å beregne utviklingen i etterspørselen etter reiser og varestrømmer er transportmodeller for 
innenlands persontransport og for godstransport benyttet. For grensekryssende reiser er det antatt 
markedselastisiteter og gjort en forenklet framskriving av antall togpassasjerer på Kongsvingerbanen. 
Usikkerheten i analysen av endret reiseetterspørsel ligger i selve beregningsmetoden, og i de 
inngangsdataene som beregningene tar utgangspunkt i. Befolkningsvekst og bosettingsmønster er en 
viktig drivkraft i persontransportmarkedet, og andre vekstprognoser enn SSBs middels alternativ 
MMMM vil føre til et annet passasjergrunnlag på Kongsvingerbanen. 


En viktig problemstilling er om befolkningens preferanser for transport vil endre seg fram til 
beregningsårene 2030 og 2050. Her bør en sammenligne med hva som var preferansene i 2013/14 når 
den hittil siste nasjonal reisevaneundersøkelse ble gjennomført. Resultatene fra denne undersøkelsen 
ble brukt til å kalibrere og reestimere modellene for persontransport. Det kan være grunn til å tro at 
preferansene endrer seg over tid. Et eksempel på preferanseendringer er eventuelt lavere 
betalingsvilje for å spare reisetid om bord i kollektive reisemidler etter at smarttelefoner ble vanlig. 
Smarttelefonene gjør det mulig å utnytte reisetiden mer eller mindre fornuftig. Et annet eksempel er 
at noen på grunn av økt miljøbevissthet opplever «flyskam» og dermed reiser sjeldnere med fly enn 
hva som var tilfellet tidligere under ellers like rammebetingelser.  
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For de grensekryssende reisene mellom Norge og Sverige er det en vesentlig usikkerhet knyttet til de 
antatte etterspørselselastisitetene i beregningene, og om disse er representative for dette markedet. 
Beregningene bygger på antagelser om markedsfølsomhet hvor det er forutsatt en «optimistisk» 
respons i markedet for togreiser mellom Norge og Sverige. 


Teknologisk utvikling og nye framtidige transportløsninger, som for eksempel selvkjørende biler, vil 
også påvirke preferansene ved valg av transportmåte. Det er stor usikkerhet rundt hvilke preferanse-
endringer vi vil se i framtiden, og man skal være forsiktig med å utlede langsiktige preferanseendringer 
fra observasjoner for en kort periode. Det er derfor vurdert som mindre usikkert å ta utgangspunkt i de 
preferanser som kan utledes av valgsannsynligheter fra reisevaneundersøkelsen. 


På grunn av pandemien som vi opplever i 2020, har reiseaktiviteten i Norge og verden blitt redusert 
betraktelig. Fysiske møter er i stor grad erstattet av nettbaserte møter, og restriksjoner har ført til 
endrede reisevaner. Det er usikkert om vi vil komme tilbake til «normalen» slik som det var før 
pandemien, eller om vi vil se at reisevaner for visse typer reiser kommer til å endre seg mer eller 
mindre permanent. Varige endringer i reisevanene vil kunne påvirke passasjergrunnlaget og hvilken 
nytte de ulike konseptene har for trafikantene. 


7.4.1 Materiellbehov 
Fordeling av avganger over uken kan påvirke materiellbehovet (antall vognstammer og antall lok) for 
en godsrelasjon. Dermed vil også enhetskostnader kunne påvirkes. Antakelsen om at det kjøres 10 
godstog per retning i helg i K1 og K2.3 gir en konsentrasjon av avganger som gir høyere materiellbehov 
enn i K3.4 og K5.1. Om dette er avgjørende for etterspørsel og konkurranseforhold til lastebil må 
analyseres i den videre prosessen.  


Materiellbehovet er et estimat ut fra en skisse av mulig omløp. Det er regnet med det aktuelle antall 
avganger over uken i konseptet, antatt 27 timers framføringstid. Det er også regnet med 4 timer 
oppholdstid med lasting/lossing, kontroll, enkelt vedlikehold m.m. på terminalene. Det er antatt faste 
avgangstider på virkedager, og andre avgangstider på lørdager og søndager. Det er antatt at avganger 
kjøres på samme tider fra hver terminal. Resultatene vil variere med de eksakte rutetidene og 
intervaller mellom avganger.  


Selve materiellbehovet er benyttet til å beregne hvor mye materiell som kreves for å avvikle en avgang 
i gjennomsnitt over uken. Materiellbruk per produsert enhet variere med antall vognstammer i omløp. 
K2.3 har i gjennomsnitt 25 % lavere materiellbruk per produsert enhet gods enn gjennomsnittet av K0. 
K3.4 og K5.1 har tilsvarende 39 % lavere materiellbruk per produsert enhet gods. I situasjonen med 
antall avganger omregnet til gjennomsnitt per virkedag, er det ingen forskjell mellom konseptene. 
Ukefordelingens påvirkning blir derfor ikke synlig og den relative forskjellen mellom konseptene 
kommer ikke fram. Hvor stor konsekvens disse effektene har for etterspørsel og nytte i konseptene 
sammenlignet med referanse, må vurderes i den videre planprosessen. Mer detaljert beskrivelse av 
usikkerhet knyttet til materiellbehov kan leses i notatet Materiellbehov (Jernbanedirektoratet 2020) .  


7.5 Prissatte virkninger (nyttekostnadsanalyse) 


De prissatte virkningene er identifisert og vurdert i tråd med Jernbanedirektoratets nytte-
kostnadsverktøy SAGA. Trafikantnytten er beregnet i trafikantnyttemodulen i RTM og importert til 
SAGA for beregning av nåverdier. For å prissette verdien av endret trengsel for togpassasjerer har vi 
benyttet passasjergrunnlaget fra RTM og kostnadsfunksjonen for trengsel fra modellen Trenklin. Ved 
hjelp av RTM er det beregnet antall passasjerer (ÅDT) om bord mellom stasjonene. Graden av trengsel 
beregnes ved å sammenholde disse trafikktallene med tall for togenes kapasitet som er summen av 
antall sitteplasser og ståplasser. Endringer i trengselskostnader er beregnet ved hjelp av kostnads-
funksjonen som ligger inne i modellen Trenklin. 
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I henhold til notatet «Retningslinjer for virksomhetenes transportanalyser og samfunnsøkonomiske 
analyser» er sammenstillingsåret 2022. Dette innebærer at all nytte og kostnader diskonteres til dette 
årstallet. Alle prosjektberegningene skal sammenligne sine effekter mot gjeldende referansealternativ. 
Alle nytte- og kostnadskomponenter i prisnivået i 2019. I tråd med NOU 2012:16 og Rundskriv R-
109/14 er det lagt til grunn en analyseperiode på 40 år fra åpningsåret. De ulike fysiske komponentene 
som inngår i konstruksjon av framtidig jernbaneinfrastruktur har imidlertid ulik forventet levetid. Noen 
komponenter har en forventet levetid langt utover 40 år etter anleggets ferdigstillelse. Dette er 
ivaretatt i denne analysen i form av restverdier.  


7.5.1 Investeringskostnader og offentlig kjøp 
De viktigste kostnadselementene i analysen er investeringskostnadene og endringene i offentlig kjøp. 
Alle konseptene fører til økte investeringskostnader. K1 omfatter ikke noen infrastrukturinvesteringer 
for jernbanen, men det kan bli behov for mindre investeringer i veginfrastruktur, herunder 
fremkommelighetstiltak for å prioritere buss og lignende (Asplan Viak 2020). 


Tabell 3:  De viktigste kostnadselementer som inngår i analysen, i forhold til referansealternativet, 
udiskontert. Millioner 2019-kroner. Negativt fortegn betyr at kostnadene øker, og positivt fortegn 
betyr at kostnadene reduseres. 


 K1 K2.3 K3.4 K5.1 
Investeringskostnad - 20 - 1 454 - 22 380 - 13 562 
Endring i offentlig kjøp, persontog (år 2026) - 21 0 - 310 - 46 
Endring i offentlig kjøp, buss (år 2026) - 4 0 3 2 


Alle konseptene, utenom K2.3, gir økt offentlig kjøp av persontrafikk på tog. Togtilbudet i K2.3 er likt 
som for referansealternativet. Konseptet innebærer økt ombordkapasitet på togene. Busskonseptet K1 
gir økte kostnader for kjøp av busstjenester og K3.4 og K5.1 gir en reduksjon i offentlige kjøp av 
busstjenester. Dette henger sammen med at antall busspassasjerer reduseres i K3.4 og K5.1, mens de 
økes i K1.  


7.5.2 Transport- og trafikkarbeid i 2030 
For konseptene K1 og K2.3 er det beskjedne endringer i antall togreiser. De økte togtilbudene i 
konseptene K3.4 og K5.1 gir en overgang fra andre transportmidler til tog. Konseptene fører til en 
økning i antall togreiser på henholdsvis 5 og 2,5 millioner reiser i 2030. I K5.1 er det mindre økning i 
doble togsett enn i K3.4. Samtidig har K3.4 større økning i togtilbud. 


Reduksjon i trengsel som følge av økt togtilbud eller større ombordkapasitet kan gi en økning i antall 
togreiser for konseptene. For K2.3 kan det dermed tenkes at endringene i persontrafikk er forskjellig 
fra null. I persontransportmodellene er det ikke lagt inn forutsetninger om ombordkapasitet og det er 
ikke mulig å gjennomføre egne beregninger for hvordan økt ombordkapasitet kan påvirke antall 
togreiser. Slike beregninger vil være usikre og de vil ikke endre den samfunnsøkonomiske rangeringen 
av konseptene. Endring i trafikantnytte vil sammenlagt være størst for de eksisterende togreisende 
fordi det er flere av dem enn nye passasjerer, med unntak av K3.4 som genererer flere nye passasjerer 
enn det er reisende på strekningen i dag.  


Tabell 4:  Transport med tog, i forhold til referansealternativet, per år (2030). 


 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Persontrafikk     
Endring i antall reiser (reiser) - 63 875 0 5 068 025 2 583 835 
Endring i trafikkarbeid (togkm) 0 0 2 799 898 928 286 
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Endring i transportarbeid (tusen personkm) - 9 232 0 114 221 58 894 
Endring i settkm 0 0 6 048 327 936 341 
Godstrafikk     
Endring i fraktmengde gods (tusen tonn) 0 108 347 354 
Endring i transportarbeid gods (mill. tonnkm) 0 329 360 352 


7.6 Prissatte virkninger 


Beregningene viser at alle konseptene, samlet sett, gir økt nytte for trafikantene og godskunder. K3.4 
og K5.1 gir mest nytte for trafikantene og godskundene. Størstedelen av trafikantnytten for K3.4 og 
K5.1 kommer fra tidsbesparelser knyttet til reising, gange og venting. Økt nytte for godskundene 
skyldes reduserte logistikkostnader. Reisetiden mellom Oslo S og Kongsvinger for K3.4 reduseres med 
15 minutter i forhold til grunnruten i referanse K0. Tilsvarende reduksjon i reisetid for K5.1 er 11 
minutter. Felles for alle konseptene er at fritidsreisende får den største økningen i trafikantnytten. 
Deres andel varierer mellom 50 og 65 % av den samlede trafikantnytten, avhengig av konsept. 


Tabell 5:  Oversikt over endring for trafikanter og godskunder som endring i forhold til referansealternativet, 
for perioden 2026-2065. Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022. I tabellen representerer 
positive verdier økt nytte, reduserte trengselskostnader, reduserte logistikkostnader og bedre 
helse for trafikanter og motsatt for negative verdier. 


 K1 K2.3 K3.4 K5.1 
Trafikantnytte (endring i reise-, gang- og 
ventetidskostnader) 


1 216 0 5 317 4 038 


Reduserte 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 i nytte for trafikanter og godskunder 1 518 2 382 11 526 9 440 


For K1 endres ikke togtilbudet og trafikantnytten økes hovedsakelig av forbedringer i busstilbudet. 
K2.3 gir trafikantene ingen tidsgevinster. Deres økning i trafikantnytten skyldes reduserte 
trengselskostnader. Med andre ord øker kvaliteten på transporttjenesten.  Godskundenes økte nytte 
skyldes en betydelig reduksjon i logistikkostnader. 


Bedre kapasitet i togtilbud gir som førstehåndseffekt mindre trengsel for passasjerene. Mindre 
trengsel vil gjøre toget mer attraktivt sammenlignet med bil og busstransport. Omfanget av trengsel 
om bord i togene reduseres i samtlige konsepter med unntak for K5.1. I K5.1 er den gjennomsnittlige 
etterspørselsøkningen større enn økningen i setekapasiteten. Dermed øker trengselen om bord i 
togene. Årsaken til dette er at togene har færre doble togsett i K5.1. Velferdseffekter av endret 
trengsel er bare beregnet for de eksisterende reisende. 


Den siste beregnede effekten for trafikantene er helsegevinster knyttet til overført trafikk fra personbil 
til kollektivtrafikk. Når folk bytter fra personbil til kollektivtrafikk, innebærer det mer gange og sykling 
til og fra stoppesteder og stasjoner. Helsegevinstene er betydelige i alle konseptene, med unntak av 
K2.3. Dette skyldes at K2.3 ikke gir noen overføring av trafikk fra personbil til kollektivtransport. 
Dermed gir konseptet ingen økning i sykling og gange til og fra stoppesteder og stasjoner. 







67 


7.6.1 Endring i nytte for operatører 
Beregningene viser en netto endring for operatørene lik null i alle konsepter. Endringer i billett-
inntekter, driftskostnader og avgifter for operatørene balanseres av endring i offentlig kjøp. I K3.4 øker 
inntektene til operatørene mest med en nåverdi på rundt 7,7 milliarder kroner. Det økte togtilbudet 
gir økte inntekter fra offentlig kjøp. Redusert kjøp av persontransport på buss trekker, i noen grad, i 
motsatt retning. I K2.3 er antall togavganger likt som for referansealternativet. Med forutsetningen om 
at kostnadene knyttet til togene med større ombordkapasitet er lik som for dagens tog, vil ikke dette 
føre til kostnadsendringer for togoperatørene. I K5.1 øker inntektene for operatørene med en nåverdi 
på rundt 2,1 milliarder kroner, mens de for K1 reduseres med om lag 1 million kroner. 


Tabell 6:  Oversikt over endring for operatører som endring i forhold til referansealternativet, for perioden 
2026-2065. Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022. I tabellen representerer positive verdier 
økte billettinntekter, økt offentlig kjøp og reduserte utgifter, og motsatt for negative verdier. 


 K1 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 
Offentlig kjøp persontransport med buss 65 0 - 51 - 26 
Sum inntekter - 1 0 7 696 2 119 
Driftskostnader for persontog 66 0 - 7 747 - 2 145 
Avgiftskostnader til staten for buss - 65 0 - 51 26 
Sum kostnader 1 0 - 7 696 - 2 119 
Endring i nytte (overskudd) for operatører 0 0 0 0 


7.6.2 Endring i nytte for det offentlige 
Konseptene K3.4 og K5.1 skiller seg betydelig fra konseptene K1 og K2.3 med hensyn til økte kostnader 
for det offentlige. K3.4 er beregnet til å gi økte offentlige kostnader med 28 milliarder kroner, mens 
K5.1 gir økte kostnader for det offentlige med ca. 15 milliarder. Best ut kommer konsept K1 med en 
økning på om lag 440 millioner. Den viktigste driveren for økte offentlige kostnader er kostnader 
knyttet til investeringer. K1 har mindre investeringer, sammenlignet med de andre konseptene, og 
dette påvirker i betydelig grad den samlede netto nåverdien. I K2.3 er investeringene beregnet til 1,4 
milliarder kroner, mens de for konseptene K3.4 og K5.1 er beregnet til henholdsvis 21,5 og 13 
milliarder kroner. 


Tabell 7:  Oversikt over endring for det offentlige som endring i forhold til referansealternativet, for perioden 
2026-2065. Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022. I tabellen representerer negative verdier 
lavere inntekter fra avgifter, økte vedlikeholdskostnader, økt offentlig kjøp og økt 
investeringskostnad, og motsatt for positive verdier. 


 K1 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 i nytte (overskudd) for det offentlige - 442 - 1 873 - 28 031 - 14 986 


Det benyttede beregningsverktøyet SAGA beregner offentlig kjøp av persontransport for tog slik at de 
dekker differansen mellom togoperatørenes beregnede inntekter og kostnader. Det vil si at jo høyere 
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de beregnede kostnadene er sammenlignet med inntektene, desto større vil beløpet til offentlig kjøp 
bli. SAGA fokuserer på virkningene for operatørene på jernbanen, mens det er gjort forenklede 
forutsetninger om bedriftsøkonomiske virkninger for busselskapene.  


I K3.4 øker de offentlige utgiftene knyttet til persontransport mest med en nåverdi på 5 milliarder 
kroner. Det økte togtilbudet trekker i retning av økte kostnader, og redusert kjøp av persontransport 
på buss trekker, i noen grad, i motsatt retning. I K5.1 øker de offentlige utgiftene til persontransport 
med en nåverdi på rundt 680 millioner kroner, mens de for K1 øker om lag 470 millioner kroner. 


7.6.3 Endringer i nytte for samfunnet forøvrig 
Busskonseptet K1 kommer dårligst ut blant konseptene med hensyn til endringer for samfunnet for 
øvrig. Konseptet gir økte kostnader knyttet til ulykker, støy, lokale og globale utslipp. I K1 trekker 
reduksjonen i bruk av personbil i positiv retning, altså lavere kostnader, mens effekten av økt bruk av 
buss er større og trekker i motsatt retning. Det er relativt liten forskjell mellom K3.4 og K5.1. 
Konseptene gir størst økning i nytte for samfunnet for øvrig på rundt 2,5 milliarder kroner. K2.3 øker 
nytte for samfunnet for øvrig med 980 millioner kroner. Trafikkoverføring fra andre transportmidler 
(personbil, buss, fly, lastebil og skip) til tog gir lavere kostnader knyttet til ulykker og støy, samt 
reduksjon i lokale og globale utslipp. En betydelig del av reduksjonen i lokale og globale utslipp 
kommer fra overført godstrafikk til bane. 


Tabell 8: Oversikt over endring for samfunnet for øvrig som endring i forhold til referansealternativet, for 
perioden 2026-2065. Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022. I tabellen representerer positive 
verdier færre ulykker, mindre støy og mindre utslipp, og motsatt for negative verdier. 


 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Endring i ulykker (person- og godstransport) - 7 55 177 206 
Endring i støy (person- og godstransport) - 47 31 219 213 
Endring i lokale utslipp (person- og godstransport) - 52 118 328 297 
Endring i globale utslipp - CO2 (person- og 
godstransport) 


- 27 775 1 803 1 794 


Endring i nytte for samfunnet for øvrig - 133 979 2 526 2 511 


7.7 Samlede resultater for prissatte virkninger 


Det er betydelige forskjeller i netto nytte mellom konseptene. K1 og K2.3 er beregnet til å gi positiv 
netto nåverdi, mens K3.4 og K5.1 er beregnet å gi negativ netto nåverdi sammenlignet med 
referansealternativet. K2.3 kommer best ut samfunnsøkonomisk av de analyserte konseptene. K3.4 
kommer dårligst ut. K3.4 og K5.1 har omfattende investeringer og betydelige andre offentlige 
kostnader sammenliknet med konseptene K1 og K2.3. 


K3.4 og K5.1 gir betydelig større trafikantnytte enn K1 og K2.3. Investeringskostnadene i K3.4 og K5.1 
er imidlertid av en helt annen størrelsesorden enn i K1 og K2.3. K1 inneholder noen investeringer 
knyttet til infrastruktur for buss og K2.3 inneholder noen mindre jernbaneinvesteringer. Endret 
trafikantnytte er betydelig mindre enn for K3.4 og K5.1, men de tilsvarende investeringskostnadene er 
vesentlig lavere. Beregningene er gjennomført som endringer i forhold til referansealternativet. 


  


Tabell 9:  Hovedtabell for nyttekostnadsanalyse av tiltak som endring i forhold til referansealternativet, for 
perioden 2026-2065. Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022. Restverdi er beregnet for 
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perioden 2066-2100. I tabellen er positive tall økt nytte, mens negative tall representerer redusert 
nytte (kostnader). 


 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Endring for trafikanter og godskunder 1 518 2 382 11 526 9 440 
Endring for operatører 0 0 0 0 
Endring for det offentlige (ekskl. investeringskostnader) - 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 368 1 359 2 770 3 577 
Endring i skattefinansiering - 90 - 159 - 5 064 - 2 449 
Netto nytte 1 221 2 688 - 16 273 - 1 908 
Netto nytte per budsjettkrone (NNB) 2,76 1,44 - 0,58 - 0,13 
Netto nytte per investert krone (NNK) 64,90 1,93 - 0,76 - 0,15 
Rangering basert på netto nytte 2 1 4 3 


 
Figur 33: Netto nytte i milliarder kroner (venstre akse) og netto nytte per budsjettkrone (høyre akse) for 


konsepter for Kongsvingerbanen. 


7.8 Nyttevirkninger av økt punktlighet i persontransporten  


Forbedringer i togenes punktlighet gir i hovedsak to viktige samfunnsøkonomiske effekter: Økt 
trafikantnytte på grunn av mindre ventetid og reduserte offentlige utgifter som følge av reduserte 
driftskostnader for togoperatørene. Ny kapasitet på jernbanenettet kan benyttes til ulike formål. Man 
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kan øke frekvens, hastighet eller pålitelighet i togframføringen. Hvordan gevinsten tas ut vil i stor grad 
bestemmes i ruteplanleggingen. Siden man ikke har noen (stabil) algoritme som viser sammenhengen 
mellom kapasitet og punktlighet og siden man ikke ex post (basert på faktiske resultater, ikke på 
beregninger) vet hvordan infrastrukturgevinsten tas ut, belyses punktlighetsgevinster her med noen 
enkle regneeksempler. 


Den årlige trafikantnytten som følge av økt punktlighet, er beregnet ved å multiplisere antall årlige 
påstigninger på Kongsvingerbanen med antatt reduksjonen i ventetid. Redusert ventetid er multiplisert 
med tilhørende tidsverdi. Endringen for det offentlige og togoperatørene er beregnet ved bruk av 
SAGA. Ved en forventet 2 minutters reduksjon i reisetid (færre forsinkelser) blir merverdien av denne 
nytteeffekten for passasjerene rundt 680 millioner kroner. Dette er nåverdien neddiskontert over 40 
år. 


Høyere pålitelighet påvirker også togoperatørers kostnader og inntekter og det offentliges kostnader 
knyttet til kjøp av persontransport. Ved en forventet punktlighetsforbedring på 5 prosentpoeng vil 
togoperatørenes driftskostnader bli redusert med om lag 43 millioner kroner i K3.4, samtidig som 
inntektene fra offentlig kjøp reduseres med tilsvarende sum. Det offentlige får en kostnadsbesparelse 
på om lag 43 millioner kroner. Tilsvarende analyser for K5.1 gir en reduksjon i togoperatørenes 
driftskostnader med 10 millioner kroner, og tilsvarende får det offentlige en kostnadsbesparelse på 
rundt 10 millioner kroner. Kostnadsbesparelsen i K5.1 blir mindre enn i K3.4 fordi det er mindre 
togproduksjon i K5.1. 


Det vurderes som tvilsomt om K1 og K2.3 gir nevneverdig forbedring i punktligheten. I K1 blir det ikke 
gjennomført betydelige infrastrukturinvesteringer. I K2.3 blir kapasiteten til togene økt. Det er med 
andre ord ikke grunnlag for å hevde at det her blir bygget ut ekstra kapasitet som kan tas ut i 
punktlighetsforbedringer. I K3.4 og K5.1 derimot blir det gjennomført større infrastrukturinvesteringer 
og denne økte kapasiteten på jernbanenettet kan være mulig å ta ut i form av økt punktlighet. Den 
jernbanetekniske begrensningen som nevnes i kapittel 5.6 er en del av dagens situasjon. Men, det er 
kun K5.1 som har med et tiltak som kan løse begrensningen. Beregnet samfunnsøkonomisk netto 
nåverdi er positiv for begge følsomhetsanalysene av punktlighet sammenlignet med hovedanalysen. 
Men den vil ikke endre netto nåverdi i vesentlig grad og vil ikke påvirke rangeringen av konseptene i 
analysen av prissatte konsekvenser. 


7.8.1 Følsomhetsanalyse: Nullvekst i biltrafikken 
På grunn av de overordnede målene om nullvekst i persontransport med bil i bymiljøavtalene som ble 
presentert i Nasjonal transportplan 2014-2023 er det gjennomført en alternativ nyttekostnadsanalyse 
av de fire konseptene under forutsetning av nullvekst i biltrafikken i Oslo og Akershus fram til 2030. 
Nullvekstmålet ble lagt til grunn av Stortinget i Klimaforliket i 2012, og innebærer at veksten i 
persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Målet om nullvekst i 
storbyområdene ble deretter lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2014-2023 og 2018-2029. 


Tabell 10:  Resultater av følsomhetsanalyse av nullvekst i biltrafikken, for perioden 2026-2065. Beløp i 
millioner 2019- kroner, nåverdi 2022. I tabellen er positive tall økt nytte, mens negative tall 
representerer redusert nytte (kostnader). 


 


 


  Nullvekst   Hovedresultat  


 K1 K2.3 K3.4 K5.1 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Endring for trafikanter og 
godskunder 


1 765 2 528 11 948 9 551 1 518 2 382 11 526 9 440 
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Endring for operatører 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endring for det offentlige (ekskl. 
investeringskostnader) 


- 436 - 511 - 6 921 - 2 196 - 423 - 477 - 6 556 - 1 973 


Investeringskostnader (tilhører 
det offentlige) 


- 19 - 1 395 - 21 475 - 13 014 - 19 - 1 395 - 21 475 - 13 014 


Endring for samfunnet for øvrig - 140 979 2 514 2 496 - 133 979 2 526 2 511 


Restverdi 419 1 381 2 625 3 500 368 1 359 2 770 3 577 
Endring i skattefinansiering - 92 - 165 - 5 137 - 2 494 - 90 - 159 - 5 064 - 2 449 
Netto nytte 1 497 2 816 - 16 445 - 2 155 1 221 2 688 - 16 273 - 1 908 
Rangering basert på netto nytte 2 1 4 3 2 1 4 3 


For konseptene K1 og K2.3 øker samfunnsøkonomisk netto nåverdi med henholdsvis 280 og 130 
millioner kroner, sammenlignet med hovedanalysen. For konseptene K3.4 og K5.1 reduseres sam-
funnsøkonomisk netto nåverdi med henholdsvis 170 og 250 millioner kroner. I nullvekstberegningene 
har vi kun foretatt en forenklet beregning basert på transportmodellberegninger for ett beregningsår 
(2030). Dette betyr at de beregnede tallene etter 2030 neppe reflekterer veksten i passasjertransport 
for tog fullt ut. Det er grunn til å tro at en beregning som også inkluderte transportmodellberegninger 
for 2050 ville gitt mer overført trafikk fra veg til bane enn i foreliggende beregninger. Analysen viser 
likevel at nullvekst på veg gir overført persontrafikk til tog. Etter vår vurdering vil konseptenes 
rangering være uendret med forutsetning om nullvekst i biltrafikken selv om analysen hadde inkludert 
2050 som beregningsår, selv om tallenes størrelser i de ulike konseptene ville blitt endret. 


7.9 Ikke-prissatte virkninger 


Ikke-prissatte virkninger er virkninger som det ikke er faglig forsvarlig å prissette gitt den informasjon 
man har. Disse virkningene er av samfunnsøkonomisk betydning og skal derfor med i den 
samfunnsøkonomiske analysen. I denne analysen er det flere virkninger som behandles som ikke-
prissatte virkninger, som i teorien kunne ha vært prissatt. Hovedgrunnen til dette er mangel på 
informasjon/data som gjør det vanskelig å kvantifisere effekten. Av hensyn til utredningens omfang er 
det heller ikke prioritert å beregne virkninger hvor forskjellen mellom alternativene vurderes å være 
små. 


Ikke-prissatte konsekvenser er vurdert for konseptene K2.3, K3.4 og K5.1 siden det er de som medfører 
arealinngrep. I K1 er det begrenset med infrastrukturtiltak, og dermed få eller ingen inngrep som 
påvirker de vurderte miljøtemaene. Konsekvenser er vurdert for naturressurser (dyrka mark), 
naturmangfold, friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturarv og landskapsbilde. Det er viktig å understreke at 
dette ikke er en vurdering av konseptenes konsekvenser, men av et fremtidig konfliktpotensial som må 
utredes i neste planfase. For å vurdere hvilken verdi og hvilke konfliktpotensial de tre konseptene har 
for miljøtemaene er det tatt utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. I 
håndboken er «forenklet metode» for ikke-prissatte temaer i kapittel 6.3 benyttet. 


7.9.1 Naturressurser 
Krysningssporet på Bodung er det eneste som berører naturressurser og derfor vurderes 
konfliktpotensialet for K2.3 som lavt for naturressurser. 


For K3.4 er konfliktpotensialet stort for naturressurser da store areal med fulldyrka jord krysses eller 
tangeres på hele strekningen. Det ligger store arealer med dyrka mark ut mot Glomma. Mellom 
Sørumsand og Rånåsfoss sør i parsellen og mellom Haga og Årnes i nord er arealene stort sett 
sammenhengende. Verdier knytter seg først og fremst til store areal med dyrka mark. Mellom 
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Seterstøa og Disenå ligger et sammenhengende jordbruksareal mellom sporet og Glomma. Også nord 
for Disenå er jordbruksarealene store. Spesielt på strekningen mellom Skarnes og Sander er arealene 
store og sammenhengende. Nærmere Kongsvinger er arealene mer sammensatte med skog, 
industri/næring og bebyggelse. På Matrand knytter verdier seg til store areal med dyrka mark nord for 
stasjonen. 


Samlet sett for K5.1 vurderes det at det er lavt konfliktnivå for naturressurser, men med noen unntak 
for strekningen langs Vorma. Krysningssporet ved Galterud kan berøre naturresurser nord og sør for 
stasjonen. Det er også en strekning ved Sander der naturresurser kan bli berørte. På Matrand knytter 
verdier seg til store areal med dyrka mark nord for stasjonen. 


Tabell 11:  Konsekvenser for naturressurser (dyrka mark), sammenlignet med referansealternativet 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Konfliktpotensiale naturressurser 0 - - - - - 


7.9.2 Friluftsliv/by- og bygdeliv 
Konfliktpotensialet for K2.3 vurderes som lavt selv om det er flere tettsteder langs traseen, med 
Sørumsand og Årnes som de største. Tettstedene har verdi som nærmiljø, og det er også 
friluftsaktiviteter knyttet til stedene. Skarnes er kommunesenteret i Sør-Odal, og har viktige funksjoner 
for nærmiljøet. Det er også friluftslivsverdier knyttet til stedet. Utvidelse til dobbeltspor med 
tilhørende sanering av planoverganger kan påvirke aktiviteter i tettstedet. Doble spor krever planfrie 
overganger, noe som kan medføre behov for omlegging av lokalveiene. Mange av krysningssporene 
berører korte stekninger der det i dag er tettsteder. Det er derfor konfliktpotensial knyttet til 
nærmiljøet og friluftsliv/by- og bygdeliv i forbindelse med utvidelse av krysningsspor gjennom 
tettstedene.  


I konsept 3.4 vil det sannsynligvis ikke bli behov for større inngrep i tettbebyggelsen langs jernbanen 
gjennom Lillestrøm, da det allerede er dobbeltspor fra stasjonen og nesten fram til kryssing under rv. 
159. Stasjonsområdet på Sørumsand er nettopp ferdigstilt, med ny undergang under sporene, og 
utvidelse til dobbeltspor vil sannsynligvis ikke påvirke aktiviteter og tilgjengelighet. Det ligger flere 
tettsteder i traseen mellom Sørumsand og Årnes. Stedene har verdi som nærmiljø, og det er også 
friluftsaktiviteter knyttet til disse. Utvidelse til dobbeltspor med tilhørende sanering av planoverganger 
kan påvirke aktiviteter i tettstedene. Kongsvinger by har en meget viktig funksjon i regionen som by og 
kommunesenter, men utvidelse til dobbeltspor med tilhørende sanering av planoverganger vil ikke 
påvirke bymiljøet. Forlengelse av krysningsspor og tilhørende sanering av planoverganger i Åbogen, 
Matrand, Skotterud og Magnor kan påvirke aktiviteter i tettstedene. Det er lavt konfliktnivå for 
friluftsliv/by- og bygdeliv som knytter seg til lengre eller nye krysningsspor gjennom tettstedene.  


Samlet for K5.1 er det vurdert at det er lavt konfliktnivå for friluftsliv/by- og bygdeliv som knytter seg 
til lengre eller nye krysningsspor gjennom tettstedene. Tettstedet Sørumsand har stor verdi for 
nærmiljøet med et bredt servicetilbud og kan bli påvirket. Det er avhengig av utforming av spor 
mellom ny bru og stasjonsområdet, med mulig omlegging av lokalveier i forbindelse med planfri 
kryssing av sporene. Utvidelse til dobbeltspor kan derfor påvirke aktiviteter i tettstedet. På Sørumsand 
kan forlengelse av krysningsspor og tilhørende sanering av planoverganger påvirke aktiviteter i 
tettstedet. Forlengelse av krysningsspor og tilhørende sanering av planoverganger i Åbogen, Matrand, 
Skotterud og Magnor kan påvirke aktiviteter i tettstedene. 


Tabell 12:  Konsekvenser for friluftsliv/by- og bygdeliv, sammenlignet med referansealternativet 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Friluftsliv/by og bygd 0 - - - - 
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7.9.3 Naturmangfold 
Konfliktpotensialet i K2.3 er avhengig av hvor krysningssporet legges. Kjerkmyra naturreservat ved 
Galterud har stor verdi. Ved Galterud ligger også et deltaområde med stor verdi der flere bekker 
munner ut i Glomma. Konfliktpotensialet vurderes som lavt.  


I K3.4 vurderes konfliktpotensialet med naturmangfoldet å være middels høyt. Det er langs Nordre 
Øyeren naturreservat, ved kryssing av Glomma på ny bro ved Fetsund, samt langs Glommas løp 
utfordringene ligger. Det kan ved brokarene på begge sider av Glomma bli et konfliktpotensial for 
naturmangfold avhengig av plassering og utforming. Det munner ut flere sidebekker og mindre elver i 
Glomma, og ved utløpene er det gjerne verdier knyttet til naturtyper og biologisk mangfold. Kjerkmyra 
naturreservat ved Galterud har stor verdi. Ved Galterud er det også et deltaområde med stor verdi der 
flere bekker munner ut i Glomma. 


For K5.1 vurderes konfliktpotensialet middels for naturmangfold. Kryssing av Leira og Glomma sør for 
Sørumsand kan være en utfordring. Det er store naturverdier knyttet til Sæteråa som munner ut i 
Glomma her. Kjerkmyra naturreservat ved Galterud har stor verdi. Ved Galterud er det også et 
deltaområde med stor verdi der flere bekker munner ut i Glomma. Deltaområdet og bekkene har også 
landskapsverdi. 


Tabell 13:  Konsekvenser for naturmangfold, sammenlignet med referansealternativet 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Naturmangfold 0 - - - - - 


7.9.4 Kulturarv 
K2.3 vurderes å ha middels konfliktpotensial med kulturarven. De høyeste kulturhistoriske verdiene er 
knyttet til det statlig listeførte Rånåsfoss kraftverk, Rånåsfoss bru (landsverneplaner), Seterstøa 
jernbanestasjon (vedtaksfredet – områdefredning), Maarud gård (fredet/kommunalt listeført) og 
Galterud jernbanestasjon. 


K3.4 vurderes å ha stort konfliktpotensial med kulturarven. Ny bru over Glomma mellom Fetsund og 
Svingen kan bli et konfliktpotensial for kulturarv avhengig av plassering og utforming. De høyeste 
kulturhistoriske verdiene er knyttet til Fetsund lenser som er et vedtaksfredet fløtingsanlegg, Fetsund 
stasjon og Urskog – Hølandsbanen/Tertitten jernbane som er et vedtaksfredet jernbaneanlegg i 
Sørumsand. I tillegg er det spredte automatisk fredete kulturminnelokaliteter som jernvinneanlegg, 
fangstanlegg, bosetnings- og aktivitetsområder og kulturhistoriske bygninger og bygningsmiljø langs 
banen. De høyeste kulturhistoriske verdiene er knyttet til vedtaksfredet jernbaneanlegg som skinne-
gangen mellom Sørumsand og Fossum gamleskole. Ved Rånåsfoss ligger det statlig listeførte Rånåsfoss 
kraftverk og Rånåsfoss bru. Haga stasjon og Årnes stasjon er kommunalt listeført. I tillegg så er Seter-
støa jernbanestasjon vedtaksfredet ved områdefredning og Maarud gård er fredet og kommunalt 
listeført. På Skarnes er stasjonen, Strandveien kulturmiljø og Kampen kommunalt listeført. For kultur-
arv er det størst konfliktpotensial knyttet til Fetsund og ny kryssing av Glomma. Det er potensielle 
konflikter for freda kulturmiljø ved Fetsund lenser og Fetsund stasjon, samt bygningsmiljøer tett på 
banen. 


For K5.1 er konfliktpotensialet middels for kulturarv. Konfliktpotensialet er knyttet til fredete og 
kommunalt listeførte miljø på og ved stasjonene for flere av krysningssporene. Det er også potensielle 
konflikter med det viktige kulturmiljøet på Asak og inn mot Lillestrøm sentrum, samt Matrand. Det 
store gravfeltet fra jernalder på Asak vestre, sør for banetraseen, og bosetnings- og aktivitetsområde 
ved Asak nedre, har stor kulturhistorisk verdi. På Asak østre ligger Gudleiv Asaks kirkested og Asak 
kirkeruin fra middelalder. I tillegg er det et større bygningsmiljø fra nyere tid. Inn mot Lillestrøm 
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jernbanestasjon ligger SEFRAK-registrert8 småhusbebyggelse. I tilknytning til stasjonsområdet ligger 
det nasjonalt utvalgte kulturmiljøet (KUL K27) i Lillestrøm sentrum. Ut over disse lokalitetene er det 
mindre verdier knyttet til SEFRAK-registrerte bygninger og bygningsmiljø, samt noen funnsteder. 


Fra Sørumsand jernbanestasjon og videre østover ligger det fredede jernbaneanlegg som Urskog-
Hølandsbanen. Ved Rånåsfoss ligger det statlig listeførte Rånåsfoss kraftverk og Rånåsfoss bru. Årnes 
stasjon er kommunalt listeført. Inngrep nær stasjonen kan komme i konflikt med verneverdiene. Det er 
et potensial for delvis direkte konflikt med kulturminneverdier. Seterstøa jernbanestasjon9, Maarud 
gård10 Galterud og Sander jernbanestasjoner11 har også kulturhistorisk verdi. Det er kulturhistoriske 
verdier knyttet til Matrand sentrum og til Eidskog kirke. Kirken er statlig listeført og et automatisk 
fredet kirkested fra middelalderen. Videre er Matrand jernbanestasjon, den Wingerske kongeveg og 
Pilegrimsleden og Åbogen jernbanestasjon vedtaksfredet, Telegrafistgården på Skotterud og 
jernbaneanlegg med vanntårn, stasjonsbygninger og landhandel i sveitserstil er sammen med Magnor 
stasjon kommunalt listeført. 


Tabell 14:  Konsekvenser for kulturarv, sammenlignet med referansealternativet 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Kulturarv 0 - - - - - - - 


7.9.5 Landskapsbilde 
For K2.3 er konfliktpotensialet lavt for landskapsbildet. Mellom Lillestrøm og Sørumsand er det en kort 
strekning langs Glomma der landskapsverdiene er knyttet til strandsonen og en lang smale landtunge 
på utsiden av dagens jernbanespor. Krysningssporet på Bodung berører delvis landskapsverdier.  


Landskapsbilde har middels konfliktpotensial i K3.4. Det er et mulig konfliktpotensial langs Nordre 
Øyeren naturreservat, ved kryssing av Glomma på ny bro ved Fetsund, samt langs Glommas løp. 
Avhengig av plassering og utforming vil det også kunne være et konfliktpotensial ved brokarene på 
begge sider av Glomma. Det er også skogkledde raviner ved bekkers utløp i Glomma som har en 
spesiell landskapskarakter.  


For K5.1 er konfliktpotensialet middels for landskapsbilde. For landskapsbilde kan kryssing av Leira og 
Glomma sør for Sørumsand være en utfordring.  


Tabell 15:  Konsekvenser for landskapsbilde, sammenlignet med referansealternativet 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Landskapsbilde 0 - - - - - 


 


 


 
8 SEFRAK-registeret (Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge) er en oversikt over bygninger bygget før 


1900, med unntak av Finnmark hvor bygg fra før 1945 er registrert. Registeret består av ca. 515 000 objekter. For bygninger 
eldre enn 1850 skal det etter §25 i kulturminneloven gjøres en vurdering av verneverdien før søknad om endring eller riving 
kan godkjennes.  


9 Vedtaksfredet ved områdefredning.  
10 Fredet og kommunalt listeført.  
11 Vedtaksfredet jernbaneanlegg ved områdefredning.  
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7.10 Oppsummering ikke-prissatte virkninger 


K1 gir ikke noen effekter sammenlignet med referansealternativet da det i liten grad gjennomføres 
infrastrukturinvesteringer. K2.3 vurderes å gi moderate negative konsekvenser. K5.1 vurderes å gi noe 
mer negative konsekvenser enn K2.3, mens K3.4 kan gi relativt betydelige negative ikke-prissatte 
konsekvenser. 


Tabell 16:  Konsekvenser for de ikke-prissatte virkningene, sammenlignet med referansealternativet. Minuser 
er negativt, og desto flere minuser desto mer negativt. 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 
Naturressurser 0 - - - - - 
Naturmangfold 0 - - - - - 
Friluftsliv/by og bygd 0 - - - - 
Kulturarv 0 - - - - - - - 
Landskapsbilde 0 - - - - - 
Samlet vurdering 0 - - - - - - 
Rangering 1 2 4 3 


7.11  Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte virkninger 


Konsept 2.3 blir rangert høyest ut fra prissatte konsekvenser og nest høyest ut fra ikke-prissatte 
konsekvenser. K1 og K2.3 har begge positiv netto nytte. K2.3 har større netto nytte enn K1, men har 
større negative ikke-prissatte virkninger. Investeringene i infrastruktur i K2.3 er i hovedsak utvidelser 
av krysningsspor på områder som allerede er regulert. Omfanget av de ikke-prissatte virkningene er 
etter vår vurdering ikke stort nok til å endre rangeringen fra prissatte virkninger. Samlet sett er derfor 
K2.3 bedre enn K1. 


Tabell 17:  Samlede konsekvenser for konseptene for de prissatte og ikke-prissatte virkningene. Beløp i 
millioner 2019- kroner, nåverdi 2022. I tabellen er positive tall økt nytte, mens negative tall 
representerer redusert nytte (eller økte kostnader).  


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 
Prissatte virkninger     
Netto nytte 1 221 2 688 - 16 273 - 1 908 
I. Rangering etter netto nytte 2 1 4 3 
Ikke-prissatte virkninger     
Samlet vurdering ikke-prissatte virkninger 0 - - - - - - 
II. Rangering ikke-prissatte virkninger 1 2 4 3 
Samlet konsekvens     
III. Samlet samfunnsøkonomisk rangering 2 1 4 3 


Ut fra den samfunnsøkonomiske analysen bør konsept 2.3 anbefales. K3.4 og K5.1 er beregnet å gi en 
betydelig negativ samfunnsøkonomisk netto nytte, og er også konseptene med mest negative ikke-
prissatte virkninger. Disse rangeres dermed lavest av de fire konseptene ut fra den 
samfunnsøkonomiske analysen. 
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8 Anbefaling 
Anbefalingen i konseptvalgutredningen må gjøres på grunnlag av et sett premisser forankret i dagens 
situasjon og analysene som er gjennomført. Premissene kan imidlertid endre seg over tid. Det er en 
utfordring å avklare hvilke premisser som vil ha gyldighet over tid, og hvilke som kan bli endret og slik 
endre anbefalingen.  


Mulighetsstudien for konseptvalgutredningen ble utarbeidet i 2019. Siden den gang har det skjedd 
store endringer knyttet til restriksjoner, reisevaner og transportbehov som følge av Covid-19. 
Premisser knyttet til planer og prosjekter innenfor jernbanesektoren og transportsystemet for øvrig er 
blitt endret. Dette må vurderes i den videre utviklingen av Kongsvingerbanen. Endringene som følge av 
Covid-19 er foreløpig usikre og uoversiktlige. De kan føre til mer eller mindre permanente endringer i 
reisebehov, betalingsvilje og smittetiltak i transportsystemet. I denne utredningen er det tatt 
utgangspunkt i at endringene er midlertidige. Tidligere prognoser for transportbehov og 
konkurranseforhold mellom transportformene er derfor lagt til grunn for utredningen og anbefalingen 
av konsept. I den videre planlegging må følgevirkninger av Covid-19 vurderes.   


Regjeringens ekspertutvalg for analyser av teknologiske endringer i transportsektoren12 har anbefalt at 
det gjøres vurderinger knyttet til robusthet for teknologiske endringer i konseptvalgutredninger. I 
utredningsarbeidet er det gjennomført to verksteder for å vurdere scenarier for Kongsvingerbanen ut 
fra ulike teknologiske endringer og drivkrefter. Det er ikke identifisert konkrete endringer som vil ha 
betydning for anbefalingen i KVU på kort sikt. På mellomlang og lang sikt er endringene svært usikre, 
og det har ikke vært mulig å kvantifisere hvilken betydning endringene kan få.  


Selv om toget har overlevd endringer i transportsystemet fra hest og kjerre via bil og fly til dagens 
transportsystem med elektriske kjøretøy, er det ikke noen garanti for at jernbanen vil fortsette å være 
en grunnstamme i det regionale transportsystemet. Innføringen av ERTMS og koordinering på tvers av 
landegrensene indikerer allikevel at toget fortsatt er et satsingsområde i transportsektoren og en 
robust løsning også i lys av teknologiske endringer. Om ikke for annet så fordi det er investert enorme 
summer i infrastrukturen, og fordi toget er svært areal- og energieffektivt og miljøvennlig 
sammenlignet med de fleste andre transportformene.  


8.1  Evaluering av konseptene 


Konseptene er vurdert gjennom transportanalyse, kapasitetsanalyse og kostnadsanalyse som er 
grunnlaget for den samfunnsøkonomiske analyse av prissatte og ikke-prissatte virkninger. I tillegg har 
prosjektgruppa vurdert måloppnåelse og forholdet til rammebetingelsene som grunnlag for å rangere 
konseptene.  


Mulighetsstudien med beskrivelse av konseptene ble utarbeidet i 2019. Konseptene er justert 
underveis i prosessen etter hvert som analyser av kapasitet m.m. har foreligget, jf. beskrivelsene i 
kapittel 5.  


8.1.1 Kapasitet i banesystemet 
Kongsvingerbanen ble i erklært overbelastet høsten 201713. Kapasiteten på banen er så belastet at den 
må stenges om sommeren for å gjennomføre nødvendig vedlikehold. Muligheten for å øke kapasiteten 


 


 
12 Ekspertutvalget – teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, 2019.  
13 Jf. Network Statement 2019.  
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på banen med mindre tiltak er derfor svært begrenset. Kapasitetsberegningene viser at det ikke blir 
ledige timer hvor det kan drives jevnlig vedlikehold på Kongsvingerbanen i noen av konseptene. I den 
videre planleggingen må det avklares hvilken strategi for vedlikehold som gir størst 
samfunnsøkonomisk nytte, jf. kap. 2.2.5 «Vedlikeholdsbehov».  


Det er også knyttet usikkerhet til kapasiteten i Romeriksporten. Det er også usikkert om det er 
tilstrekkelig kapasitet på hovedbanen til at den kan benyttes. Økt kapasitet i tilbudet på 
Kongsvingerbanen vil også være avhengig av mulighet for å snu pendler på Oslo S, eller økt kapasitet 
gjennom Oslo for gjennomgående pendeltog. Planleggingen av ny Oslo-tunnel er i gang. Realisering av 
økt kapasitet på banenettet gjennom Oslo vil gjøre etablering av lengre pendler på Kongsvingerbanen 
mulig.  


Kongsvingerbanen har en svært viktig funksjon for godstrafikken i Norge. Hverken konsept 1 eller 2.3, 
hvor det er foreslått enklere tiltak, vil tilfredsstille kravet om kapasitet for å nå målet for antall 
ruteleier i Jernbanedirektoratets godsstrategi. På lengre sikt bør det derfor legges vekt på å etablere 
høyere kapasitet for godstog på banen. Det bør skje både gjennom tilrettelegging for lengre tog, og 
gjennom etablering av økt kapasitet for antall godstog på strekningen mellom Lillestrøm og 
riksgrensen.  


8.1.2 Godstrafikk 
Kongsvingerbanen har en viktig funksjon for godstrafikken, særlig for transport til/fra Nord-Norge. I 
konseptene er det lagt vekt på å legge til rette for tilstrekkelig kapasitet for godstransporten. K2.3 
dekker etterspørselen som er beregnet i den nasjonale godstransportmodellen, men bare K3.4 og K5.1 
tilfredsstiller målsettingen om kapasitet i form av antall ruteleier og tilhørende fordeling av ruteleier 
over uken og over døgnet som er fastlagt i Jernbanedirektoratets godstrategi.  


Kjøretiden for godstrafikken vil bli påvirket av antall krysningsspor og lengden på disse sammenliknet 
med lengden på godstogene. Det er lagt opp 740 meter lange godstog. Antallet godstog og ønske om 
raskere fremføringshastighet, kan gjøre det nødvendig å etablere krysningsspor også i konseptene med 
dobbeltspor dersom kapasitetsutnyttelsen blir for høy. Det skyldes forskjellen i hastighet på 
godstogene og persontogene.  


Det er jevnere produksjon over uken for godstrafikken i K3.4 og K5.1 enn i K1 og K2.3. I de to 
sistnevnte konseptene er det forutsatt at det går mange godstog i helgene. Dette fører til et høyest 
materiellbehov i K1, noe lavere i K2.3 og lavest materiellbehov i K3.4 og K5.1.  


I kapasitetsberegningene som er gjort er det forutsatt et driftsdøgn på 24 timer. Det får konsekvenser 
for vedlikeholdet av banen. I den videre planleggingen må det vurderes hvordan vedlikeholdet kan 
gjennomføres slik at ulempen for gods- og persontrafikken blir minst mulig.  


8.1.3 Fjerntrafikken 
Ved oppstart av KVU-arbeidet handlet mandatet for KVU i hovedsak om mulige tiltak i tilknytning til 
eksisterende Kongsvingerbane. Det ble påpekt at prosjektet også skulle se hen til godstrafikken og til 
forbindelsen Oslo – Stockholm. Trafikverket hadde nettopp lagt fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som 
ble kalt Stockholm – Oslo, men som ikke tok stilling til mulige grensekryssende korridorer mellom 
Arvika og Oslo. ÅVS-en har likevel en langsiktig målsetting om reisetid på 3 timer mellom Stockholm og 
Oslo i 2040. Prosjektet Stockholm – Oslo 2:55 AB jobbet med eventuelle finansieringsløsninger samt 
traséstudier knyttet mot strekningene Arvika – Oslo og Örebro – Kristinehamn (Nobelbanan). Her var 
det lagt inn forutsetninger om at statlige myndigheter i både Norge og Sverige ruster opp eksisterende 
bane. Men de nye strekningene forutsettes finansiert på annen måte. Ut over dette foreligger en liten 
norsk organisasjon, Oslo – Stockholm under 3 timer AS, som ønsker ny korridor via Lillestrøm og 
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Bjørkelangen. Dessuten jobber grensekomitéen Østfold – Värmland for at denne korridoren heller skal 
gå via Ski og Askim mot Arvika.  


KVU-prosjektet konstaterte at disse problemstillingene gikk langt ut over mandatet for KVU 
Kongsvingerbanen. Ikke minst er spørsmålet om mulig innføring av ny bane til Oslo S via 
Romeriksporten eller Blixtunnelen (Follobanen) svært komplisert og av avgjørende betydning. Dette 
må være avklart før det er aktuelt å igangsette planprosesser etter Plan- og bygningsloven. For øvrig 
må norske og svenske myndigheter stå bak et forpliktende samarbeid, i tillegg til at spørsmålet om 
finansiering trenger avklaring. Ut fra behovet for en rekke overordnede avklaringer konstaterte KVU-
prosjektet derfor at Oslo – Stockholm må utredes på annet vis enn som del av KVU for 
Kongsvingerbanen. Oslo – Stockholm var riktig nok med som korridor på et tidlig stadium i KVU-
prosessen, men ble silt ut med ovenstående som hovedbegrunnelse. 


Det forutsettes minst 8 togpar per døgn mellom Oslo og Stockholm siden det er plass til et slikt 
togtilbud i konsept 5.1. SJ har også signalisert et ønske om å kunne gjennomføre et slikt tilbud. Dersom 
en helt ny bane via Arvika til Lillestrøm eller Ski skal bygges, må det imidlertid forutsettes vesentlig 
større togproduksjon for at investeringen skal gi tilstrekkelig samfunnsøkonomisk nytte.  


8.2 Vurdering av måloppnåelse 


Måloppnåelsen er vurdert i forhold til rammebetingelsene for konseptene og effektmålene. Den 
samlede vurderingen skal gi grunnlag for å vurdere hvor godt konseptene oppfyller samfunnsmålet for 
konseptvalgutredningen. Vurderingen av måloppnåelse og rammebetingelsene er basert på følgende 
kriterier:  


Verdi Score  Beskrivelse  Utfyllende beskrivelse  
+++  3  Svært god måloppnåelse  Ideell funksjon og oppfyllelse av mål/krav. Best.  
++  2  God måloppnåelse  God oppfyllelse av mål/krav  
+  1  Middels god måloppnåelse  Bidrar til oppfyllelse av mål/krav, bare godt nok  
0  0  Ingen vesentlig endring  Ingen endring i forhold til definert referanse  
-   -1  Middels dårlig måloppnåelse  Liten negativ virkning for aktuelt kriterium  
--  -2  Dårlig måloppnåelse  Stor negativ virkning for aktuelt kriterium  


- --  -3  Svært dårlig måloppnåelse  Meget dårlig. Avhengig av viktighet for kriteriet bør 
tiltaket ikke gjennomføres. «Innsigelse»  


8.2.1 Rammebetingelser 
Rammebetingelsene definerer mulighetsrommet for utvikling av konseptene. Ingen av 
rammebetingelsene er definert som absolutte. Til hver rammebetingelse er det derfor definert en 
indikator for å vurdere i hvilken grad konseptene tilfredsstiller rammebetingelsen. Grad av sårbarhet 
(og risiko) (rammebetingelse 6 «sårbarhet og naturrisiko) ved anlegg og drift for de forskjellige 
konseptene er ikke benyttet i evalueringen på grunn av manglende kunnskap om forskjellene mellom 
konseptene. Det vil være små forskjeller mellom konseptene og dermed skiller ikke denne 
rammebetingelsen mellom dem. 


Transportkapasitet: Kapasiteten og frekvensen for person- og godstransporten skal ikke være 
dårligere enn tilbudet på Kongsvingerbanen før arbeidet med skifte av kjøreledning startet i 2018 
(ferdig i 2021):  


Indikator K0 
Referanse 


K1 
Buss 


K2.3 
Økt ombord-


kapasitet 


K3.4 
Høy frekvens 


og kortere 
reisetid 


K5.1 
Økt kapasitet 
og innkorting 


av banen 
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Sum av antall persontog og godstog 
pr døgn målt på et snitt rett vest for 
hhv. Kongsvinger og Sørumsand.  


0 1 1,5 3 2,5 


Tog/døgn vest av Sørumsand 46 46 47 128 128 
Tog/døgn vest for Kongsvinger 46 46 47 128 47 


Konseptene med dobbeltspor gir bedre transportkapasitet og scorer derfor bedre på denne 
rammebetingelsen. K3.4 scorer bedre enn K5.1 fordi det etableres dobbeltspor mellom Lillestrøm og 
Kongsvinger.  


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 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal-, 
transport- og boligplanlegging:  


Indikator K0 
Referanse 


K1 
Buss 


K2.3 
Økt ombord-


kapasitet 


K3.4 
Høy frekvens 


og kortere 
reisetid 


K5.1 
Økt kapasitet 
og innkorting 


av banen 
Frekvens på togtilbudet på de definerte 
vekstområdene Fetsund, Sørumsand, 
Årnes, Skarnes og Kongsvinger. Sum 
antall stopp kollektiv pr døgn  


0 1 0 3 2 


Tog + buss pr døgn Sørumsand  126 252 126 204 204 
Tog + buss pr døgn Kongsvinger  126 252 126 204 126 


K3.4 scorer best på grunn av bedre kapasitet og 30-minutters intervall hele driftsdøgnet frem til 
Kongsvinger. K2.3 fører ikke til vesentlige tilbudsforbedringer, utenom bedre ombordkapasitet i 
togene og forlengelse av noen krysningsspor. K1 har nye bussruter og høyere frekvens på eksisterende 
ruter og scorer dermed bedre enn K2.3.  


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


Indikator K0 
Referanse 


K1 
Buss 


K2.3 
Økt ombord-


kapasitet 


K3.4 
Høy frekvens 


og kortere 
reisetid 


K5.1 
Økt kapasitet 
og innkorting 


av banen 
Nytte for 3.part omregnet fra CO2 
(globale utslipp) for person og gods 0 -1 2 3 3 


Nytte i mill NOK  Ingenting -24 mill + 775 mill +1803 mill +1794 


K3.4 og K5.1 scorer best på grunn av størst overføring av gods fra veg til bane.  


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


Indikator K0 
Referanse 


K1 
Buss 


K2.3 
Økt ombord-


kapasitet 


K3.4 
Høy frekvens 


og kortere 
reisetid 


K5.1 
Økt kapasitet og 


innkorting av 
banen 


Grad (målt i m2/dekar) av inngrep i 
verdifulle natur-, og kulturmiljø og 
naturressursområder (høy regional 
og/eller nasjonal verdi). Negativ score ved 
inngrep, graderes ift omfang.  


0 -0,5 -1 -3 -2 


Dekar inngrep (m2) Ingen Ingen 
Lite, 5 X-spor 
forlenges ca. 
500 m hver 


Stort pga. 
dobbeltspor 
LLS-KVG 


Inngrep pga. ny 
linje, modereres 
av tunnel 


K0 og K1 scorer best fordi de i minimal grad fører til arealinngrep.  
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Infrastrukturens kvalitet: Vedlikehold av Kongsvingerbanen skal kunne gjennomføres uten at banen 
stenges sammenhengende over lengre tidsrom:  


Indikator K0 
Referanse 


K1 
Buss 


K2.3 
Økt 


ombord-
kapasitet 


K3.4 
Høy frekvens 


og kortere 
reisetid 


K5.1 
Økt kapasitet og 


innkorting av banen 


Muligheten for vedlikehold skal ikke være 
dårligere enn i dag. 0 0,5 0 2 1 


Beskrivelse 
Stenges 
uker pr år 
på dagtid 


Som K0, 
men bedre 
transport-
tilbud 
dagtid 


Marginalt 
flere tog, 
men lengre 
godstog. 
Som K0 


Antar 
dobbeltspor gir 
bedre mulighet 
å vedlikeholde 
1 spor av 
gangen 


Bedre mulighet for 
vedlikehold mellom 
Sørumsand og 
Lillestrøm, på grunn 
av ledig kapasitet.  


K3.4 scorer best fordi det gir bedre mulighet for vedlikehold av banen over tid.  


8.2.2 Effektmål 
For å kunne sammenligne effektmålene er det definert indikatorer som gjør det mulig å rangere 
måloppnåelsen for hvert effektmål, og å sammenligne på tvers av effektmålene.  


Kollektivsystemet i transportkorridoren Oslo – Kongsvinger – riksgrensen skal ha en kapasitet som 
muliggjør en økning i antall sitteplasser på 100 % frem mot 2050:  


INDIKATOR K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


  Referanse  Buss Økt om bord-
kapasitet 


Høy frekvens 
og raskere 


Økt kapasitet 
og innkorting 


%vis endring i antall sitteplasser i 
makstimen og antall avganger i 
makstimen og i grunnrute  


0 1,5 1 3 2 


Endret setekapasitet i % 0 % 28 % 20 % 136 % 54 % 
Antall sitteplasser i makstimen 1085 1385 1306 2560 1675 
Antall avganger i makstimen 6 12 6 8 8 
Antall avganger i grunnrute 3 6 3 5 5 


K3.4 er det dyreste konseptet med flest investeringstiltak. Konseptet har i tillegg 30-minutters intervall 
hele driftsdøgnet på begge regionrutene. Grunnet dobbeltspor hele veien fra Lillestrøm til Kongsvinger 
gir K3.4 høyere kapasitet enn i de andre konseptene, og genererer dermed flere nye passasjerer enn i 
de andre konseptene. 


Kapasiteten for godstransport i transportkorridoren skal øke med 100 % i antall ruteleier for lengre 
tog frem mot 2050:  


INDIKATOR K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


  
Referanse  Buss Økt om bord-


kapasitet 
Høy frekvens 


og raskere 
Økt kapasitet 
og innkorting 


%vis endring i antall ruteleier og antall 
ruteleier for 740 meter lange tog. 0 0 3 3 3 


Toglengde kombi (meter) 630 630 740 740 740 
Antall ruteleier for kombitog 4 4 5 8 8 
Endring ruteleier kombi % 0 % 0 % 25 % 100 % 100 % 


Endring kapasitet (togmeter) 0 % 0 % 47 % 135 % 135 % 


Antall ruteleier for 740 m tog 0 0 5 8 8 
Kapasitetsutnyttelse døgnnivå 0,71 0,71 0,74 0,60 0,70 
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Kjøretid gods LLS-riksgr. 146 135 147 129 132 


Både K2.3, K3.4 og K5.1 muliggjør en økning på 100 % på ruteleier for lengre godstog (opptil 740 
meter) frem mot 2050. Selv om K2.3 er et vesentlig billigere konsept enn K3.4 og K5.1, scorer alle tre 
likt på grunn av at alle tre konseptene dekker etterspørselen. K2.3 dekker NGM-etterspørselen, mens 
K3.4 og K5.1 har Jernbanedirektoratets godsstrategi sine forutsetninger inne. 


 


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 frem mot 2050:  


INDIKATOR K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


  
Referanse  Buss Økt om bord-


kapasitet 
Høy frekvens 


og raskere 
Økt kapasitet 
og innkorting 


Antall togpar per døgn.  0 0 0 3 3 


Antall togpar per døgn Oslo-Stockholm  5 5 5 8 8 


Det er bare K3.4 og K5.1 som oppfyller målet om 8 grensekryssende persontog i hver retning, uten at 
det går på bekostning av den regionale persontrafikken eller godstrafikken på Kongsvingerbanen.  


 


8.3 Anbefaling av konsept 


Konseptene er vurdert i forhold til målene og rammebetingelsene for konseptvalgutredningen, i tillegg 
til den samfunnsøkonomiske analysen.  


Tabell 18: Samlet vurdering av måloppnåelse, rammebetingelser og samfunnsøkonomisk lønnsomhet av 
konseptene.  


  
K0 


Referanse K1 Buss 
K2.3 Økt 
ombord-
kapasitet 


K3.4 Høy 
frekvens 


og raskere 


K5.1 
Innkorting 


og økt 
kapasitet 


Evaluering Vektet score 0,00 0,47 0,91 2,24 1,85 
Mål/rammebetingelse Rangering 5 4 3 1 2 


Prissatte virkninger Nettonytte 
(mill kroner) 0 1 229 2 894 -15 553 - 1 244 


 Rangering 
nettonytte 3 2 1 5 4 


Ikke-prissatte 
virkninger 


Rangering 
ikke-prissatte 
virkninger 


1 1 2 4 3 


Samfunnsmål:  
Transportsystemet i 
korridoren Oslo-
Kongsvinger-
riksgrensen skal 
kostnadseffektivt 
dekke etterspørselen 
etter lokal, regional og 
grenseover-skridende 


Indikator for 
samfunns-
økonomisk 
analyse:  
Kostnads-
effektivitet, 
etterspørsels-
dekning, 
reduserte 


Referanse 
er frem-
skrevet til 
2030 og 
2050.  


Økt nytte 
pga. bedre 
kollektiv-
tilbud som 
gir økt 
etterspørsel
, kostnads-
effektivitet 
pga. svært 


Best netto-
nytte pga. 
overført 
gods til 
bane, 
reduserte 
klimagass-
utslipp og 
ulykker på 
veg. 


Dårligst 
nettonytte 
pga. høy 
investerings
-kostnad. 
Isolert høy 
nytte pga. 
overføring 
av gods fra 
vei til bane 


Svak negativ 
nytte pga. 
forholdsvis 
stor 
investering. 
Høy nytte 
pga. 
overføring 
av gods fra 
veg til bane.  
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person- og 
godstransport frem til 
2050, og redusere 
utslipp av klimagasser 
gjennom økte 
markedsandeler for 
kollektivtransporten.  


klimagasser 
og økte 
markeds-
andeler.  


lav 
investering.  


Rimeligere 
logistikk-
kostnader 
for nærings-
livet.  


og 
forbedret 
kollektiv-
tilbud.  


Rangering samlet 
vurdering 


 4 3 1 5 2 


Jernbanedirektoratet anbefaler følgende for videreutvikling av Kongsvingerbanen:  


• K2.3 (økt ombordkapasitet for både person- og godstog) på kort og mellomlang sikt 


• K5.1 (økt kapasitet med reduksjon av reisetid. Ny bane Lillestrøm-Sørumsand) på lang sikt 


• Relasjonen Oslo-Stockholm anbefales utredet videre i eget utredningsarbeid  


Det anbefales at K2.3 på kort og mellomlang sikt legges til grunn for videre utvikling av 
Kongsvingerbanen.  


I tillegg anbefales det å se på mulighetene å kombinere K2.3 med K1 på kort sikt for å øke 
transportkapasiteten på kollektivtrafikken i korridoren.  


K2.3 gir primært effekter på godssiden, men gir også noe bedre kapasitet for persontrafikk ved mer 
setekapasitet. Kombinert med K1, hvor en tilrettelegger for nye og bedre bussruter kan frekvensen 
også forbedres. Det kan også vurderes å sette inn flere rushtidsavganger for tog for å forsterke 
persontogtilbudet ytterligere.  


K2.3 er imidlertid ikke best på måloppnåelse. Konseptet består av en enkeltsporet bane, og det vil 
derfor fremdeles være kapasitetsbegrensninger på Kongsvingerbanen både for person- og 
godstransporten. Overbelastningen vil dermed vedvare, punktligheten vil ikke bli bedre og det vil ikke 
kunne tilbys flere avganger gjennom K2.3 alene.  


K2.3 har færre godstog enn det som er forutsatt i godsstrategien. Analysene for K3.4 og K5.1, som 
begge ivaretar Jernbanedirektoratets godsstrategi for 2030, viser behov for flere tiltak på 
Grensebanen. 


Sett i et lengre tidsperspektiv anbefales K5.1 som en langsiktig løsning. Det vil gi bedre måloppnåelse 
gjennom større kapasitet på banen, høyere frekvens fra Sørumsand til Lillestrøm og større robusthet i 
avvikssituasjoner. K5.1 gir et robust transportsystem med stor fleksibilitet.  


K2.3 vil fungere som et første skritt mot K5.1. K5.1 vil være avhengig av hvilken satsing som 
gjennomføres på Hovedbanen. Hvilket konsept som velges for Hovedbanen vil bli avklart i 
konseptvalgutredningen som er ferdig i januar 2021.  


K5.1 reduserer ikke reisetiden mellom Oslo og Stockholm vesentlig, men gir økt kapasitet for den 
grensekryssende persontrafikken. For ytterligere å styrke konkurransen med flytrafikken anbefales det 
at det igangsettes en konseptvalgutredning eller lignende utredningsprosess i samarbeid med svenske 
myndigheter. Utredningen må avklare konkurranseflaten mot flytrafikken og mulige konsepter for 
jernbanen som kan gi en mer bærekraftig transportforbindelse mellom de to hovedstedene.  
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9 Anbefalinger for forprosjektfasen 
Her beskrives et forslag til gjennomføringsstrategi for den etterfølgende forprosjektfasen og forslag til 
føringer for det videre arbeidet med prosjektet.  


9.1 Prosjektstyring 


Anbefalt konsept K2.3 innebærer økt ombordkapasitet for person- og godstog. I tilbudskonseptet 
forutsettes samme antall tog som i dag, for både person og gods. Hovedgrepet er høyere kapasitet 
gjennom økt ombordkapasitet. For gods (kombitog) skal det tilrettelegges for 740 m lange tog, mens 
kapasiteten for persontransport økes ved å ta i bruk nye tog med flere seter/ståplasser. På 
sammenlignbare strekninger, blant annet i Sverige, benyttes passasjertog med samme lengde, men 
drøyt 25 % flere sitteplasser enn de som går på Kongsvingerbanen i dag.  I konseptet er det derfor 
antatt at ombordkapasitet på persontog kan økes med 25 %. Dette vil også gi mindre trengsel om 
bord, spesielt i rush. 


Kapasitets- og tiltaksanalysen viser behov for flere og lengre hensettingsspor («parkering» av togsett), 
ett nytt krysningsspor og fire forlenginger av krysningsspor med samtidig innkjør. Standarden 
forutsettes å være: 


• Samtidig innkjør. 


• Ca. 1050 m middel-middel lange spor for inntil 740 m lange godstog (inkl. sikkerhetssone og 
margin). Med ERTMS kan sporlengden forkortes noe. 


• Sporveksler: 100 km/t i avvik med linjehastighet på minst 120 km/t og 80 km/t ellers.  


• Ingen planoverganger i aktuelt planområde som reduserer krysningssporets funksjon. 


I tillegg kreves inntil fem plattformforlengelser, for å tilpasse stasjonene til doble togsett og 
sikkerhetskrav. Som utgangspunkt settes følgende krav: 


• Plattformtiltak på alle stasjoner. Det antas behov for tiltak på 5-10 plattformer, hvorav 3-4 er 
inkludert i de anbefalingene som ligger i konseptene. 2 stasjoner kan vurderes nedlagt. Dette er 
ikke nærmere vurdert i forbindelse med KVU-en og bør avklares i neste planfase. 


• Plattformer med gode adkomstforhold og universell utforming (til dels en betingelse for samtidig 
innkjør), slik at det ikke blir ekstra tidsbruk ved kryssing pga. dette.  


• Alle plattformer tilpasses doble togsett (minst 220 m). 
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Figur 34: Anbefalt konsept K2.3. Neste plannivå kan være en utredning eller en pakke med hovedplaner. 


Behov for reguleringsplan vurderes for hvert enkelt tiltaksområde.  


Først når alle tiltak er realisert er det antatt å være tilstrekkelig kapasitet slik at kjøretiden for godstog 
kan reduseres sammenlignet med referansesituasjon. Det vil være krevende å framføre lengre tog 
uten de anbefalte tiltakene. Dette indikerer at tiltakene bør planlegges som en «pakke». 
Kapasitetsanalysen identifiserer strekningsavsnittet Årnes-Seterstøa som første flaskehals, og 
anbefaler en forlengelse av Seterstøa som første tiltak. Det er usikkerhet knyttet til 
utbyggingsrekkefølge, men foreløpig vurdering tilsier følgende rekkefølge: Seterstøa-Bodung-
Rånåsfoss-Galterud-Roven. Et naturlig mål er uansett raskest mulig gevinstrealisering.  


Anbefalingen for K2.3 viser ingen tiltak på strekningen Kongsvinger-riksgrensen. Så snart det blir behov 
for å framføre flere tog enn tilbudskonsept K2.3, vil det oppstå behov for flere forlengelser. K2.3 har 
færre godstog enn det som er forutsatt i godsstrategien. Analysene for K3.4 og K5.1, som begge 
ivaretar Jernbanedirektoratets godsstrategi for 2030, viser behov for flere tiltak på Grensebanen.  


Den neste planfasen bør bli en utredning for å avklare rekkefølgen for utbygging av de anbefalte 
tiltakene. Videre må en avklare om tiltakene i K2.3 er tilstrekkelige for å realisere 
Jernbanedirektoratets godsstrategi for 2030. Samtidig kan hovedplanleggingen begynne. Flere av 
tiltakene i K2.3 har allerede hovedplan og detaljplan og kan realiseres i løpet av kort tid. Øvrige tiltak 
har hovedplan, men disse må følges opp og revideres i forhold til nye lengdekrav for godstog.  


Grensesnitt mot andre prosjekter og evt. programperspektiv:  


Det er flere prosjekter på gang både på Kongsvingerbanen, Rørosbanen og Solørbanen som vil påvirke 
gevinstrealiseringen for det anbefalte konseptet. De viktigste tiltakene i disse prosjektene er: tilsvinger 
ved Hamar, Elverum og Kongsvinger. Nye og/eller(?)forlengede krysningsspor på strekningene Hamar-
Elverum-Kongsvinger og Lillestrøm-Kongsvinger-Riksgrensen. Elektrifisering av Solørbanen og 
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Rørosbanen på strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger. Flytting og utvidelse av Norsenga 
tømmerterminal. Flere av disse er omtalt i «Godspakke Innlandet» (Glommen skog m.fl. 2016). 


Tilsvinger og elektrifisering 


Endringene i infrastrukturen, og særlig tilsvingene, kan redusere togenes transporttid med inntil 60 
minutter mellom Sverige og Rørosbanen/Dovrebanen. Videre kan det bli flere tømmertog til/fra Kvam 
på Dovrebanen og Koppang på Rørosbanen. Transportørene her kan unngå mannskaps- og/eller 
togbytte underveis. Elektrifiseringen av strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger vil redusere 
kostnadene til transportørene fordi togene kan gå direkte til Kongsvinger uten å kjøre via Alnabru. 
Dette gir økonomiske gevinster for tømmertransportørene og deres kunder, og illustrerer et stort 
potensial for flere godstog på Kongsvingerbanen.  


Mindre prosjekter som har plangrunnlag 


Bodung: Bane NOR har utarbeidet hovedplan og detaljplan for nytt krysningsspor Bodung som 
tilfredsstiller kravet til toglengde på 740 m. Planen sanerer hele fem planoverganger med de vedtatte 
løsningene. 


Galterud: Bane NOR har utarbeidet hovedplan og påfølgende detaljplan for forlenget (egentlig nytt) 
krysningsspor Galterud som tilfredsstiller krav til 740 m lange tog. Krysningssporet flyttes noe, pga. 
kurve og bru på dagens anlegg.  


Seterstøa: Det er utarbeidet hovedplan for sanering av planovergang. Målet med planen var å legge til 
rette for å realisere lengdepotensialet på 540 m, som i dag er brutt av planovergang som kun gir 290 m 
effektiv lengde. Bane NOR anbefalte å erstatte planovergang og krysse banen med ny kjøreveg og bru. 
Planen gir likevel ikke tilstrekkelig sporlengde for 740 m lange tog. En bør derfor revidere foreliggende 
hovedplan med nye krav/mål med hensyn til lange godstog. Det bør vurderes om en kan gå rett på 
detaljplan evt. inkludert arealplan/regulering.  


Rånåsfoss: Sporlengden på Rånåsfoss er 642 m i dag, og det er utarbeidet hovedplan for forlengelse av 
krysningssporet til 750 m, men uten samtidig innkjør. KVU-en anbefaler å forlenge sporlengden til ca. 
1000 m med samtidig innkjør. Det anbefales derfor en revisjon av plan for Rånåsfoss. Det bør vurderes 
om en kan gå rett på detaljplan inkl. evt. arealplan/regulering, siden prinsipper for tettstedet er 
behandlet i foreliggende, men utdaterte hovedplan.  


Løten og Kirkenær krysningsspor: Det er utarbeidet hovedplaner for Løten og Kirkenær krysningsspor, 
men videre detaljplanlegging blir stanset/utsatt til etter ERTMS er etablert. Kapasitetsberegninger 
viser at krysningssporene ved Løten og Kirkenær stasjoner må forlenges slik at de kan håndtere 740 
meter lange tog på Rørosbanen og Solørbanen. Dette bl.a. for å oppnå kravene til TEN-T korridor. 
Tiltakene kan tidligst gjennomføre etter at ERTMS er etablert i 2024 på Røros- Solørbanen, men er ikke 
til hinder for at detaljplan gjennomføres før ERTMS innføres. 


Kommunedelplan for E16: Det pågår for tiden planarbeid for ny E16 mellom Kongsvinger og E6 i regi 
av Nye Veier. I planen utredes bl.a. hvor kobling mellom E16 og E6 bør være mellom Oslo Lufthavn og 
Kløfta/Lillestrøm. Det foreligger reelle konkurranseflater mellom E16 og Kongsvingerbanen for 
transporter mellom Sverige, Kongsvinger, Årnes, Oslo Lufthavn og Osloregionen. For gods på veg vil 
forbedret vegstandard på E16 være viktig, men konkurranseflate mot tog er knyttet til lengre 
godstransporter til og fra Nord-Norge, Sverige og Europa.  


Kongsvinger stasjon og Norsenga: Endringer i Kongsvinger, tilsving og flytting av Norsenga, frigjør 
areal og sporkapasitet på Kongsvinger stasjon. Dette er under utredning, det vurderes bl.a. muligheter 
for å etablere hensettingsspor for mer enn 12 togsett á 110 meter på dagens sporareal. 


Krav til den kommende prosjektorganisasjonens kompetanse og kapasitet 


Neste fase, uansett om det er utredning eller hovedplan, krever følgende kompetanse: 
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• Kapasitetsanalyse 
• Teknisk plankompetanse, herunder å prosjektere krysningsspor 
• Jernbaneteknisk elektro, med hensyn til endringer i anlegg for høyspent, lavspent, tele og signal  
• Kompetanse på konstruksjoner og veg, pga. stort behov for å sanere planoverganger 
• Kompetanse på anleggsteknikk, særlig innen arbeid i/ved spor i drift 
• Kompetanse på ytre miljø, forurenset grunn og offentlig plan (reguleringsplan) 
• Prosjektstyring og prosjektering 
• Grunnundersøkelser (geoteknisk kompetanse) 
• Estimering og usikkerhetsanalyse 
• Samfunnsøkonomi 
• Ikke nødvendigvis fyllestgjørende, kan være flere fagområder 


Prosjektspesifikke suksessfaktorer og fallgruver, samt en vurdering av hvordan disse skal håndteres 


Suksessfaktorer:  


• God kommunikasjon mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR.  
• Tydelig bestilling, men som samtidig åpner opp for handlingsrom for optimalisering og justeringer.  
• God kommunikasjon med interessenter knyttet til omgivelsene (naboer), planmyndigheter og miljø 
• God kommunikasjon med interessenter knyttet til logistikknæringen 
• God kommunikasjon mellom Bane NOR og rådgiver 
• Kommunikasjon mellom prosjektene på Solørbanen og Kongsvingerbanen mht. gevinstrealisering 
• Vurdere etablering av et «programområde Innlandet» 


 


Fallgruver: 


• Dersom fokuset begrenses til kun å bygge ut og evt. forlenge fem krysningsspor, kan man miste 
fokus på det opprinnelige formålet om å øke transportkapasiteten for person- og godstrafikk   


• Utydelige målsetninger 
• Manglende koordinering av flere samtidige hovedplaner, som vil ha store synergier spesielt knyttet 


til prosjektledelse og administrering av prosjektene. Dette gjelder både plan- og byggefase.  
• Manglende evne til å prioritere innad i en portefølje ("Programområde Innlandet"). Selv om 


prosjektene er i forskjellige faser, må det prioriteres innad mot gevinstrealisering for samfunnet. 
Forutsetter at Bane NOR har en sikker finansiering av porteføljen med prosjekter uavhengig av 
årlige budsjetter (Porteføljestyring). 


9.1.1 Risikoreduserende tiltak 
Forslag til risikoreduserende tiltak og realisering av oppsidepotensialet med utgangspunkt i 
usikkerhetsanalysen.  


K2.3 har forholdsvis lavt investeringsbehov sammenlignet med de øvrige konseptene. Tiltakene er 
robuste fordi de vil også være nødvendige dersom en senere velger et større konsept som K5.1 som er 
den anbefalte langsiktige løsningen. K2.3 har dermed lav risiko for feilinvestering. Det er en fordel for 
prosjektet.  


K2.3 er mer sårbar for endringer i omfanget, siden konseptet er dominert av krysningsspor som må 
tilpasses eksisterende kurvatur og lokale forhold. For eksempel er flere av dagens plattformer for 
korte.  


Det er usikkerhet knyttet til antall planoverganger som må saneres og hvilke tiltak som kreves for 
dette. Dette gjelder generelt og for tiltakene uten hovedplan. En sanering kan kreve ny undergang eller 
overgangsbru, med høyt kostnadsnivå avhengig av krav til standarder og grunnforhold. Sanering av 
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planoverganger har en stor nytte ift. sikkerhet for kryssende trafikk, spesielt dersom dagens løsning er 
usikret. 


Kostnadsusikkerhet: Enhetskostnader er basert på metode med byggeklosser fra Jernbanedirektoratet, 
og relevans for Kongsvingerbanen vil variere. Imidlertid har både Bodung, Galterud og Magnor 
hovedplan, og det har blitt benyttet sluttkostnad P50-verdier og enhetspriser for disse aktivt i 
kostnadsanslaget.  


Teknisk plangrunnlag er på skissenivå. Nye tiltak er tegnet opp i GIS-verktøy, som gir god kontroll på 
lengder og terrengtype, men som ikke ivaretar topografiske detaljer. K2.3 omfatter imidlertid flere 
foreliggende planer, slik at denne usikkerheten antas å være liten.   


Kapasitetsanalysens anbefaling av tiltak;  


a. Generell usikkerhet mht. omfang av tiltakene i K2.3. Mye nye rutekonsept kan det være at andre sett av 
tiltak vil gi samme ønskede gevinster. 


b. Det er noe usikkert knyttet til hvor mange stasjoner som bør utvides til tre-spors stasjoner 


c. Usikkerhet i mengde krysningsspor/tiltak mellom Kongsvinger og riksgrensen. Det kan oppstå behov for å 
investere anslagsvis mellom 200 og 800 mill. kr se kapittel 1.1.4  


Grunnerverv: Kilder benyttet i estimering er arealpriser fra oppdraget tilsving Elverum, som oppgir 
boligeiendom til ca. 2500 kr/m2, 1500 kr/m2 for næringseiendom og 3 kr/m2 for skog/jordbruk.  Har 
brukt «næring» for areal nærmest stasjonene. Enhetskostnadene er usikre, da det ikke er innhentet 
lokale data fra grunnerververe.  


Tabell 19:  Mulige risikoreduserende tiltak.  


Nr Identifisert risiko / 
oppside 


Beskrivelse av risikoforhold, 
vurdering av konsekvens og 
sannsynlighet 


Suksess-
faktor 


Tiltak for å redusere 
risiko 


1 Risiko for 
feilinvestering er 
liten. 
Mulig oppside 


Liten risiko for feilinvestering, 
tiltakene er relativt rimelige ift. 
øvrige konsept 


Økonomi, 
robusthet gir 
motiv for rask 
realisering 


Verifisere 
utbyggingsrekkefølge i 
neste planfase. Bestemme 
planstrategi så snart som 
mulig. 


2 Er sårbar for 
endring i omfang 


Kan dukke opp forhold som ikke 
er utredet i KVU-en, og som kan 
medføre behov for å endre tiltak 
med en økonomisk konsekvens 


Økonomi og 
framdrift 


Risiko kan reduseres ved å 
iverksette neste planfase 
snarest mulig 


3 Antall stasjoner og 
plattformer som 
må oppgraderes 


Usikkert om det utredede antall 
plattformer er tilstrekkelig. 
Motsatt kan færre oppgraderes 
hvis en velger å kutte antall 
stasjoner 


Økonomi og 
marked  


Beslutte prinsipp om at 
ingen eller få stasjoner 
skal legges ned. Dette 
samsvarer også med 
analyseresultat i KVU-en 


4 Mengde 
planoverganger 
som må saneres  


Flere hovedplaner inkluderer 
sanering, mens flere av de 
umodne har usikkert omfang. Bør 
det være mål om å fjerne alle 
planoverganger?  


Økonomi og 
framdrift  


Raskest mulig avklaring av 
saneringstiltak i de plan-
områdene 


5 Kostnadsusikkerhet Usikkerheten er lavere enn 
normalt på KVU-nivå. Dette 
skyldes at flere av tiltakene har 
hovedplan 


Økonomi Vurdere om beregnet P50 
er tilstrekkelig. Estimering 
i neste planfase forbedrer 
sikkerheten for kostnad 


6 Teknisk 
plangrunnlag 


I KVU-en er nye tiltak kun tegnet 
opp ved bruk av GIS. Noe lavere 
usikkerhet for K2.3, siden 
tiltakene er relativt korte. 


Økonomi Å følge nødvendige 
prosedyrer og veiledere 
for å redusere risiko på 
neste plannivå  
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7 Kapasitets-
analysen, risiko for 
feil omfang 


For det valgte konsept K2.3 er 
filosofien at andre og lengre tog 
skal øke kapasiteten, i større grad 
enn at antall tog øker. Dette gir 
marginal forbedring av generell 
kapasitet. 


Marked og 
framdrift 


Verifisere om gitt 
kapasitet er riktig ift. 
godsstrategi. Må ses i 
sammenheng med 
kapasitet i Sverige  


8 Grunnerverv 
Mulig oppside 


Både planstatus, omfang og 
enhetspriser er noe usikkert, men 
antas å være håndterlig.  


Økonomi og 
framdrift. 


Ved å starte 
reguleringsplan samtidig 
eller i slutten av neste 
planfase, så vil denne type 
usikkerhet reduseres 


9.1.2 Kontraktsstrategi 
På bakgrunn av etatenes handlingsplaner frem til 2029 antas det at anleggsmarkedet vil være i 
høykonjunktur i 2026, så tidspunktet for når man går ut i markedet vil være avgjørende. Sannsynligvis 
vil det være god tilgang med nok kapasitet for de jernbanetekniske fag. For større anleggstiltak er det 
mindre kapasitet i bransjen frem til 2030. Kontraktsstrategi for enkeltstående prosjekter, eller pakker 
av prosjekter, kan dermed variere.  


Hvis det er «lav temperatur» og middels-til-høy byggelederkompetanse i Bane NOR kan det være 
fornuftig å gå ut i markedet med ordinære utførelsesentrepriser, som Hoved- eller Generalentrepriser 
basert på NS8405 eller NS8406. Hvis det er «høy temperatur» i markedet, eller kompetansen på 
byggeledelse vurderes til middels eller svakere i Bane NOR, bør en vurdere totalentrepriser etter 
NS8407 og ikke etter den nye NTK-baserte kontraktmodellen. 


For planlegging i neste planfase, kan det være hensiktsmessig å legge ut en pakke med hovedplaner. 
For prosjektadministrative ressurser vil det være besparende at ett fagmiljø (rådgiver) utarbeider flere 
planer parallelt. Avtalestrategi for Rådgivningskontrakter bør være NS8402 uten fastpris elementer. 


Tidlig involvering av entreprenører forutsetter en klar beskrivelse av krav og funksjonsbeskrivelser av 
hva prosjektet skal levere innen alle fag. En utrent organisasjon på området vil dra nytte av enkle 
prosjekter som forlengelse av krysningsspor hvor det også skal gjøres andre tiltak i tilknytning til 
tiltaksområdet. Andre tiltak kan være fjerning av planoverganger og etablere sideplattformer mot 
midtstilte eller vice versa. 


Det bør vurderes å stille krav om at det etableres en egen organisasjon i Bane NOR som kan ivareta en 
«Godspakke Innlandet» som er en del av programområde gods. Konsekvensen for 
Jernbanedirektoratet vil være en større kontrakt med årlige bevilgninger. Dette sikrer at en har en 
organisasjon som er dedikert til å lede, koordinere og gjennomføre alle mindre prosjekter, herunder 
de som også ikke tilhører KVU Kongsvingerbanen. 


Spesifisering av prosjekteksterne forhold som har betydning for fagdepartementet som prosjekteier:  


• Forhold til andre infrastrukturprosjekter i nærhet til Kongsvingerbanen, både veg og bane, blant 
annet ny E16, Oslotunnelen og eventuell modernisering av Hovedbanen, jf. KVU Hovedbanen 
Nord.  


• Endringer i bussmarkedet, både med hensyn til teknologi, komfort, marked og rutestruktur.  


• Eventuell utbygginger og tiltak på det svenske jernbanenettet som grenser til Kongsvingerbanen, 
herunder godskapasitet og lengde på krysningsspor gjennom Sverige til Ofotbanen og Narvik.  


• Eventuell ny trase for persontogtilbudet mellom Oslo og Stockholm, herunder ambisjoner om 
høyhastighet i Sverige på relasjonen.   
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9.1.3 Optimalisering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Alle anbefalte tiltak må realiseres for å få ønsket effekt på kapasitet og kjøretid. Dette indikerer at det 
bør planlegges og bygges i en «pakke».  Det er viktig med optimal rekkefølge på byggingen som 
realiserer gevinster raskest mulig.  


Foreliggende anbefaling for K2.3 viser ingen tiltak på strekningen Kongsvinger-riksgrensen 
(Grensebanen). Dette skyldes at det legges på en teoretisk begrensing av timekapasitet til gitt antall 
persontog. Det er fjerntogene som ligger i tilbudskonseptet. I tillegg tar man inn 2 godstog pr time i 
den teoretiske begrensningen., Det gir en jevnere fordeling av tog og kjøretider og behov for færre 
eller mindre(?) tiltak. Når antall tog øker tog, vil det oppstå behov for flere forlengelser også mellom 
Kongsvinger og riksgrensen. Dette indikerer at en må vurdere markedspotensialet også i neste 
planfase, med påfølgende oppdatering av kostnad og samfunnsøkonomi. 


Å etablere håndterlige «pakker» er spesielt viktig for krysningsspor som kan bygges enkeltvis, med 
risiko for at årlige statsbudsjettbehandlinger forskyver de investeringene langt ut i tid. Pakker med 
forholdsvis sikre investeringsmidler er noe man kan observere i vegsektoren med Nye Veier, hva med 
«Nye Baner»? 


Kan man øke gevinsten i K2.3 utover foreliggende anbefaling, for eksempel ved å legge inn elementer 
fra tilbudskonseptet i K1 i form av flere bussavganger på utvalgte strekninger, som vil innebære en 
betydelig tilbudsforbedring for persontrafikken? Det kan også settes på flere rushtidsavganger (både 
morgen og ettermiddag) for å styrke tilbudet på personsiden.  


Realisering av gevinster for tiltakene anbefalt fra KVU Kongsvingerbanen vil henge sammen med, og 
forsterkes med de endringer som oppstår i driftsmønster når Solørbanen elektrifiseres, får ERTMS og 
mer krysningskapasitet. Dette kan åpne for at godstrafikk flyttes fra vestre del av Kongsvingerbanen 
(Alnabru-Kongsvinger) til Solørbanen. Økt trafikk på Solørbanen kan få konsekvenser for kapasiteten 
på Grensebanen. 


9.1.4 Styringsmessig fleksibilitet 
Anbefaling om styringsmessig fleksibilitet, herunder potensielle forenklinger og reduksjoner det kan 
jobbes videre med for å redusere kostnadsnivået:  


• Å gjennomføre utbyggingen som en samlet pakke kan gi store rasjonaliseringsgevinster, både 
knyttet til trafikkstyring (samordne stengeperiode) og prosjektorganisering (byggherrens 
administrasjonskostnader og for entreprenør i byggefase) 


• Samordne med organisasjonsenhetene som har ansvar for sanering av planoverganger og 
plattformforlengelser  


• Fjerne utvalgte holdeplasser med lavt passasjergrunnlag og høye moderniseringskostnader  


• Samordne med tiltak som planlegges i Kongsvinger med hensyn til hensetting, tilsving og eventuell 
flytting av Norsenga tømmerterminal 


• Samordning med ERTMS-utbygging, kan også gi mulighet for noe kortere krysningsspor 
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10.2 Begreper 


Belegg: Viser til antall plasser på toget som benyttes av de reisende.  


Beleggsgrad: Forteller hvor stor %andel av plassene på et tog som benyttes. Kan framvises for antall sitteplasser 
eller for totalt antall plasser (sitte- og ståplasser)  


Driftsdøgn: Andel av dagen med avganger i kundedrift.  


Effektmål: Effektmål er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket, for eksempel den virkningen/ effekten 
tiltaket skal føre til for brukerne. Effektmålene skal være realistisk oppnåelige innen en angitt tidsramme. 
Effektmålene må være konsistente ved at de er avledet fra og bygger opp under samfunnsmålet. Dersom 
effektmålene nås, bidrar dette også til at samfunnsmålet nås.  


Etterspørsel: Innen persontransport refererer etterspørsel til hvor mye samfunnet ønsker å reise (reisevolum) 
med et gitt transporttilbud. For å beregne etterspørselen etter togtransport, kan man eksempelvis beregne hvor 
mange reiser som kommer til å bli gjennomført på en gitt relasjon (over et snitt eller mellom to stasjoner) eller i 
et gitt tidsrom, f.eks. time med størst etterspørsel. Etterspørselen påvirkes av bl.a. følgende tilbudskriterier: 
Frekvens, reisetid, billettpris, reisekomfort, punktlighet og trengselsnivå. Innen godstransport vil etterspørselen 
være gitt av aktørenes behov for transportløsninger for ulike typer gods. Etterspørselen etter godstransport 
samlet sett vil være avhengig av hvor høye volumer som det til enhver tid er nødvendig å transportere. For 
transportbrukere vil etterspørselen i høy grad drives av industri. Fordelingen av etterspørsel mellom de ulike 
transportmidlene vil avhenge av kostnader, pålitelighet, og tilgjengelighet. Kostnader for de ulike 
transportmidlene påvirkes av reglement, direktiver og lover. Et eksempel på dette er nye miljøkrav, som 
svoveldirektivet, som vil kunne bidra til å øke etterspørselen etter gods på jernbanen i framtiden.  


Fjerntog: Fjerntog dekker transport mellom storbyregionene i Norge, storbyregioner og andre regioner i Norge 
og Norge og utlandet. Kategorien fjerntog benyttes hovedsakelig for togtilbud til reisende som ikke returnerer til 
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utgangspunkt den samme dagen og som følge av reisens lengde stiller spesielle krav til komfort, f.eks. økt antall 
toaletter, plass til bagasje, underholdning og serveringstilbud ombord. 


Fleksitog: En ny kategori som tar opp i seg muligheten for fremføring av blokker av vogner fra både systemtog, 
kombitog og vognlasttog. Fleksitog vil kreve en begrenset skifting i terminalanleggene. Dette legger til rette for 
en fleksibel utnytting og utvikling av godstransporttilbudet på jernbane.  


Frekvens: Viser til antallet ganger som en gitt handling inntreffer innenfor et gitt tidsrom. I togsammenheng 
benyttes frekvens primært om antall togavganger per tidsenhet, som oftest per time eller per døgn. For tog som 
kjøres i halvtimesintervall, vil frekvensen per time være to tog. Det er derfor misvisende å si «10-minutters 
frekvens» og «kvartersfrekvens» e.l., da 10 minutter og et kvarter snarere refererer til intervallet mellom 
avgangene (se «intervall»).  


Generaliserte kostnader: Alle virkninger for trafikanter verdsettes i form av direkte kostnader av reisen og 
tidsverdier for de forskjellige delene av reisen; tilbringertid, ventetid, ombordtid osv. Det er også fastsatt verdier 
for bytteulempe, forsinkelsestid osv. Disse verdiene legges sammen til en generalisert kostnad, som 
representerer den totale ulempen som reisen påfører den reisende.  


Grunnrute: Det rutetilbudet som gjelder størstedelen av driftsdøgnet, i timene hvor det er «normal trafikk», dvs. 
verken rush- eller lavtrafikk. Grunnrute vises med heltrukne linjer i et tilbudsdiagram.  


Hvite tider: Tider på døgnet på en banestrekning når det ikke kjøres tog. Dette er gjerne tilfellet om natten. Hvite 
tider kan brukes til vedlikehold av denne delen av infrastrukturen som krever togfrie perioder.  


Innsatstog: Ekstra tog som kun kjøres i rushtiden. Disse togene kan ha andre endepunkter enn togene som kjøres 
i grunnrute. Eks: Ekstra tog om morgenen som betjener strekningen Hamar-Oslo S. Innsatstog vises med 
finstiplede linjer i et tilbudsdiagram. 


Intervall: Viser til tidsavstanden mellom noe, i direktoratets tilfelle gjelder det primært togavganger. 
Halvtimesintervall tilsier at det går to tog i timen som kjøres med en tidsavstand på 30 minutter mellom 
avgangene. At det går to tog i timen betyr imidlertid ikke nødvendigvis at disse kjøres med 30 minutter mellom 
hver avgang, de kan for eksempel også kjøres med varierende intervall mellom hver avgang så lenge det er minst 
to avganger i timen.  


Kombitog: Transporterer containere, semihengere og vekselflak som del av en intermodal transportkjede, der 
transporten bruker minst to av transportmidlene bil, skip, tog eller fly. På de fleste relasjonene kjøres kombitog 
uten markedsmessig stopp underveis fra terminal på startstasjon til terminal på endestasjon. Unntaket er 
terminaler langs Nordlandsbanen og Sørlandsbanen som ikke betjenes med egne tog. På disse terminalene 
kobles det til og fra containervogner på tog som har andre endepunkter. Minste sending er en lasteenhet.  


Lavtrafikk: Betegnelse på den perioden hvor det kjøres færre tog enn i grunnrute. Dette gjelder normalt perioder 
med lav etterspørsel, f.eks. gjerne etter ca. kl. 23 på hverdager, på lørdager om kvelden og tidlig på søndager.  


Linje: Fellesbetegnelse for tog som kjører med samme stoppmønster og som vanligvis har samme fremføringstid 
mellom felles start- og endestasjon. Linjebetegnelsen angir start- og endepunkt og togkategori. Begrepet må ikke 
forveksles med linjen, som betyr jernbanestrekningen mellom to stasjoner og som brukes i forbindelse med 
togfremføringen.  


Lokaltog (L): Lokaltog dekker transport mellom sentrum og forsteder i storbyområder. Toget stopper ved alle 
stasjoner og de har ideelt sett så høy avgangsfrekvens at reisende ikke må planlegge tidspunktet for reisen sin på 
forhånd. De reisende oppholder seg relativt kort tid på toget, og graden av komfort kan derfor begrenses 
sammenliknet med andre tog, f.eks. fravær av serveringstilbud. Dette frigir plass inne i kjøretøyene, og det er 
plass om bord for flere passasjerer enn på andre tog.  


Modulvogntog: Modulvogntog er et begrep for spesielle, ekstra lange og tunge vogntog. Sett på som en smart 
løsning, da to modulvogntog kan erstatte tre tradisjonelle vogntog. Gir mindre veibelastning og redusert utslipp, i 
tillegg til lavere ulykkesrisiko, siden man reduserer antall tunge kjøretøy på veiene.  


Netto nåverdi: Uttak av nytte-kostnadsanalysen som beskriver tiltakets totale samfunnsøkonomiske virkning i 
absolutte kroner. Dvs. nåverdi av nyttevirkninger minus nåverdi av investerings- og driftsutgifter. Dersom det 
ikke er begrensinger i tilgangen på investeringsmidler bør alle prosjekter med positiv netto nåverdi gjennomføres 
gitt at det ikke er andre ikke-prissatte hensyn som må tas.  
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Netto nåverdi per budsjettkrone: Dersom det er begrenset med tilgjengelige investeringsmidler kan tiltak 
rangeres på grunnlag av kostnadseffektivitet ved hjelp av netto nåverdi per budsjettkrone. Dette beregnes ved å 
dele netto nåverdi på summen av alle offentlige utgifter som tiltaket medfører (investerings- og driftsutgifter 
samt endringer i skatte- og avgiftsinntekt). 


Nåverdi: Alle virkninger i en nytte-kostnadsanalyse diskonteres for å anslå verdien av fremtidig nytte og kostnad i 
dag. Diskontering er en beregning som gjøres for å korrigere for at 100 kroner i dag har en høyere nytte enn 100 
kroner om et år. Diskontering må ikke forveksles med å korrigere for inflasjon. Nåverdien er summen av alle 
diskonterte årlige nytte- og kostnadselementer i en analyseperiode.  


Planhorisont: Planlegging på kort sikt er 0-4 år. Planhorisont på mellomlang sikt er 4-15 år. Planhorisont på lang 
sikt er 15-30 år  


Regiontog (R): Regiontog dekker transport mellom sentrum i storby og regionalt omland. Hovedoppgaven er 
transport mellom stasjoner i storbyens omland (innenfor ca. 100 km / ca. 1,5 time) og stasjoner innenfor 
storbyområdet, med vekt på pendling til og fra storbyen. Toget stopper ved alle stasjoner utenfor 
forstadsgrensen. Innenfor forstadsgrensen stopper toget ved de største stasjonene. 


Pendel: Synonym for toglinje, men brukes normalt kun for å spesifisere hvorvidt en linje med faste 
avgangsintervall har ett eller to opptaksområder rundt en storby. Begrepet pendel deles inn i hel- og halvpendel 
og gir informasjon om togene kun pendler mellom storby og opptaksområde på én side av storbyen eller om 
togene pendler mellom to opptaksområder på begge sider av en storby. Førstnevnte kalles halvpendel og 
sistnevnte helpendel. Dette sier noe om transportkapasiteten på togene som betjener linjen. 


Punktlighet: Punktlig ankomst vil si at et tog ankommer endestasjonen innenfor en viss tidsmargin. Punktlighet 
for generell passasjertrafikk defineres som ankomst til endestasjonen innenfor 3:59 minutter etter planlagt 
ankomsttid (dette gjelder lokal- og regiontrafikk). For Flytoget defineres punktlighet som ankomst til Oslo 
Lufthavn Gardermoen innenfor 3:59 minutter etter planlagt ankomsttid. For fjern- og godstog er grensen 5:59 
minutter. Punktlighet rapporteres som % av antall tog som ankommer endestasjonen innen de ovennevnte 
tidsmarginene. Innstilte tog inngår ikke i målingen.  


Regularitet: Regularitet beregnes som antall kjørte tog i % av antall planlagt kjørte tog.  


Rush: Tid på døgnet når etterspørselen etter (kollektiv)transport er høyest. For persontransport tilsvarer dette 
som regel tiden av døgnet da pendlertrafikken til og fra arbeid om morgenen og ettermiddagen er høyest rundt 
et sentralt område. For Oslo-området utgjør det sentrale området strekningen Lysaker - Oslo S. Rushperioden i 
persontrafikken defineres normalt som 06.00-09.00 og 15.00-18.00 på virkedager. Om morgenen er 
rushretningen inn mot det sentrale området og om ettermiddagen er det motsatt. For intermodal godstrafikk er 
rushperioden ut fra sentrale godsterminaler (Alnabru) mellom kl. 17.00-23.00 på virkedager.  


Rutemodell: En rutemodell er en beskrivelse av et framtidig togtilbud og benyttes til planlegging av togtilbud på 
mellomlang sikt, dvs. 4-15 år frem i tid. Den angir rutetider og faste kryssinger mellom periodiske tog på 
enkeltspor, men den trenger ikke beskrive alle tog i detalj og kan være geografisk avgrenset. Rutemodellen 
avdekker konflikter og infrastrukturbehov i større detalj enn i et tilbudskonsept. Rutemodellen kan brukes til å 
lage en liste over infrastrukturtiltak som er nødvendige for å innføre ønskede togtilbudsforbedringer som 
referanseinfrastrukturen ikke gir tilstrekkelig kapasitet til. En rutemodell gir derfor et godt grunnlag for å vurdere 
etterspørselsrespons blant de reisende som følge av endringer i togtilbudet. Kort sagt viser rutemodellen 
sammenhengen mellom infrastruktur, togtilbud og forventet etterspørsel på grunnlag av en mulig 
kapasitetsfordeling.  


Samfunnsmål: Samfunnsmål er et uttrykk for den nytte eller verdiskapning som et investeringstiltak skal føre til 
for samfunnet. Samfunnsmålet skal vise eiers intensjon og ambisjon med tiltaket. Samfunnsmål skal ikke være 
mer generelle enn at realiseringen til en viss grad kan tilbakeføres til prosjektet. Samtidig skal det være 
tilstrekkelig overordnet til at det gir en god begrunnelse for tiltaket og rom for vurdering av alternative 
konsepter.  


Tilbudskonsept: Et tilbudskonsept betegner det ønskede inntektsgivende togtilbudet i et definert område. 
Tilbudskonsept kan utarbeides for dagens og fremtidige tidshorisonter, men det brukes gjerne for å planlegge på 
lengre sikt når ruteplanen ikke er kjent. Tilbudskonseptet beskrives gjennom linjekonsept inkl. stoppmønster, 
fremføringstid (evt. mål for dette), frekvens (evt. faste intervaller), døgnfordeling (tog per time) og standardtog, 
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inkl. transportkapasitet (men ikke rutetider). Framtidige tilbudskonsepter er analysegrunnlag for 
kapasitetsvurderinger, behov for ny infrastruktur og transportmodellberegninger. 


Trafikantnytte: Trafikantnytte er den nytten som de som skal reise eller transportere gods opplever, som følge 
av en endring i tilbudet. Endringer i trafikantnytte regnes som den aggregerte summen av generaliserte 
kostnader før og etter tiltaket. Det betyr at trafikantnytten av f.eks. kortere reisetid vil fanges opp for både 
eksisterende og nye reisende.  


 


10.3 Underlagsrapporter  


KVU Kongsvingerbanen – Problembeskrivelse  Underlagsrapport 


KVU Kongsvingerbanen – Behovsanalyse  Underlagsrapport 


KVU Kongsvingerbanen – Mulighetsstudie  Underlagsrapport 


KVU Kongsvingerbanen – Videreførte konsepter Notat 


KVU Kongsvingerbanen – Kapasitetsanalyse  Underlagsrapport 


KVU Kongsvingerbanen – Kostnadsestimater Notat 


KVU Kongsvingerbanen – Usikkerhetsanalyse av 
kostnadskalkyle 


Underlagsrapport 


KVU Kongsvingerbanen – Teknologi  Notat 


KVU Kongsvingerbanen – Ikke-prissatte konsekvenser Underlagsrapport 


KVU Kongsvingerbanen – Transportanalyse og 
samfunnsøkonomi 


Underlagsrapport 


KVU Kongsvingerbanen – Materiellbehov Notat 


KVU Kongsvingerbanen – Evaluering måloppnåelse Notat 


KVU Kongsvingerbanen – Føringer for 
forprosjektfasen 


Underlagsrapport 


 


  







95 


 





		1 Problembeskrivelse

		1.1 Avgrensning av utredningsområdet

		1.2 Utfordringer for togtrafikken mellom Lillestrøm og riksgrensen

		1.3 Vedlikehold



		2 Behovsanalyse

		2.1 Normative behov

		2.2 Etterspørselsbaserte behov

		2.2.1 Økt kapasitet for å håndtere det regionale transportbehovet

		2.2.2 Kortere reisetid for grensekryssende persontransport

		2.2.3 Økt kapasitet for godstransport

		2.2.4 Økt kapasitet i vegnettet

		2.2.5 Økt robusthet

		2.2.6  Klimatilpassing



		2.3 Interessentbaserte behov

		2.3.1 Aktørenes behov

		2.3.2 Primære interessenters behov

		2.3.3 Sekundære interessenters behov



		2.4 Prosjektutløsende behov



		3 Mål for Kongsvingerbanen

		3.1 Samfunnsmål

		3.2 Effektmål

		3.3 Målkonflikter



		4 Rammebetingelser for konseptvalg

		4.1 Rammebetingelser for Kongsvingerbanen



		5 Mulighetsstudie og konsepter

		5.1 Konseptutvikling

		5.2 Konsept 0: Referansealternativet

		5.3 Konsept 1: Buss som supplement til tog

		5.4 Konsept 2.3: Økt ombordkapasitet for person- og godstog med dagens stoppmønster

		5.5 Konsept 3.4: Høyere frekvens og kortere reisetid på dagens bane

		5.6 Konsept 5.1: Økt kapasitet med innkorting av reisetid og dagens stoppmønster



		6 Kapasitetsanalyse

		6.1 Togtilbud for person- og godstrafikken

		6.2 Tiltak som har blitt vurdert

		6.3 Resultater

		6.3.1 Konsept 2.3: Økt ombordkapasitet for både person- og godstog, dagens stoppmønster

		6.3.2 Konsept 3.4: Økt frekvens og kortere reisetid

		6.3.3 Konsept 5.1: Økt kapasitet med reduksjon av reisetid - Dagens stoppmønster

		6.3.4 Ny bane Sørumsand-Leirsund-Lillestrøm



		6.4 Kjøretider

		6.5 Følsomhetsanalyse

		6.6 Oppsummering



		7 Transportanalyse og samfunnsøkonomi

		7.1 Transportanalyse for reiser i Norge

		7.1.1 To scenarioer år 2030 – Referanse K0 med og uten nullvekstmål for biltrafikken

		7.1.2 Beregnet antall togreiser på Kongsvingerbanen

		7.1.3 Konseptenes effekt på reiser og reisemiddelfordeling



		7.2 Transportanalyse for grensekryssende reiser

		7.2.1 Markedseffekter av endret togtilbud i konseptene



		7.3 Transportanalyse for godstransport

		7.3.1 Følsomhetsanalyse



		7.4 Usikkerhet

		7.4.1 Materiellbehov



		7.5 Prissatte virkninger (nyttekostnadsanalyse)

		7.5.1 Investeringskostnader og offentlig kjøp

		7.5.2 Transport- og trafikkarbeid i 2030



		7.6 Prissatte virkninger

		7.6.1 Endring i nytte for operatører

		7.6.2 Endring i nytte for det offentlige

		7.6.3 Endringer i nytte for samfunnet forøvrig



		7.7 Samlede resultater for prissatte virkninger

		7.8 Nyttevirkninger av økt punktlighet i persontransporten

		7.8.1 Følsomhetsanalyse: Nullvekst i biltrafikken



		7.9 Ikke-prissatte virkninger

		7.9.1 Naturressurser

		7.9.2 Friluftsliv/by- og bygdeliv

		7.9.3 Naturmangfold

		7.9.4 Kulturarv

		7.9.5 Landskapsbilde



		7.10 Oppsummering ikke-prissatte virkninger

		7.11  Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte virkninger



		8 Anbefaling

		8.1  Evaluering av konseptene

		8.1.1 Kapasitet i banesystemet

		8.1.2 Godstrafikk

		8.1.3 Fjerntrafikken



		8.2 Vurdering av måloppnåelse

		8.2.1 Rammebetingelser

		8.2.2 Effektmål



		8.3 Anbefaling av konsept



		9 Anbefalinger for forprosjektfasen

		9.1 Prosjektstyring

		9.1.1 Risikoreduserende tiltak

		9.1.2 Kontraktsstrategi

		9.1.3 Optimalisering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet

		9.1.4 Styringsmessig fleksibilitet





		10 Vedlegg

		10.1 Referanser

		10.2 Begreper

		10.3 Underlagsrapporter








 
 


side 1 av 17 


Oppdragsgiver: Jernbanedirektoratet 
Oppdragsnavn:  KVU Kongsvingerbanen Bistand og prosessledelse KVU 
Oppdragsnummer:  621565-01 
Utarbeidet av:  Raymond Siiri 
Kvalitetssikring: Øyvind Dalen 
Versjon 02 22.09.2020 
Oppdragsleder: Øyvind Dalen 
Tilgjengelighet:  Åpen 


 NOTAT Evaluering måloppnåelse KVU Kongsvingerbanen 
 


1. BAKGRUNN OG OPPDRAG .......................................................................................... 3 


2. PROSJEKTETS MÅL OG INDIKATORER.......................................................................... 3 
2.1. Samfunnsmål .......................................................................................................................3 
2.2. Effektmål ..............................................................................................................................3 
2.3. Rammebetingelser ...............................................................................................................4 


3. ANALYSEOMRÅDE ...................................................................................................... 6 


4. METODE .................................................................................................................... 6 


5. EVALUERING .............................................................................................................. 8 
5.1. EFFEKTMÅL ..........................................................................................................................8 
5.2. RAMMEBETINGELSER ....................................................................................................... 11 
5.3. SAMLET VURDERING BASERT PÅ MÅLOPPNÅELSE OG SØA ............................................. 16 
5.4. Andre vurderinger............................................................................................................. 16 


6. OPPSUMMERING ...................................................................................................... 17 
 







side 2 av 17 


                                   


   







side 3 av 17 


1. BAKGRUNN OG OPPDRAG 
Jernbanedirektoratet er i sluttfasen av prosjekt KVU Kongsvingerbanen.  


Den 11. september 2020 samlet prosjektgruppen seg i Oslo for å diskutere valg av endelig konsept, 
med basis i mål og rammebetingelser. Innledningsvis ble mål og rammebetingelser med tilhørende 
indikatorer evaluert. Deretter ble det drøftet en anbefaling. Resultatet av evalueringen foreligger i 
regneark «Evaluering_KVU_KVGbanen_mål_rammer_SØA_18.09.2020». Det foreligger eget referat 
fra arbeidsmøtet. Dette notatet presenterer resultatene fra regnearket.  


2. PROSJEKTETS MÅL OG INDIKATORER 
Ordlyden i prosjektets mål og rammebetingelser er fastsatt og ikke oppe til diskusjon. Et annet 
begrep for mål og rammebetingelser er «evalueringskriterier». Hvert enkelt mål og rammebetingelse 
bør ha en målbar indikator som muliggjør en vurdering og sammenligning mellom alternativene. 
Presisjonen på indikatoren varierer. Noen mål er for eksempel ikke godt nok spesifisert med hensyn 
til geografisk målepunkt (blant annet setekapasitet).  


Det er foretatt en vekting av mål og rammebetingelser basert på prosjektgruppens vurdering av 
viktigheten av disse, sett i forhold til hverandre.  


Under følger de vedtatte målene, som suppleres med forslag til revidert indikator og kommentar.  


2.1. Samfunnsmål 
Mål Indikator Kommentar 


Transportsystemet i korridoren Oslo – 
Kongsvinger – riksgrensen skal 
kostnadseffektivt dekke 
etterspørselen etter lokal, regional og 
grense-overskridende person- og 
godstransport frem til 2050, og 
redusere utslipp av klimagasser 
gjennom økte markedsandeler for 
kollektivtransporten.  
  


Ikke definert indikator. Følgende begrep 
kan benyttes som indikatorer: 
• Kostnadseffektivitet 
• etterspørselsdekning, 
• redusere utslipp av klimagasser  
Geografisk spesifikasjon for hvor man 
skal måle er ikke spesifisert. Nærmeste er 
«transportkorridor», gjelden for lokale, 
regionale og grenseoverskridende trafikk 
og transporter. Mye av dette fanges opp 
av prissatte virkninger i den 
samfunnsøkonomiske analysen.    


Samfunnsmål evaluert til 
slutt, og sett på som samlet 
evaluering. 
«Kostnadseffektivitet» er 
analog med «nettonytte» 
fra den samfunns-
økonomiske analysen 
(SØA). «Etterspørsels-
dekning» kan hentes fra 
transportanalysen. 
Redusert utslipp er analog 
med nytte for tredjepart 
(CO2 utslipp i SØA). 


2.2. Effektmål  
FORMULERING INDIKATOR KOMMENTAR  


1.     Kollektivsystemet i 
transportkorridoren Oslo 
– Kongsvinger – 
riksgrensen skal ha en 
kapasitet som muliggjør 
en økning i antall 
sitteplasser på 100 % 
frem mot 2050. 
- Vekting: 3 


Prosentvis 
endring i antall 
sitteplasser i 
makstimen og 
antall avganger i 
makstimen og i 
grunnrute.  
Målesnitt: før 
Lillestrøm 
stasjon. 


Her var det diskusjon om hvor endring 
egentlig bør måles. I formuleringen brukes 
«transportkorridor» som har flere snitt. Det 
enkleste er et snitt og som skiller mellom 
alternativene. Det settes et nord-sør gående 
snitt over Fetsund bru, langs Glomma og som 
inkluderer et snitt på ny bane mellom 
Sørumsand og Leirsund for K5.1. Snittet 
dekker persontrafikken mellom Sørumsand 
og Lillestrøm i «transportkorridoren». Et 
målesnitt bør inkludere øvrige transport-
former, derfor er fylkesveger og E16 med.  
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2.    Kapasiteten for 
godstransport i 
transportkorridoren skal 
øke med 100 % i antall 
ruteleier for lengre tog 
frem mot 2050.       Vekt: 
2 


Prosentvis 
endring i antall 
ruteleier og 
antall ruteleier 
for 740 meter 
lange tog. 


Antall ruteleier er indikator, for dagens og 
740 m1. 


- % endring for 
sum kapasitet 


- Antall ruteleier 
kombitog  


- Antall ruteleier 
for 740 m tog 


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 frem mot 2050. 
Vekt: 1 


Antall togpar per 
døgn.  Indikatoren er svært enkel, det er kun satt 


opp et gitt antall passasjertog over grensen, 
som er det antallet SJ tidligere har meldt inn 
at de ønsker å kjøre2.  
 
 


 
Foreslår ingen 
endring. 


 
 


2.3. Rammebetingelser 
FORMULERING INDIKATOR KOMMENTAR 
1. Transportkapasitet: Kapasiteten og 
frekvensen for person- og 
godstransporten skal ikke være 
dårligere enn tilbudet på 
Kongsvingerbanen før arbeidet med 
skifte av kjøreledning startet i 2018 
(ferdig i 2021). Vekt: 3 


Frekvens for person og frekvens 
gods: Bedre (score +1), dårligere (-
1), som i dag (0)3.   


I møte 11.9 ble hele score-skala (-3 
til +3) utnyttet. K0 fikk score 0. I 
formulering brukes både «frekvens» 
og «kapasitet». Å innhente data for 
begge anses unødvendig. Foreslår 
kun å telle opp antall tog pr døgn på 
snitt.  


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. Vekt: 3 


Frekvens på de definerte 
vekstområdene (med stasjon) 
Fetsund, Sørumsand, Årnes, Skarnes 
og Kongsvinger. Konsept med 
knutepunktstopp får (+), der høyest 
frekvens får toppscore. Dagens 
stoppmønster gir (-). Høy frekvens 
på små stasjoner gir lavest score)4.   


Kombinasjon av faktisk stopp på 
aktuelle stasjoner og endring av 
frekvens påvirker score. K0 har score 
0 mens endringer (kun økning for de 
aktuelle konsept) gir score gradert 
ift. antall stopp. Foreslått tellesnitt 
på Sørumsand og Kongsvinger, siden 
K5.1 har stor forskjell hhv. øst og 
vest for Sørumsand. Flere stopp på 
knutepunkt får (+), mens evt. høy 
frekvens på "ikke satsnings" 
stasjoner gir lav score 


 
1 Indikatoren omhandler kun kombitog, men det går også mye tømmertransport på strekningen. Dette kan det 
komme kommentarer på i høringsuttalelsene og KS1. En indikator for transportkapasitet kan vurderes, 
beregnet som produkt av togets kapasitet (ut fra lengde, tonn eller containere/teu) ganget med antall ruteleier. 
Dette gir for eksempel sum «togmeter». 
2 Et spørsmål er i hvilken grad reisemarkedet responderer på at antall tog øker fra 5 til 8 og om dette er 
undersøkt i transportanalysen 
3 Forslag til revidert indikator: Sum av antall persontog og godstog pr døgn målt på et snitt rett vest for 
Kongsvinger evt. også vest for Sørumsand. 
4 Forslag til revidert indikator: Antall stopp pr døgn på de definerte vekstområdene Fetsund, Sørumsand, Årnes, 
Skarnes og Kongsvinger. 
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3. Klimabelastning: 
Transportsystemet i korridoren 
Lillestrøm-Kongsvinger-riksgrensen 
skal legge til rette for overføring av 
gods fra veg til bane. Vekt: 2 


Indikator analog med nytte for 
3.part: CO2 (globale utslipp) for 
person og gods.5   


Tall fra samfunnsnytten for 3.parts 
aktører brukes som indikator. Her 
beregnes kostnad ved CO2-utslipp 
for person- og godstrafikk 


4. Miljøbelastning: Ved endret bruk 
eller utforming av transportsystemet i 
korridoren Lillestrøm-Kongsvinger-
riksgrensen skal inngrep i natur-, 
kulturminneverdier og naturressurser 
minimeres. Vekt: 2 


Grad (målt i m2/dekar) av inngrep i 
verdifulle natur-, og kulturmiljø og 
naturressursområder (høy regional 
og/eller nasjonal verdi). Negativ 
score ved inngrep, graderes ut ifra 
omfang.  


Foreslår ingen endring av indikator. 
Evalueringen er analog med SØA for 
ikke-prissatte konsekvenser. Være 
obs på dobbelt-telling/evaluering. 


5. Infrastrukturens kvalitet: 
Vedlikehold av Kongsvingerbanen skal 
kunne gjennomføres uten at banen 
stenges sammenhengende over 
lengre tidsrom. Vekt: 1 


Forslag ny indikator:  
Muligheten for vedlikehold skal ikke 
være dårligere enn i dag. 


Hva betyr «lengre tidsrom"? 
Viktigste er uansett å kunne skille 
mellom alternativ. Hvor enkelt eller 
vanskelig det er det å vedlikeholde 
banen samtidig som det skal gå 
trafikk der. Evaluert 11.9 


6. Sårbarhet og naturrisiko: 
Kongsvingerbanens sårbarhet for 
hendelser knyttet til klimaendringer 
skal reduseres (denne brukes ikke ifm. 
grovsilingen, da den ikke vil kunne 
skille på konseptene). Vekt: 0 


Grad av sårbarhet og risiko ved 
anlegg og drift for de forskjellige 
konsept.  


Ikke evaluert. Temaene er ikke 
utredet. Bl.a. fordi en tror at det vil 
være små forskjeller mellom 
konseptene. Ser ikke grunn til å skille 
mellom alternativene. Hvis det 
likevel skal brukes må «sårbarhet og 
risiko» defineres og utredes bedre. 


  


 
5 Forslag til omformulert indikator: Endret utslipp av CO2. beregnet som kostnad for 3.part for deltema CO2    
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3. ANALYSEOMRÅDE 
Flere av målene er knyttet til geografisk spesifikasjon. For å klargjøre dette, henter vi fram 
influensområdet som er beskrevet i prosjektbestillingen fra Jernbanedirektoratet.  


Det geografiske influensområde er «korridoren Oslo – Kongsvinger – riksgrensen». I KVU omtales 
trafikk og transport både som lokal, region og grenseoverskridende, ref. oppdragsbrev fra 
Samferdselsdepartementet 17 juli 2018.  


Både samfunnsmålet, effektmål og rammebetingelser har en geografisk spesifikasjon som er mer 
eller mindre godt spesifisert. 


 
Figur 3-1 Analyseområdet slik det er definert i oppdraget. AV har i tillegg markert en «korridor» som inkluderer 
riks- og fylkesveier parallelt med Kongsvingerbanen (blant annet E16).  


4. METODE 
Ihht. anerkjente utredningsmetoder kan det vurderes flere metoder for evaluering. En metode som 
utnyttes i mange sektorer er målevaluering med bruk av numerisk score med en skala der 0 (null) er 
ingen endring, minus er endring til det dårligere og/eller motsatt av måloppnåelse. Pluss er 
oppnåelse av mål og krav i forskjellig grad som angis med en score tallverdi eller ++/-- system som 
ligger i KU metodikk. Det man må vite/huske på er at formålet er «mål/kravevaluering» og ikke en 
ren utredning av «ikke-prissatte konsekvenser» der score med ++/-- ligger i metodikken.  


Følgende tabell illustrerer en syv-delt skala som illustrerer grad av oppfyllelse. 
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Tabell 4-1: Beskrivelse av score verdier 
Verdi Score Beskrivelse Utfyllende beskrivelse 


+++ 3 Svært god måloppnåelse Ideell funksjon og oppfyllelse av mål/krav. Best. 
++ 2 God måloppnåelse God oppfyllelse av mål/krav 
+ 1 Middels god måloppnåelse Bidrar til oppfyllelse av mål/krav, bare godt nok 
0 0 Ingen vesentlig endring Ingen endring i forhold til definert referanse 
-  -1 Middels dårlig måloppnåelse Liten negativ virkning for aktuelt kriterium 
-- -2 Dårlig måloppnåelse Stor negativ virkning for aktuelt kriterium 


- -- -3 Svært dårlig måloppnåelse Meget dårlig. Avhengig av viktighet for kriteriet 
bør tiltaket ikke gjennomføres. «Innsigelse» 


 


En annen måte å illustrere dette er på:  


 
Figur 4-1 : Beskrivelse av score verdier 
 


Formatet brukes i presentasjon av evalueringen av de enkelte kriterier i de neste kapitlene. 


Vurdering av K0 i forhold til målformuleringen – skal den være score 0 eller skal den vurderes i 
forhold til målformuleringen (slik at den kan være negativ eller positiv)? Dette ble drøftet den 11.9. 
Dette avhenger av hvordan mål eller rammebetingelsen er formulert. Det kan godt hende at «dagens 
situasjon» ikke oppfyller mål i samfunnet. Dette gjelder for eksempel mål om klimagassutslipp.  
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5. EVALUERING 


5.1. EFFEKTMÅL 


5.1.1. Kollektivsystemet i transportkorridoren Oslo – Kongsvinger – riksgrensen skal ha en 
kapasitet som muliggjør en økning i antall sitteplasser på 100 % frem mot 2050 


 


 
 


Grunnlaget for tallene er i regnearket. 


 


 
 


  


FORMULERING Vekt INDIKATOR K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1


Referanse Buss
Økt om bord-


kapasitet
Høy frekvens 


og raskere
Økt kapasitet 
og innkorting


3


Prosentvis endring i antall 
sitteplasser i makstimen og 
antall avganger i makstimen og 
i grunnrute 


0 1,5 1 3 2


Endret setekapasitet i % 0 % 28 % 20 % 136 % 54 %
Antall sitteplasser i makstimen 1085 1385 1306 2560 1675
Antall avganger i makstimen 6 12 6 8 8
Antall avganger i grunnrute 3 6 3 5 5


1.     Kollektivsystemet i 
transportkorridoren Oslo – Kongsvinger 
– riksgrensen skal ha en kapasitet som 
muliggjør en økning i antall sitteplasser 


på 100 % frem mot 2050.
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5.1.2. Kapasiteten for godstransport i transportkorridoren skal øke med 100 % i antall ruteleier 
for lengre tog frem mot 2050 


 


 
 


Grunnlag for evaluering/score av K0: Dagens antall ruteleier 


 
 


 


  


FORMULERING Vekt INDIKATOR K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1


Referanse Buss
Økt om bord-


kapasitet
Høy frekvens 


og raskere
Økt kapasitet 
og innkorting


2
Prosentvis endring i antall 
ruteleier og antall ruteleier for 
740 meter lange tog.


0 0 3 3 3


Toglengde kombi (meter) 630 630 740 740 740
Antall ruteleier for kombitog 4 4 5 8 8
Endring ruteleier kombi % 0 % 0 % 25 % 100 % 100 %


Endring kapasitet (togmeter) 0 % 0 % 47 % 135 % 135 %
Antall ruteleier for 740 m tog 0 0 5 8 8


2.    Kapasiteten for godstransport i 
transportkorridoren skal gi 100 % økning 


i antall ruteleier fram mot 2050. 
Ruteleiene for kombi-/fleksitog skal 


tilrettelegges for inntil 740 meter lange 
tog. 
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5.1.3. 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 frem mot 2050 


 


 
 


Grunnlag for evaluering/score av K0: Antall tog til/fra Stockholm i R2017. 


 


 
  


FORMULERING Vekt INDIKATOR K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1


Referanse Buss
Økt om bord-


kapasitet
Høy frekvens 


og raskere
Økt kapasitet 
og innkorting


1 Antall togpar per døgn. 0 0 0 3 3


Antall togpar per døgn Oslo-
Stockholm 5 5 5 8 8


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 frem 


mot 2050.
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5.2. RAMMEBETINGELSER 


5.2.1. Transportkapasitet: Kapasiteten og frekvensen for person- og godstransporten skal ikke 
være dårligere enn tilbudet på Kongsvingerbanen før arbeidet med skifte av kjøreledning 
startet i 2018 (ferdig i 2021) 


 


 
 


 
  


FORMULERING Vekt INDIKATOR K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1


Referanse Buss
Økt om bord-


kapasitet
Høy frekvens 


og raskere
Økt kapasitet 
og innkorting


3


Ny indikator:  Sum av antall 
persontog og godstog pr døgn 
målt på et snitt rett vest for hhv. 
Kongsvinger og Sørumsand. 


0 1 1,5 3 2,5


Tog/døgn vest av Sørumsand 46 46 47 128 128
Tog/døgn vest for Kongsvinger 46 46 47 128 47


1. Transportkapasitet: Kapasiteten og 
frekvensen for person- og 


godstransporten skal ikke være 
dårligere enn tilbudet på 


Kongsvingerbanen før arbeidet med 
skifte av kjøreledning startet i 2018 


(ferdig 2021).
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5.2.2. 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 


 


 
 


 
  


FORMULERING Vekt INDIKATOR K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1


Referanse Buss
Økt om bord-


kapasitet
Høy frekvens 


og raskere
Økt kapasitet 
og innkorting


3


Frekvens på de definerte 
vekstområdene Fetsund, 
Sørumsand, Årnes, Skarnes og 
Kongsvinger . Sum antall stopp 
kollektiv pr døgn 


0 1 0 3 2


Tog + buss pr døgn Sørumsand 126 252 126 204 204
Tog + buss pr døgn Kongsvinger 126 252 126 204 126


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


 


 
 


Grunnlag for evaluering og score for K0: I evalueringsmøtet er det satt K0=0. Men hvis en ikke øker 
kapasiteten på bane/kollektiv, så vil utslipp øke som følge av økt biltrafikk på veger som er i 
influensområdet til Kongsvingerbanen og dermed i konkurranse med jernbane. Etter Asplan Viaks syn 
burde K0 for dette kriteriet være negativ, men kanskje kun -1.  


 


 
  


FORMULERING Vekt INDIKATOR K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1


Referanse Buss
Økt om bord-


kapasitet
Høy frekvens 


og raskere
Økt kapasitet 
og innkorting


2
Ny: Nytte for 3.part omregnet 
fra CO2 (globale utslipp) for 
person og gods


0 -1 2 3 3


Nytte i mill NOK Ingenting -24 mill + 775 mill +1803 mill +1794


3. Klimabelastning: Transportsystemet 
i korridoren Lillestrøm-Kongsvinger-


riksgrensen skal legge til rette for 
overføring av gods fra veg til bane.
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5.2.4. Miljøbelastning: Ved endret bruk eller utforming av transportsystemet i korridoren 
Lillestrøm-Kongsvinger-riksgrensen skal inngrep i natur-, kulturminneverdier og 
naturressurser minimeres 


 


 
 


Grunnlag for evaluering og score for K0: Ingen eller neglisjerbart omfang og dermed ingen inngrep i 
K0 


 
  


FORMULERING INDIKATOR K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1


Referanse Buss
Økt om bord-


kapasitet
Høy frekvens 


og raskere
Økt kapasitet 
og innkorting


Grad (målt i m2/dekar) av 
inngrep i verdifulle natur-, og 
kulturmiljø og 
naturressursområder (høy 
regional og/eller nasjonal 
verdi). Negativ score ved 
inngrep, graderes ift omfang. 


0 -0,5 -1 -3 -2


Dekar inngrep (m2)


Ingen Ingen


Lite, 5 X-spor 
forlenges ca. 
500 m hver


Stort pga. 
dobbeltspor 


LLS-KVG


Inngrep pga. 
ny linje, 


modereres av 
tunnel


4. Miljøbelastning: Ved endret bruk 
eller utforming av 


transportsystemet i korridoren 
Lillestrøm-Kongsvinger-riksgrensen 


skal inngrep i natur-, 
kulturminneverdier og 


naturressurser minimeres.
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5.2.5. Infrastrukturens kvalitet: Vedlikehold av Kongsvingerbanen skal kunne gjennomføres uten 
at banen stenges sammenhengende over lengre tidsrom 


 


 
 


Situasjonen i dag (K0) er at banen stenges flere uker hver sommer i perioden kl. 08-14 (ca.) for å 
foreta både fornying og vedlikehold. 


 


 
 


 


5.2.6. Sårbarhet og naturrisiko: Kongsvingerbanens sårbarhet for hendelser knyttet til 
klimaendringer skal reduseres  


Grad av sårbarhet (og risiko) ved anlegg og drift for de forskjellige konsept. Ikke brukt i evaluering, 
pga. manglende vurdering og kunnskap om forskjell mellom alternativene 


Generelt: Dobbeltspor og nye linjer har størst inngrep, dette kan slå begge veier når det gjelder for 
eksempel rasfare og annen klimarisiko. Forbedre eller nøytral hvis man gjør tiltak for å hensynta 
betingelsen. 


 


 


 


FORMULERING Vekt INDIKATOR K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1


Referanse Buss
Økt om bord-


kapasitet
Høy frekvens 


og raskere
Økt kapasitet 
og innkorting


1
Muligheten for vedlikehold skal 
ikke være dårligere enn i dag.


0 0,5 0 2 1


Beskrivelse


Stenges uker pr 
år på dagtid


Som K0, men 
bedre 


transportilbud 
dagtid


Marginalt flere 
tog, men 


lengre godstog. 
Som K0


Antar 
dobbeltspor gir 
bedre mulighet 
å vedlikeholde 


1 spor av 
gangen


Ny linje gir 
redundans 


mellom 
Sørumsand og 
Lillestrøm, gir 


bedre mulighet 
vedlikehold der


5. Infrastrukturens kvalitet: 
Vedlikehold av Kongsvingerbanen 
skal kunne gjennomføres uten at 
banen stenges sammenhengende 


over lengre tidsrom.
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5.3. SAMLET VURDERING BASERT PÅ MÅLOPPNÅELSE OG SØA  
 


 
 


5.4. Andre vurderinger 
I tillegg til analysen som er dokumentert over bør Jernbanedirektoratet vurdere å foreta vurderinger 
av andre samfunnsmessige virkninger som netto ringvirkninger, fordelingseffekter, mernytte samt 
lokale og regionale virkninger.  


I den samfunnsøkonomiske analysen inngår også normalt vurderinger av fleksibilitet (trinnvis 
utbygging) og realopsjoner. Avslutningsvis i alternativanalysen vurderes konseptenes måloppnåelse. 
Det gjøres så en samlet vurdering i den samfunnsøkonomiske analysen, med vurdering opp mot 
måloppnåelse, som grunnlag for å rangere konseptene. Dette sammenholdes med netto 
ringvirkninger, fordelingseffekter, lokale og regionale virkninger, fleksibilitet og 
finansieringsmuligheter. Drøftingen ender opp i en anbefaling av konsept (eventuelt kombinasjon av 
konsept), samt anbefaling av videre planlegging og anbefalt kontraktstrategi. Avslutningsvis beskrives 
prosessen som er gjennomført for å involvere omgivelsene.  


Det er ikke sikkert ytterligere vurderinger vil påvirke rangeringen, fordi kriteriene som er brukt er 
såpass vektige. Men det er absolutt rom for å se på hvordan en kan optimalisere det beste (eller de 
beste) konseptet videre inn mot, før eller i neste planfase. 


 


  


K0 Referanse K1 Buss
K2.3 Økt om 


bord-
kapasitet


K3.4 Høy 
frekvens og 


raskere


K5.1 Økt 
kapasitet og 
innkorting


Evaluering Vektet Score 0,00 0,47 0,91 2,24 1,85
Rangering etter mål/rammebet. Rangering 5 4 3 1 2
Fra nyttekost./SØA prissatte Nettonytte (mill kr) 0 1 229 2 894 -15 553 -1 244


Rangering nettonytte 3 2 1 5 4
Ikke-prissatte konsekvenser Rangering SØA ikke-prissatt 1 1 2 4 3


Samfunnsmål: Transportsystemet i 
korridoren Oslo – Kongsvinger – 
riksgrensen skal kostnadseffektivt 
dekke etterspørselen etter lokal, 
regional og grense-overskridende 
person- og godstransport frem til 
2050, og redusere utslipp av 
klimagasser gjennom økte 
markedsandeler for 
kollektivtransporten. 


Indikatorer for SØA:
Kostnadseffektivitet, 
etterspørselsdekning, 
redusere klimagasser, 
økte markedsandeler


Referanse er 
framskrevet 
til 2030 og 
2050


Økt nytte 
pga. bedre 
kollektiv-
tilbud som 
gir økt 
etterspørsel, 
kostnadseffe
ktiv pga. 
svært lav 
investering


Best 
nettonytte 
pga. overført 
gods til bane, 
redusert 
klimagass og 
ulykker på 
veg. 
Rimeligere 
logistikkkost
nad for 
næringsliv


Dårligst 
nettonytte 
pga. høy 
investerings-
kostnad. 
Isolert høy 
nytte pga. 
overført 
gods fra veg 
til bane og 
forbedret 
kollektiv-
tilbud


Svak negativ 
nytte pga. 
forholdsvis 
stor 
investering. 
Høy nytte 
pga. 
overføring av 
gods fra veg 
til bane


Rangering SAMLET vurdering 4 3 1 5 2
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6. OPPSUMMERING 
Konseptene er vurdert gjennom transportanalyse, kapasitetsanalyse og kostnadsanalyse som gir 
input til samfunnsøkonomiske analyse av prissatte og ikke-prissatte virkninger. Dette notatet 
dokumenterer måloppnåelse samt oppnåelse av rammebetingelser, som grunnlag for å rangere 
konseptene. Dette er utført så langt i denne konseptvalgutredningen.  


De vurderingene som er utført viser at K2.3 kommer best ut med hensyn til samfunnsøkonomi og har 
i tillegg høy score på måloppnåelse og oppfyllelse av rammebetingelser. Imidlertid er ikke K2.3 best 
på måloppnåelse, derfor kan det være muligheter for å optimalisere konseptet innenfor hoved-
prinsippene for konseptet.  


Siden konsept K2.3 kun består av en enkeltsporet bane, vil det fremdeles være 
kapasitetsbegrensninger i systemet. En bør vurdere å se på mulighetene til å kombinere løsningen 
med K5.1 for blant annet å oppnå høyere frekvens fra Sørumsand og større robusthet. Mulighetene 
her vil trolig også avhenge av satsningen på Hovedbanen som også har en KVU på gang i skrivende 
stund. Alternativt kan en se på mulighetene å kombinere K2.3 med K1 hvis det ikke er mulig med så 
store investeringer eller at det er lite synergier med Hovedbanen.  


Som vi husker er hovedprinsippet å øke kapasiteten gjennom å øke lengdene på alle togtyper, noe 
som krever forlengelse av relativt mange kryssingsspor på banestrekningen. En bør så snart som 
mulig implementere en rekkefølge på en evt. kryssingssporsatsning (noe som K2.3 innebærer) for å 
oppnå en trinnvis utvikling av kapasiteten og dermed nytte av Kongsvingerbanen. 


 


KILDER 


1) Transportanalyse og samfunnsøkonomi KVU Kongsvingerbanen, Norconsult v.01 26.06.2020 
2) KVU Kongsvingerbanen notat videreførte konsept, Asplan Viak, v. 04, 18.02.2020 


 


 


 


 


     


     


     


02 22.09.20 Mindre endringer etter gjennomlesning Jernbanedirektoratet RS ØD 


01 18.09.20 Nytt dokument RS ØD 


VERSJON DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KS 





		1. Bakgrunn og oppdrag

		2. prosjektets mål og indikatorer

		2.1. Samfunnsmål

		2.2. Effektmål

		2.3. Rammebetingelser



		3. Analyseområde

		4. Metode

		5. Evaluering

		5.1. EFFEKTMÅL

		5.1.1. Kollektivsystemet i transportkorridoren Oslo – Kongsvinger – riksgrensen skal ha en kapasitet som muliggjør en økning i antall sitteplasser på 100 % frem mot 2050

		5.1.2. Kapasiteten for godstransport i transportkorridoren skal øke med 100 % i antall ruteleier for lengre tog frem mot 2050

		5.1.3. 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 frem mot 2050



		5.2. RAMMEBETINGELSER

		5.2.1. Transportkapasitet: Kapasiteten og frekvensen for person- og godstransporten skal ikke være dårligere enn tilbudet på Kongsvingerbanen før arbeidet med skifte av kjøreledning startet i 2018 (ferdig i 2021)

		5.2.2. 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 Hedm...

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

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

		5.2.5. Infrastrukturens kvalitet: Vedlikehold av Kongsvingerbanen skal kunne gjennomføres uten at banen stenges sammenhengende over lengre tidsrom

		5.2.6. Sårbarhet og naturrisiko: Kongsvingerbanens sårbarhet for hendelser knyttet til klimaendringer skal reduseres



		5.3. SAMLET VURDERING BASERT PÅ MÅLOPPNÅELSE OG SØA

		5.4. Andre vurderinger



		6. OPPSUMMERING






 


Jernbanedirektoratet 


KVU KONGSVINGERBANEN 
PROBLEMBESKRIVELSE 


 


Dato: 02.07.2019 
Versjon: 05 


www.asplanviak.no 







 


 


Dokumentinformasjon 
 


Oppdragsgiver: Jernbanedirektoratet 
Tittel på rapport: KVU Kongsvingerbanen, Problembeskrivelse 
Oppdragsnavn:  KVU Kongsvingerbanen Bistand og prosessledelse 
Oppdragsnummer:  621565-01 
Utarbeidet av:  Gunnar Berglund, Øyvind Dalen, Sigrid F. Engelstad, Daniela Fuentes 
Oppdragsleder: Øyvind Dalen 
Tilgjengelighet:  Åpen 


 


Kort sammendrag  
 


Problembeskrivelsen er utarbeidet i tråd med kravene i rammeavtalen for ordningen med ekstern 
kvalitetssikring (KS1) om situasjonsbeskrivelse. I tillegg er endringene av krav til 
konseptvalgutredning (KVU) som er beskrevet i rundskriv R; «Statens prosjektmodell- Krav til 
utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten, datert 08.03.19», 
tatt med i denne rapporten.  


Dette innebærer at rapporten har endret navn fra situasjonsbeskrivelse til problembeskrivelse. I 
tillegg til å beskrive dagens situasjon på Kongsvingerbanen besvarer rapporten de spørsmålene som 
problembeskrivelsen skal redegjøre for. 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


     


06 06.08.2020 Revidert dokument DF, ØD FL 


05 02.07.2019 Revidert dokument GB, SFE, ØD, DF FL 


03 30.04.19 Nytt dokument GB, SFE, ØD,  FL 


VERSJON DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KS 







 


side 2 av 43 


Forord 
 


Problembeskrivelsen er utarbeidet av Gunnar Berglund, Sigrid Furuholt Engelstad, Daniela Fuentes, 
Katrine Erichsen og Øyvind Dalen, med sistnevnte som oppdragsleder. Gunnar Berglund har vært 
fagansvarlig for rapporten. Faste Lynum har vært kvalitetssikrer. Rapporten er revidert etter 
gjennomlesning og innspill fra Jernbanedirektoratet ved Darssan Kupandran, Per Pedersen, Ulla 
Vesterås, Marit Linnerud, og Åse-Marit Drømtorp, samt Gunnar Ridderstrøm fra Citiplan. 


 


 


Oslo, 13.08.2020 


 


 


 


Øyvind Dalen Faste Lynum 
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 


  







 


side 3 av 43 


Innhold 
 


1. OM PROBLEMBESKRIVELSEN ...................................................................................... 4 


2. KONGSVINGERBANEN ................................................................................................ 5 
2.1. Innledning ............................................................................................................................5 
2.2. Avgrensning og beskrivelse av utredningsområdet .............................................................7 
2.3. Utfordringer .........................................................................................................................9 
2.4. Tiltak gjennomført på banen i siste årene ........................................................................ 10 
2.5. Landskap, natur- og kulturverdier .................................................................................... 12 


3. HOVEDVEGFORBINDELSER LANGS KONGSVINGERBANEN .......................................... 13 
3.1. E16 Kløfta-Kongsvinger ..................................................................................................... 13 
3.2. Rv. 22 Kryssing av Glomma ............................................................................................... 13 
3.3. Konseptvalgutredning (KVU) for veiforbindelse øst for Oslo ........................................... 14 


4. BEFOLKNINGS- OG ARBEIDSPLASSMØNSTER ............................................................. 17 
4.1. Demografi og befolkningsprognoser ................................................................................ 17 
4.2. Tetthet og tilgjengelighet ................................................................................................. 20 


5. PERSONTRANSPORTTILBUD, REISEMØNSTER OG REISEVANER ................................... 23 
5.1. Reisevaner......................................................................................................................... 23 
5.2. Pendling ............................................................................................................................ 23 
5.3. Reisetider .......................................................................................................................... 25 
5.4. Busstilbud ......................................................................................................................... 26 
5.5. Belegg på Kongsvingerbanen ............................................................................................ 28 
5.6. Veitrafikk langs Kongsvingerbanen ................................................................................... 30 
5.7. Grensekryssende persontransport ................................................................................... 33 
5.8. Grensekryssende arbeidsreiser ........................................................................................ 33 
5.9. Fly Oslo-Stockholm ........................................................................................................... 35 


6. GODSTRANSPORT ..................................................................................................... 36 
6.1. Gods på bane i dagens situasjon....................................................................................... 36 
6.2. Tømmertransport ............................................................................................................. 39 
6.3. Stykkgods .......................................................................................................................... 40 
6.4. Gods på vei i dagens situasjon .......................................................................................... 41 


7. OPPSUMMERING AV PROBLEMBESKRIVELSEN .......................................................... 43 


 







 


side 4 av 43 


1. OM PROBLEMBESKRIVELSEN 
Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide en 
konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen i brev datert 17.07.2018.  


Utgangspunktet for bestillingen er at minst ett av alternativene for kapasitetsøkning, som vil bli 
utredet i konseptfasen, har en samlet anslått kostnadsramme over terskelverdien for KS1.  


Konseptvalgutredningen skal være strukturert med følgende kapitler, som er beskrevet i rundskriv R; 
«Statens prosjektmodell- Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store 
investeringsprosjekter i staten, datert 08.03.19»:  


1. Problembeskrivelse  
2. Behovsanalyse  
3. Strategiske mål  
4. Rammebetingelser for konseptvalg  
5. Mulighetsstudie  
6. Alternativanalyse  
7. Føringer for forprosjektfasen  
 


Utgangspunktet for ethvert prosjekt er at man står overfor et problem som skal løses. 
Problembeskrivelsen skal gjøre rede for hvilke uløste problemer man ser på og hva som tilsier at det 
offentlige bør iverksette tiltak på området. I problembeskrivelsen skal det fremkomme hva som er 
problemets omfang, hvor alvorlig det er og hvem som er eller blir berørt. Problembeskrivelsen må ta 
med både dagens problemer og forventet fremtidig utvikling. Det bør gjøres en vurdering av hva som 
er årsakene til at problemene har oppstått.  


I problemanalysen skal begrunnelsen for prosjektet drøftes på en grundig måte. Her skal det lages en 
avgrensing av hvilken del av problemkomplekset det skal tas tak i, men uten å gå nærmere inn på 
hvordan problemet/-ene skal løses. Problemanalysen skal ta utgangspunkt i eksisterende, eventuelt 
forventede problemer, og ikke i problemer som uttrykkes som fravær av en bestemt løsning.  


Målet med problemanalysen er å fastslå hvorvidt det prosjektutløsende behovet er reelt eller ikke, 
det vil si om behovet er tilstrekkelig forankret i faktiske forhold.  


Utredninger i Problemanalysen, behovsanalysen og strategidokumentet skal besvare spørsmålene: 
«hva er problemet på Kongsvingerbanen, og hva ønsker vi å oppnå?». Disse tre dokumentene skal 
sammen gi en god forståelse for problemet og samtidig sette rammer for utvikling av konsepter i 
mulighetsrommet slik at mulighetsrommet ikke blir for begrenset av antatte behov, samt sikre at 
dårlige konsepter blir silt vekk på et tidlig tidspunkt.  


 


 
Figur 1-1: Årsak-Virkningssammenheng mellom elementer i KVU-en 
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2. KONGSVINGERBANEN 


2.1. Innledning 
Kongsvingerbanen har hatt en betydelig vekst de seneste årene, og grunnprognosene tilsier at det vil 
være vekst i transportetterspørsel på strekningen i årene fremover. Kapasiteten på banen gir ikke 
rom for ytterligere forbedring av togtilbudet, selv om det er markedsmessig etterspørsel etter flere 
avganger og høyere ombordkapasitet for både person- og godstog. Strekningen Lillestrøm-
Kongsvinger er erklært overbelastet, jf. Network Statement 2019.  


 
Figur 2-1: Skisse over togstrekninger i Norge og enkelte linjer i Sverige. Kongsvingerbanen markert i rødt. 
 


Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for både å dekke behovet for persontransport langs 
tettstedene mellom Kongsvinger og Oslo og for å betjene grensekryssende gods- og persontransport. 
I konseptvalgutredning for Kongsvingerbanen må hele jernbanesystemet vurderes i sammenheng, og 
utredningen må omfatte både lokal-, regional-, gods- og fjerntog.  


Gjennom KVU-arbeidet skal det bl.a. analyseres fremtidig kapasitetsbehov for Kongsvingerbanen, slik 
at dette gir et godt grunnlag for å vurdere om og når det er nødvendig med eventuelle 
infrastrukturtiltak på jernbanen, eller om det finnes andre alternativer som kan tilfredsstille 
samfunnets behov. Utredningen må vurdere hensynet til strekningens rolle i regionaltrafikken, samt 
person- og godstransporten i korridoren mellom Oslo og henholdsvis Stockholm, Narvik og 
Hallsberg/Europa. 
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Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Kongsvinger ble åpnet i 1862. Banen grener ut fra 
Hovedbanen på Lillestrøm og følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig 
dreining i retning Magnor og riksgrensen.  


Kongsvingerbanen ble forlenget til Magnor i 1865, der den ble koblet med Värmlandbanan for å 
knytte sammen hovedstedene Oslo og Stockholm. Banen ble elektrifisert i 1951 og kontaktledningen 
ble skiftet fra grensen til Åbogen i 1993/94.  


Kongsvingerbanen er i dag 114,7 km lang og har 13 stasjoner og holdeplasser for persontrafikk. Den 
betjener i tillegg tømmerterminalen på Norsenga på Kongsvinger, og et sidespor med 
opplastningsmulighet på Granli. Banen er enkeltsporet, med kryssingsspor.  


Persontogtilbudet ble oppgradert i 2012 med timesfrekvens til Kongsvinger. SJs satsing i 2015 med X- 
2000 mellom Stockholm og Oslo har vært en suksess. SJ vil gjenoppta tilbudet med fem daglige 
avganger tur/retur Oslo-Stockholm når arbeidet med ny kontaktledning er ferdigstilt i 2022.  


Kongsvingerbanen betjener i dag regiontog og grensekryssende person- og godstog. Kapasiteten på 
banen gir ikke rom for ytterligere forbedringer av togtilbudet selv om det er markedsmessig 
etterspørsel etter flere avganger og lengre tog. Dette gjelder for alle trafikktyper.  


Kongsvingerbanen har ca. 3,2 millioner passasjerer per år.  


Det er hovedsakelig tømmer og stykkgods som går på Kongsvingerbanen. På strekningen Lillestrøm-
Kongsvinger transporteres det i dag årlig ca. 1,4 millioner tonn gods. Via Solørbanen nord for 
Kongsvinger kommer det i tillegg store mengder tømmergods. Mellom Kongsvinger og 
Charlottenberg transporteres det årlig ca. 1,9 millioner tonn gods. På de mest trafikkerte hverdagene 
går det rundt 15 godstogpar på Kongsvingerbanen i løpet av dagen. 


 
Figur 2-2: Oversikt over Kongsvingerbanen, med stasjoner 


Jernbanedirektoratets målsetting for Kongsvingerbanen er at den skal være en attraktiv og 
konkurransedyktig transportåre som bidrar til at kommunene i regionen blir en del av Oslo-områdets 
arbeids-, bo- og servicetilbud. Banen skal bidra til at store deler av trafikkveksten lokalt, regionalt og 
mot Sverige kan tas kollektivt og at næringslivets behov for effektiv transport mellom Østlandet, 
Midt-Norge, Nord-Norge og Sverige tilfredsstilles.  
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I NTP 2018- 2023 står det at: «mellom Oslo og Ørje/Magnor legges det opp til en satsing både på veg 
og jernbane. På E18 bygges strekningen Vinterbro og Retvet ut. Når det prosjektet er ferdigstilt vil 
E18 være ferdig utbygd som møtefri veg fra riksgrensen til E6 ved Vinterbro. På Kongsvingerbanen 
satses det på kapasitetsutvidende tiltak som kryssingsspor, banekopling og tiltak for lengre tog. Dette 
gir mulighet for å forbedre togtilbudet, både for passasjer- og godstransport». 


2.2. Avgrensning og beskrivelse av utredningsområdet 
Kongsvingerbanen strekker seg fra Lillestrøm via Kongsvinger til riksgrensen ved Magnor. For å 
beskrive forhold som påvirker trafikken på banen og annen transport i samme område, er det 
nødvendig å se på situasjonen i et større perspektiv. I problembeskrivelsen skiller vi derfor på 
prosjektområdet, som beskriver det området hvor det skal vurderes fysiske tiltak, og et større 
influensområde, hvor ulike forhold kan påvirke situasjonen i prosjektområdet og dermed de valg som 
kan tas og hvilke resultater som kan oppnås.  


Kongsvingerbanen er en del av et helhetlig jernbanesystem, som er avhengig av tiltak som ligger 
utenfor prosjektets mandat. Dette gjelder f.eks. kapasiteten gjennom Oslotunnelen.  


Prosjektplanen for KVU Kongsvingerbanen angir en fysisk avgrensning for prosjektet: Riksgrensen i øst, 
fra nord for Roverud på Solørbanen til nord for Gardermoen og Dal på Gardermobanen/Hovedbanen 
og til og med Lillestrøm stasjon.   


I prosjektplanen står det følgende: 


Hvis det er behov for tiltak på tilgrensende baner for å få fram ønsket effekt på Kongsvingerbanen 
skal dette tas med i vurderingene, men en må se nærmere på konsekvenser av dette i forholdet 
mellom nytte og kostnad. 


Influensområdet for persontransporten er i dette prosjektet avgrenset til de kommuner som er 
berørt av prosjektområdet, øvrige kommuner på Romerike (med unntak av Hurdal), samt Oslo. Dette 
er kommuner som er start- eller sluttpunkt for mange av reisene i prosjektområdet. Influensområdet 
for grensekryssende persontransport strekker seg utover dette området, og er videre behandlet i 
kapittel 1.7.5.  


Influensområdet for godstransporten i prosjektområdet er langt større enn influensområdet for 
persontransporten. Kongsvingerbanen har i dag en funksjon som bindeledd mellom godsterminalen 
på Alnabru i Oslo og terminaler i Sverige og Nord-Norge, i tillegg til tømmertransport som skal til 
Norsenga terminal. Endringer på Kongsvingerbanen vil påvirke godstransportsituasjonen fra Alnabru 
til Narvik, og fra Alnabru til Sverige og videre i retning kontinentet.  
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2-3 
Kongsvingerbanen (markert rødt) med influensområde og tilgrensende jernbanestrekninger Fra 01.01.2020 er 
Fet, Sørum og Skedsmo slått sammen til Lillestrøm kommune 
 


 
Figur 2-4 Kongsvingerbanen, jernbanestrekninger i Norge og utvalgte strekninger i Sverige. Godslinjen Alna – 
Narvik er uthevet. 
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2.3. Utfordringer 
Veksten i antall reisende med tog har de siste ti årene vært betydelig. Framskrivninger for 
persontransport i Norge 2016-2050 (TØI 2017) viser en nasjonal vekst i motorisert persontransport 
på 26 prosent fra 2016 til 2040. For personreiser med tog viser den samme prognosen en vekst på  
43 %. I grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027 (TØI 2015), inngår strekningen Lillestrøm 
- Kongsvinger i «Rest Sverige», sammen med strekningene Oslo - Kornsjø, Ski - Sarpsborg (Østre linje) 
og Hell - Storlien. «Rest Sverige» forventes å få en årlig vekst i godstransport på bane (målt i tonnkm) 
på 1,7 % fra 2012 til 2050. 


Kongsvingerbanen er en enkeltsporet bane og har få lange kryssingsspor, og ujevn avstand mellom 
de kryssingssporene som finnes i dag. Dette begrenser strekningskapasiteten og hastigheten for alle 
tog på banen, i tillegg til at dette vanskeliggjør etablering av en effektiv rutetabell. Mangelen på gode 
kryssingsmuligheter reduserer også banens robusthet. Mangelen på forbikjøringsmuligheter gjør 
banen sårbar i avvikssituasjoner og bidrar til at forsinkelser forplanter seg i systemet og hindrer rask 
tilbakestillingsevne.  


Kongsvingerbanen ble formelt erklært overbelastet høsten 2017. En bane erklæres overbelastet når 
togoperatører søker om flere ruteleier enn det infrastrukturforvalter Bane NOR kan innfri. 
Togoperatørene ønsker, men har ikke søkt om, flere ruter for persontransport, med halvtimes 
regionale ruter og en økning til åtte tog per døgn mellom Oslo og Stockholm. I tillegg ønsker flere 
godsoperatører en økning i antall tog. På grunn av at banen er overbelastet søker ikke 
togoperatørene om flere ruter. Det vil si at det reelle behovet for flere ruteleier for både person- og 
godstransport nok er større enn det som er registrert hos Bane Nor.  


Som en konsekvens av at banen ble formelt erklært overbelastet høsten 2017, har Bane NOR 
utarbeidet en kapasitetsforbedringsplan for Kongsvingerbanen datert 18.09.2018. Denne viser at et 
knippe tiltak (primært kryssingsspor) som ligger inne i første del av Jernbanesektorens 
handlingsprogram (2018-2019) vil være tilstrekkelig for å oppheve overbelastningen som var i 2017. 
Disse tiltakene gir ikke gi grunnlag for store tilbudsforbedringer, og vil ikke være tilstrekkelig for å 
kunne frakte dagens trafikkvolum med lengre tog enn i dag (for eksempel 740 meter lange godstog) 
eller øke trafikkvolumet i vesentlig grad. Tilbudsforbedringene som kan oppnås ved at samtlige tiltak 
som ligger inne i Handlingsprogrammets første periode blir bygget, tillater ett ekstra togpar SJ-tog, 
samt at en kan kjøre dagens ruteplan med en gjennomsnittlig godstoglengde på 600 meter. Tiltakene 
gir lite hva angår redusert kjøretid. Flere kryssingsspor gjør at en kan kjøre flere og/eller lengre tog 
på strekningen, men gir nødvendigvis ikke kortere samlet reisetid.   


Kongsvingerbanen er i dag så fullt utnyttet at det er vanskelig å få utført nødvendig vedlikehold uten 
å innstille tog. Vedlikehold av banen er viktig for å redusere driftsbrudd og på den måten bidra til å 
tilfredsstille kunders og operatørers forventninger til forutsigbarhet og regularitet. 


I tillegg medfører følgende endringer og krav et behov for mer disponibel tid til vedlikehold av banen: 


• Stadig økende antall tog medfører økt slitasje og vedlikeholdsbehov av sporet 
• Faste avgangstider for persontog rundt storbyene – hver time eller oftere 
• Krav til høyere standard på anlegget 
• Krav til høyere sikkerhet i forbindelse med utførelse av arbeid i sporet  
• Overgang fra i hovedsak manuelt arbeid med utstyr som kan flyttes til side rett før et tog 


kommer, til tyngre maskinelt utstyr som må kjøres til et sidespor før strekningen kan frigis for 
ordinær togtrafikk  


På de fleste banestrekningene i Norge ligger det i rutetabellen et togfritt vindu eller «hvite tider» på 
3-5 timer på natta hvor det kan utføres arbeid på sporet. Et slikt vindu sikrer at nødvendig drift og 
vedlikehold kan gjennomføres på en effektiv måte. Kongsvingerbanen er fri for togtrafikk kun inntil 
én time sammenhengende i løpet av døgnet. Dette er for liten tid til å kunne utføre ordinære årlige 
kontroller og rutinemessig vedlikehold på en tilfredsstillende måte.  
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Nedenfor illustreres situasjonen med «hvite tider» på Kongsvingerbanen fra R15 på en mandag.  


 
Figur 2-5: Illustrasjon av "hvite tider på Kongsvingerbanen R15.  


For «vanlige» år har Bane Nor siden 2013 vært nødt til å stenge hele eller deler av strekningen 
utenom rushtidene (typisk kl.09-14) et antall uker pr. år. Det begynte med to uker hvert semester i 
2013, men har de senere år økt til tre, og til dels to til tre uker på indre og ytre del av banen (innenfor 
og utenfor Årnes) hver for seg. Reisende mellom Kongsvinger/Skarnes og Lillestrøm opplever dermed 
dobbelt antall uker med buss for tog mellom rushtidene. Tilsvarende mengde stenging for ordinært, 
årlig vedlikehold er det ingen andre baner i Norge som har.  


I henhold til punktlighetskartet til Bane Nor, oppdatert 10.10.2018, ligger punktligheten på 72% for 
L14 mellom Oslo S og Kongsvinger. For strekningen over mot Charlottenberg ligger punktligheten på 
37 % for persontog. Nye punktlighetskart viser at punktligheten på banen varierer, særlig på 
strekningen mot Charlottenberg hvor den har blitt mye bedre. Punktligheten påvirkes direkte av 
overbelastningen fordi systemet har høy sårbarhetsmargin som gjør at forsinkelser forplanter seg 
fort og resulterer i store konsekvenser for tog både inn mot Oslo og mot Sverige. Dette indikerer at 
Kongsvingerbanen har stor sårbarhet når det gjelder punktlighet, spesielt for grensekryssende 
transport.  


2.4. Tiltak gjennomført på banen i siste årene 
Det er gjennomført en rekke fornyings- og investeringstiltak på Kongsvingerbanen i de senere år. 
Disse har sammen bidratt til å øke driftssikkerheten og kapasiteten på banen.  


I tidsrommet mellom 1984 og 1986 fikk Kongsvingerbanen fjernstyring med DATC. I 2007 åpnet 
Roven kryssingsspor på 715 meter.  


Strekningen fikk gjennomført ballastrens fra Lillestrøm til grensen i 2011 og samtidig ble alle 
kabelanlegg med unntak av ved Kongsvinger stasjon ferdig fornyet.  


Kongsvingerbanen har lenge hatt utfordringer med gammelt kontaktledningsanlegg fra 1951 på 
strekningen Lillestrøm – Matrand. Bane NOR moderniserer i disse dager banen og skifter ut 
kontaktledningsnettet på nesten hele linjen. Arbeidene forventes ferdigstilt i 2021. Dette nye 
anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. 


Ved Lillestrøm stasjon åpnet i 2013 det nye spor 13 som har gitt bedre kapasitet for 
Kongsvingerbanen ut og inn av Lillestrøm. På Kongsvinger stasjon åpnet høsten 2015 en bedre 
tømmerterminal på Norsenga, og nye hensettingsspor på stasjonen åpnet i 2014.  
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Planovergangen på Skarnes stasjon ble stengt i 2017 etter en lang rekke uønskede hendelser knyttet 
til denne. Av sikkerhetsmessige årsaker sluttet man å krysse godstog på stasjonen en tid inntil det ble 
bygget en ny undergang og planovergangen ble sanert.   


Norske tog AS opplyser at det vil leveres opp til 10 ny Flirt-tog av type 75 som skal trafikkere L14 
mellom Kongsvinger og Asker. Per dags dato er allerede Flirt-tog i trafikk på banestrekningen. For å 
tilrettelegge og tilpasse stasjonene til doble Flirt-tog på banen er det gjennomført 
plattformforlengelser på Nerdrum, Fetsund og Årnes 2013- 15. 


I løpet av 2019 vil Sørumsand stasjon bli oppgradert. Plattformen ved spor 1 vil forlenges og 
oppgraderes. Ny plattform er bygget ved spor tre, og mellomplattformen ved spor to skal rives. Det 
blir en undergang for passasjerene under sporene med heis slik at tilgangen blir enkel for blant andre 
rullestolbrukere og barnevogner. Byggingen startet i oktober 2018 og etter planen skal stasjonen stå 
ferdig i desember 2019. Ny Sørumsand stasjon vil kunne gi noen minutters redusert kjøretid på 
Kongsvingerbanen ved at systemkryssing flyttes fra Roven til Sørumsand. Stasjonsoppgraderingen vil 
gi de reisende en universelt tilrettelagt stasjon som vil kunne ta imot doble Flirt-tog 
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2.5. Landskap, natur- og kulturverdier 
Kongsvingerbanen følger nordenden av Øyeren fra Lillestrøm mot Fetsund. Ved Fetsund krysser 
banen Glomma, og følger deretter elva nord- og østover fram til Kongsvinger. Fra Kongsvinger dreier 
banen sørover gjennom Eidskog mot riksgrensen.  Banen går i hovedsak gjennom jordbrukslandskap 
på hele strekningen, jevnlig avbrutt av tettbebyggelse. Banen går igjennom et rikt kulturlandskap og 
det er et stort antall fredede kulturminner langs hele strekningen. Fetsund lenser, som banen 
passerer ved Fetsund, er et fredet kulturminne. Det samme er den smalsporede jernbanetraséen til 
Aurskog-Hølandbanen som passeres ved Sørumsand. 


Banen krysser eller passerer flere større og mindre naturområder som er verdisatt som svært viktig. 
Av større områder kan nevnes området mellom Lillestrøm og Fetsund der Leiravassdraget møter 
Øyeren og Glomma, med meandrerende elveparti, kroksjøer, bukter og viker, ravinedaler i marin 
leire ved Haga og ved Åserud nord for Årnes, intakt lavlandsmyr ved Galterud og deltaområde ved 
Vingersjøen i Kongsvinger.  


 


 
Figur 2-6 Arealdekke 
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3. HOVEDVEGFORBINDELSER LANGS KONGSVINGERBANEN 


3.1. E16 Kløfta-Kongsvinger 
E16 er den viktigste regionale forbindelsen mellom Kongsvinger og Oslo/Akershus. Veien er koblet til 
E6 ved Kløfta. E16 er en naturlig ferdselsåre over grensen til Sverige, fra Valdres, Gudbrandsdalen, 
Hallingdal og store deler av Østlandet. 


Stortinget har i Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt at E16 skal bygges som firefelts vei i ny trasé på 
strekningen Kløfta–Kongsvinger. Målet med utbyggingen er å øke trafikksikkerheten og bedre 
fremkommeligheten gjennom å skille gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Statens vegvesen har 
planlagt og bygd ut deler av E16 Kløfta-Kongsvinger gjennom mange år.  


Strekningen Kløfta–Nybakk ble åpnet for trafikk i oktober 2007, og Slomarka–Kongsvinger 27. 
november 2014. Bygging av siste delstrekning – Nybakk-Slomarka er overtatt av Nye Veier, med 
mulig byggestart i siste planperiode for NTP 2018-2029. 


 
Figur 4-1. Utbygging av E16 Kløfta-Kongsvinger. Kilde Statens vegvesen. 


Ferdigstilt E16 vil gi en rask og trafikksikker forbindelse fra Kongsvingerregionen til Oslo, Lillestrøm og 
OSL Gardermoen, for både person- og godstransport.  


3.2. Rv. 22 Kryssing av Glomma  
Rv. 22 er en viktig regional transportåre nordøst for Oslo. Rv. 22 er en sentral del av veinettet rundt 
Lillestrøm og samtidig lokalvei over Glomma for reiser mellom østre og vestre deler av Fet sentrum. 
Veien betjener både lokal- og fjerntrafikk. Økt trafikkmengde på rv. 22 gir i perioder store 
forsinkelser i trafikkavviklingen.  


Det er igangsatt planarbeid for å utbedre rv. 22 mellom Kringenkrysset og Merkja. Hensikten med 
prosjektet er å bedre fremkommeligheten på rv. 22 generelt og derigjennom bedre 
fremkommeligheten for kollektivtrafikken spesielt. Statens vegvesen har utarbeidet forslag til 
kommunedelplan for prosjektet (13.06.2019), og avventer vedtak i Fet kommune før neste planfase 
kan iverksettes.  
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Statens vegvesen anbefaler ny 4-felts bru over Glomma, parallelt med separat lokalveibru med fire 
meter gang- og sykkelbane. Det er antatt at Fet kommune vil vedta planforslaget i løpet av 2019. 


Byggestart kan tidligst skje i 2024, med en ferdigstillelse i 2027. 


 
Figur 4-2. Alternativer for ny rv. 22 videreført til kommunedelplanen 


Ny rv. 22 vil gi raskere og mer forutsigbar atkomst fra Fet til Lillestrøm, Oslo og OSL, og vil kunne 
være en konkurrent til tog på Kongsvingerbanen for utvalgte reisemål og reisehensikter.  


3.3. Konseptvalgutredning (KVU) for veiforbindelse øst for Oslo 
Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en konseptvalgutredning 
for vegforbindelser øst for Oslo Formålet har vært å utrede en bedre veiforbindelse mellom E6 i 
Østfold og E6 på Romerike, som sikrer nødvendig beredskap ved hendelser på veinettet og avlaster 
E6 gjennom Oslo.  


I konseptvalgutredningen er det vurdert ulike konsepter for alternative vegforbindelser øst for Oslo i 
korridorene til rv. 22 og fv. 120 mellom E6 syd i Østfold og E6 nord for Oslo opp mot Kløfta. Det er 
også sett på en mulig tilkobling til rv. 4 via fv. 22 fra Hvam til Gjelleråsen.  


I forbindelse med framleggelsen av NTP for 2018-2029 ga Stortinget nye føringer ved følgende 
merknad fra Transport- og kommunikasjonskomiteen: Komiteen støtter opp om en «Ring 4» rundt 
Oslo, men vil henstille at strekningen Gardermoen–Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad utredes. Etter 
komiteens oppfatning er dagens vegnett i Fet og Skedsmo ikke dimensjonert til å ta unna for økt 
trafikk fra øst og sør, og derfor må også en forbindelse mellom Fetsund og Gardermoen tas med i en 
slik utredning. I konseptvalgutredningen er det derfor også gjort en analyse av tilknytning til en 
eventuell fremtidig Ring 4 utenfor Oslo.  


Det er et mål at veksten i persontransporten i de største byområdene skal tas med kollektivtrafikk, 
sykkel og gange. I analyseområdet omfattes både Nedre Glomma, Oslo og Romerike av dette målet. 
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Det er en utfordring å bygge bedre vegforbindelser mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike samtidig 
som det ikke skal bidra til vekst i personbiltrafikken i byområdene. 


 
Figur 4-3.Prinsippskisse for KVU for veiforbindelse øst for Oslo, mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike 
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En eventuell ny veiforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike vil kunne endre på deler av 
godstransportstrømmene som går på vei gjennom Oslo og langs Kongsvingerbanen i dag. Avhengig av 
løsning vil denne forbindelsen også kunne bedre bil- og busstilgjengeligheten mellom Fetsund og OSL 
Gardermoen. 


Konseptvalgutredning-en, som var en bestilling gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, 
ble ferdigstilt i desember 2019 og sendt ut på høring i januar 2020. Samtlige utredete konsepter har 
negativ samfunnsøkonomisk nytte. Konsept 5 har imidlertid minst negativ samfunnsøkonomisk nytte 
og rangeres høyest både når det gjelder prissatte og ikke-prissatte virkninger. KVU-en konkluderer 
med at selv med store investeringer, herunder 4-felts motorveg som gir betydelig reduksjon i 
reisetid, vil man ikke oppnå avlastning i særlig stor grad på E6 gjennom Oslo. Måloppnåelsen for 
avlastning av trafikken på E6 gjennom Oslo er liten for samtlige konsepter, og står ikke i forhold til 
kostnadene. Dette fordi de trafikale utfordringene på E6 i all hovedsak skyldes lokal og regional 
trafikk, og ikke gjennomgangstrafikken. KVU-en anbefaler at konsept 5 legges til grunn i første trinn 
da konseptet oppfyller kravet om en omkjøringsveg for alle kjøretøy, inklusive modulvogntog, til den 
laveste investeringskostnaden sammenlignet med øvrige alternativ. Rv 22 bør deretter utvikles 
trinnvis i tråd med konsept 4 som vil gi en vegforbindelse som kan være et brukbart alternativ til å 
kjøre på E6 gjennom Oslo. Konsept 4 gir også bedre tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet, 
en ønsket sideeffekt som er viktig for utvikling og vekst i regionen. 
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4. BEFOLKNINGS- OG ARBEIDSPLASSMØNSTER 
For å kunne ta gode valg knyttet til jernbane og transport, er det avgjørende å vite hvordan 
markedsgrunnlaget i et område er i dag, og hvordan situasjonen kan bli i framtiden. Hvor holder 
menneskene som vil etterspørre transport til? Vil situasjonen vi ser i dag være gjeldende også i 
framtiden? For å belyse persontransporten ser vi derfor på ulike sider ved befolknings- og 
arbeidsplassmønsteret, som alle påvirker markedssituasjonen i området. Basert på dagens demografi 
og befolkningsframskrivinger, tilgjengelighetskartlegginger og regionale arealplaner, finner vi at 
markedsgrunnlaget er størst på den tidligere Akershussiden av Kongsvingerbanen, og særlig i 
kommunesentrene Lillestrøm, Sørumsand og Årnes. Her finner vi i tillegg at det er rimelig å anta at 
markedsgrunnlaget vil øke i framtiden. Også Kongsvinger har et godt markedsgrunnlag i dag, men på 
bakgrunn av SSBs framskrivninger, som omtales nedenfor, er det ikke grunn til å tro at dette vil øke 
betydelig i framtiden. 


4.1. Demografi og befolkningsprognoser 
Når vi ser på befolkningsmengden i kommunene langs Kongsvingerbanen, er det Skedsmo som har 
flest innbyggere, med en befolkning på 54 000. På nivået under finner vi Nes kommune med 22 000 
innbyggere, og Sørum og Kongsvinger som begge har rundt 18 000 innbyggere.  I influensområdet er 
det Ullensaker som har den høyeste befolkningsmengden i dag (67 000), og SSB forventer en 
betydelig vekst her mot 2040.  Figur 3-2 viser befolkningstall for kommunene slik de var i 2018, 
sammen med søyler for forventet befolkningsvekst i henhold til SSBs hovedalternativ fra 20181. 
Forventet befolkningsvekst vises også i mer detalj i figur 3-3. Høyre side av figurene viser 
kommunene langs Kongsvingerbanen, mens venstre side viser relevante nabokommuner.  


 
Figur 3-1 Antall bosatte i de største tettstedene langs Kongsvingerbanen 


 
1) SSBs hovedalternativ for befolkningsframskrivinger er basert på middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og 
innvandring (MMMM).  
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3-2 Befolkning pr. kommunene i 2018 og forventet befolkningsendring fra 2018-2040. Kilde: SSB MMMM 2018 


 
3-3 Framskrivning: Befolkningsendring fra 2018-2040. Kilde: SSB MMMM 2018 
 


Den framtidige etterspørselen etter transport påvirkes av endringer i befolkningen. SSB har 
framskrevet befolkningsmengden i kommunene, og framskrivningen viser at det særlig er Skedsmo 
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og Sørum kommuner hvor det forventes høy vekst. For transport på lengre strekninger, er det særlig 
interessant å se på veksten i yrkesaktive aldersgrupper. I gruppen 20-66 år er det forventet størst 
vekst i Akershuskommunene langs Kongsvingerbanen. Veksten i denne gruppen er omtrent like høy i 
Sørum som i Skedsmo. Sett i sammenheng med dagens befolkningstall, er forventet vekst i Sørum 
kommune høy. 


Både Sør-Odal og Kongsvinger forventes å få svært lav vekst i den yrkesaktive aldersgruppen fram 
mot 2040. Eidskog kommune forventes å ha færre bosatte i yrkesaktiv alder i 2040 enn det som var 
tilfellet i 2018. 


Befolkningstallene og framskrivningene fra SSB viser til tall for kommunen. Ikke all vekst i en 
kommune kan forventes å komme i områder hvor jernbanen er et aktuelt tilbud og veksten må ses i 
sammenheng med bosettingsmønsteret.  


For Akershuskommunene gir Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus føringer for hvor 
i kommunen veksten bør lokaliseres. Planen peker ut prioriterte vekstområder i alle kommunene, og 
anbefaler at 80 – 90 % av veksten i den enkelte kommune styres mot disse vekstområdene. For 
Akershuskommunene langs Kongsvingerbanen er de prioriterte vekstområdene Lillestrøm (Skedsmo 
kommune), Fetsund (Fet kommune), Sørumsand (Sørum kommune) og Årnes (Nes kommune). Den 
regionale planen er et felles beslutnings- og prioriteringsgrunnlag for kommunene, fylkene og staten, 
herunder transportetatene. For planlegging av kollektivtransport må vi derfor forutsette at den 
forventede veksten i stor grad kommer i de prioriterte vekstområdene, som alle ligger langs dagens 
Kongsvingerbane.  


Basert på SSBs befolkningsframskrivinger kan markedsgrunnlaget for persontransport med jernbanen 
forventes å øke noe på strekningen Skedsmo-Fet-Sørum-Nes fram mot 2040. For strekningen Sør-
Odal - Kongsvinger - Eidskog kan det derimot ikke forventes noe særlig økning.  
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4.2. Tetthet og tilgjengelighet 
Befolknings- og arbeidsplassmønsteret i et område er en viktig del av markedsgrunnlaget for 
kollektivtransport. Målpunkt som skoler, handelskonsentrasjoner og anlegg for fritidsaktiviteter 
spiller også en viktig rolle, men er til en viss grad en del av arbeidsplassmønsteret.  


Det detaljerte befolknings- og arbeidsplassmønsteret er kartlagt på to måter, gjennom tetthet og 
gjennom tilgjengelighet. Tetthetsberegningene gir et oversiktlig bilde av hvordan befolkningen og 
arbeidsplassene er fordelt i området i dag. Figur 3-4 viser befolkningstettheten, målt i antall bosatte 
pr. dekar.   


 
Figur 3-4 Befolkningstetthet  


Tilgjengelighetskartleggingene viser i mer detalj hva som er det naturlige markedsgrunnlaget for 
kollektivtransporten. Ved å kombinere et gangnettverk med bosteds- og arbeidstedsdata, har vi 
beregnet hvor mange bosatte som kan gå til ethvert punkt i analyseområdet, og tilsvarende for 
ansatte. Vi har benyttet to avstandsmål, 1 km og 3 km. 1 km tilsvarer en gjennomsnittlig gangavstand 
på 10 minutter, mens 3 km tilsvarer en rimelig sykkelavstand. Analysen viser både hvor mange som 
har akseptabel gang- og sykkelavstand til stasjonene og om stasjonen ligge på rett sted i forhold til 
markedsgrunnlaget.  


Figur 3-5 viser gangtilgjengeligheten ved dagens stasjoner på Kongsvingerbanen. Gangtilgjengelighet 
målt ved 1 km er et godt bilde på markedsgrunnlaget for daglige togreiser. Lillestrøm stasjon har det 
høyeste grunnlaget med mer enn 8000 arbeidsplasser og 4000 bosatte innenfor 10 minutters 
gangavstand. Merk at søylene for Lillestrøm er kappet i figuren. På nivået under Lillestrøm finner vi 
Sørumsand, Årnes og Kongsvinger, som har et markedsgrunnlag på 1000 til 2000 bosatte, og 1500 til 
2500 ansatte. Årnes og Kongsvinger skiller seg ut med et særlig høyt innslag av arbeidsplasser i 
gangavstand til stasjonen. Når vi ser dette bildet i sammenheng med befolkningsframskrivingene i 
kap. 3.1, ser vi at de tre stasjonene med høyest grunnlag, Lillestrøm, Sørumsand og Årnes også kan 
forvente en økning i kundegrunnlag fram mot 2040. Det kan også forventes noe økning på Fetsund. 
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For de øvrige stasjonene på Kongsvingerbanen er det ikke grunn til for å forvente særlig endring i 
kundegrunnlaget. 


Ingen av stasjonene i Eidskog kommune er i dag i drift. Tettstedene Skotterud og Magnor har i dag en 
befolkning i gangavstand til stasjonen omtrent på nivå med Skarnes og Fetsund, med 740 på 
Skotterud og 550 på Magnor. Skotterud har i tillegg omtrent like mange arbeidsplasser i gangavstand 
som Skarnes, mens tilsvarende tall for Magnor er lavt. For Eidskog kommune er det forventet en 
nedgang i antall bosatte i arbeidsdyktig alder fram mot 2040.  


I tillegg til gangtilgjengelighet på 1 km, har vi kartlagt tilgjengelighet innenfor 3 km. 3 km kan i visse 
situasjoner ansees som akseptabel sykkelavstand for mange, særlig fra bosted til arbeidsplass. 
Enkelte vil også kunne sykle opp mot 3 km til en jernbanestasjon, men for mange vil bil i kombinasjon 
med innfartsparkering være det foretrukne transportmidlet for en slik avstand.  


Figur 3-6 viser antall bosatte og ansatte innenfor 3 km fra stasjoner langs Kongsvingerbanen. Figuren 
sier noe om hvordan potensialet for kombinerte reiser med sykkel, eventuelt bil, og jernbane varierer 
langs Kongsvingerbanen. Å omtale bosatte og ansatte innenfor 3 km fra en jernbanestasjon for et 
naturlig markedsgrunnlag vil imidlertid være en overdrivelse, ettersom sykkelandelen generelt er lav, 
og fordi andelen som i dag sykler til jernbanen antas å være enda lavere.  


Sykkeltilgjengeligheten er størst på Lillestrøm med 21 000 arbeidsplasser og 30 000 bosatte innenfor 
3 km fra stasjonen. Kongsvinger stasjon har også relativt mange bosatte og ansatte innenfor 3 km. 
Rundt 9 000 ansatte har sin arbeidsplass innenfor tre km fra Kongsvinger stasjon, mens tilsvarende 
tall for bosatte er rundt 11 000. 
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3-5 Gangtilgjengelighet til dagens stasjoner langs Kongsvingerbanen: Bosatte og ansatte innenfor 1 km langs 
veinett. Søylene for Lillestrøm er kappet på 3000 pga. skala.  
 


 
3-6 Sykkeltilgjengelighet til dagens stasjoner langs Kongsvingerbanen: Bosatte og ansatte innenfor 3 km langs 
veinett. Søylene for Lillestrøm er kappet på 11000 pga. skala 
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5. PERSONTRANSPORTTILBUD, REISEMØNSTER OG REISEVANER 
Dagens transportmønster og reisevaner er funksjon av dagens tilbud, og må tolkes på bakgrunn av 
dette. Mens pendlertallene, hvor vi reiser, kan påvirkes noe av en endring i transporttilbudet, er det 
særlig på reisemiddelfordelingen, hvordan vi reiser, at det umiddelbare potensialet for endring som 
følge av et endret tilbud ligger. Pendlertallene viser at de største pendlerstrømmene langs 
Kongsvingerbanen går fra de tidligere kommunene Fet, Sørum og Nes mot den gang Skedsmo og i 
særlig grad Oslo. Utfra reisevanestatistikken, kan vi anta at i underkant av en tredjedel av disse 
reisene foretas med kollektivtransport.  


5.1. Reisevaner 
Figur 4-1 viser reisemiddelfordelingen for alle typer reiser som går mellom kommunene langs 
Kongsvingerbanen. Reisene er kategorisert etter reisens hovedtransportmiddel. I tillegg til 
kommunene langs Kongsvingerbanen inneholder figuren reiser fra Oslo og Lørenskog. Figuren er 
basert på siste tilgjengelige nasjonale reisevaneundersøkelse, gjennomført i 2013/2014. 
Undersøkelsen har et begrenset antall respondenter og reiser fra kommunene Fet, Sørum, Nes, Sør-
Odal og Kongsvinger er derfor slått sammen for å gi tilstrekkelig grunnlag for statistikk.  


 
4-1 Reisemiddelfordeling: Reiser langs Kongsvingerbanen som starter i det navngitte området, etter 
hovedtransportmiddel. Kilde: RVU 2013/2014 


Det er generelt en relativt høy kollektivandel for reiser mellom kommunene langs Kongsvingerbanen. 
Totalt for hele strekningen foretas 25 % av reisene med kollektivtransport. Høyest er andelen for 
reiser som starter i Oslo, med 30 %. Kollektivandelen er nesten like høy for reiser som starter i 
kommunene på strekningen Fet – Kongsvinger, med 28 %. For reiser som starter i Lørenskog og 
Skedsmo er kollektivandelen noe lavere, 21 %.  


5.2. Pendling 
Arbeidsreiser utgjør en svært viktig del av transporten på de lengre, daglige reisene. Disse foregår 
også innenfor et relativt begrenset tidsrom hver dag. Vi definerer her pendling som arbeidsreiser 
som krysser en kommunegrense.  Figur 4-2 viser pendling mellom kommunene i de berørte 
regionene. Pendlingsstrømmer med særlig relevans for prosjektområdet har gradert farge etter 
antall pendlere. Pendlingsstrømmer som går langs dagens Kongsvingerbane er markert med blå 
ramme, mens pendlingsstrømmer som går mellom nordlige del av Kongsvingerbanen og østlige del 
av Øvre Romerike er markert med oransje ramme.  
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For å gjøre tabellen leselig er Oslo og Akershus sør slått sammen. Akershus sør er definert som alle 
Akershuskommuner sør for Oslo, samt Rælingen og Lørenskog. Dette er arbeidstagere som har en 
arbeidsreise som tilsier at Kongsvingerbanen kan være et relevant tilbud. 


 


 
4-2 Pendling mellom kommunene i regionen 2018 (kilde: SSB)  
 


I 2018 var det totalt 21 300 arbeidstagere som pendlet mellom kommuner langs dagens 
Kongsvingerbane. Den største pendlerstrømmen langs banen består av arbeidstagere som bor i 
kommunene Fet, Sørum og Nes, og som arbeider i Oslo og Akershus sør. Det er også en betydelig 
pendlerstrøm fra disse kommunene til Skedsmo. Til sammen pendlet 13 400 fra de tre kommunene 
sørover til Skedsmo, Oslo og Akershus sør. I overkant av 500 av disse pendlet til arbeidsplasser vest 
for Oslo, til Asker og Bærum. Pendlingsstrømmen i motsatt retning var betydelig mindre. 2 000 
personer pendlet fra Oslo, Akershus sør og Skedsmo til arbeidsplasser i Fet, Sørum og Nes.  


Det går et tydelig skille i pendlerstrømmen når vi beveger oss nord og øst for Nes. Fra kommunene 
Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog pendlet totalt 1 600 personer til arbeid i Skedsmo, Oslo og 
Akershus sør, mens 350 pendlet motsatt vei. 


I tillegg til pendlerstrømmer langs dagens Kongsvingerbane, er det interessant å se på strømmer 
mellom vestre del av Øvre Romerike og kommunene langs Kongsvingerbanen. Mellom nord-østre del 
av Kongsvingerbanen (Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog) og vestre del av Øvre Romerike 
(Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad) pendlet 3 100 arbeidstagere. 80 % av pendlerstrømmene går fra 
kommunene langs Kongsvingerbanen mot Øvre Romerike, og hele 55 % fra Nes til Ullensaker. 


Arbeidssted


Bosted Nitt
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m
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ølan
d


Oslo
, A


ke
rsh


us s
ør


Sk
edsm


o


Fe
t
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r-O
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r
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Nittedal 3 549 19 279 15 19 1 18 7 240 942 21 40 18 2 9 1
Gjerdrum 68 835 425 30 66 4 6 1 435 551 28 50 31 2 4 0
Ullensaker 175 125 9 628 494 332 36 37 5 946 1 578 55 245 308 19 35 1
Eidsvoll 61 33 2 746 4 778 270 109 12 3 069 581 27 79 145 18 12 0
Nannestad 82 165 1 977 268 1 903 48 15 1 758 577 16 61 48 1 6 2
Hurdal 2 3 232 157 57 548 0 194 45 0 14 8 0 1 0
Aurskog-Høland 53 16 163 27 10 2 3 950 2 079 847 283 278 77 3 15 6
Oslo, Akershus sør 2 172 163 5 368 305 211 32 370 516 594 10 419 464 646 296 62 225 37
Skedsmo 522 90 1 121 68 61 2 64 15 468 9 670 230 365 61 5 21 1
Fet 64 17 173 8 6 0 116 2 944 1 139 1 367 144 30 1 7 1
Sørum 123 28 634 37 23 1 178 4 123 1 392 179 2 377 172 3 10 1
Nes 83 37 1 695 228 57 8 79 2 935 902 67 403 4 108 134 134 6
Sør-Odal 20 7 259 20 9 0 12 495 131 8 30 331 1 508 699 26
Kongsvinger 16 0 194 18 2 1 7 664 92 4 16 76 376 5 671 182
Eidskog 4 0 24 6 0 0 39 173 28 10 6 14 47 714 1 559


Pendling langs Konsgvingerbanen
21 300


Pendling til/fra 
Ullensaker/ 


Eidsvoll/Nannestad
3 100
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5.3. Reisetider  
Valg av reisemiddel og til en viss grad også valg av arbeidssted, er et resultat av det tilgjengelige 
transporttilbudet. Når vi ser på strekninger langs Kongsvingerbanen, fra Lillestrøm til Årnes, Skarnes 
og Kongsvinger, ser vi at reisetiden er kortest for reiser med bil, mens buss er det transportmidlet 
som tar lengst tid. Figur 4-3 sammenlikner reisetid for de tre transportmidlene bil, tog og buss på 
strekningen. På hele strekningen er reisetiden for bil, utenom rushtiden, 25 minutter kortere enn 
med tog. I rushtid kan reisetiden for bil øke med 15-60 minutter og effektiviteten sammenliknet med 
tog vil dermed endres. Tabell 4-1 viser konkurranseforholdet mellom ulike transportmidler for disse 
og andre relevante strekninger, sammen med frekvens.  


 
Figur 4-3 Reisetider Lillestrøm - Kongsvinger. Kilder: Finn.no, maps.google.com, og vy.no  
 
Tabell 4-1 Reisetid/kostnad/frekvens med ulike reisemidler på ulike strekninger. Reisetider for bil er utenfor 
rushtid. Kilde: Finn.no, maps.google.com, Sj.se, vy.no 


Strekning/ Reisemiddel Bil Buss Tog 


Lillestrøm-Årnes 35 
min 


1 time 40 min  


Frekvens: 60 min, 30 min i rush 


Lillestrøm- Kongsvinger 1 tim 
5 min 


1 time 50 min 1 time 5 min 


Frekvens: 60 min, 30 min i rush 


Lillestrøm-Skarnes 50 
min 


1 time 25 min 53 min 


Frekvens: 60 min, 30 min i rush 


Oslo-Stockholm 6 tim 
20 
min 


7 timer 30 
min 


Direkte tog 6t 16m, normalt 1-2 avganger pr. dag.  


Øvrig tilbud 5t 49m - 7t, varierende frekvens og 
bytter mellom buss og tog. Tilbudet frem til høsten 
2021 er preget av pågående arbeider på linjen.  


I 2015 var det fem avganger tur/retur per dag og en 
reisetid på 4t 30m. 


Oslo-Kongsvinger 1 tim 
15 
min 


1 time 45 min 1 tim 20 min 


Frekvens: 60 min, 30 min i rush 


Oslo-Karlstad 2 tim 
50 
min 


3 tim 10 min 2 tim 30 min til 3 timer, normalt 1-2 avganger pr. 
dag.  
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5.4. Busstilbud 
Bussrutetilbudet i Akershuskommunene langs Kongsvingerbanen driftes av Ruter, mens Hedmark 
trafikk har ansvar for rutetilbudet i Hedmark. Ingen bussruter krysser fylkesgrensen. De viktigste 
bussrutene i området er vist i Tabell 4-2. I tillegg går det mange skoleruter i området, spesielt i Sør-
Odal, Kongsvinger og Eidskog.  


Rute 365 kobler Sørumsand til Frogner for eventuell overgang til tog på Hovedbanen, samt gir 
atkomst til arbeidsplassene på Berger industriområder ved Skedsmokorset.  


Rute 450 betjener markeder på tvers av Kongsvingerbanen (Årnes-Jessheim-OSL). Rute 450 gir også 
kobling til rute 460 som går langs E16 mellom Herbergåsen og Kløfta. På Kløfta er det mulighet for 
overgang til tog i retning Lillestrøm og Oslo.  


Rute 455 gir mulighet for mating til Kongsvingerbanen fra områdene mellom Rånåsfoss og Årnes 
stasjon.  


Rute 470, 480 og 490 gir mulighet for mating fra Bjørkelangen, Aursmoen og Trøgstad til 
Kongsvingerbanen (Fetsund, Nerdrum, Tuen), eventuelt med noe gangavstand.   


Rute 120 gir mulighet for mating til Kongsvinger stasjon for Magnor og Skotterud.  


For reiser mellom Skarnes og Kongsvinger vil tog være det beste kollektivtilbudet.  


Kollektivreiser fra Kongsvinger til OSL kan enten gjøres med tog til Årnes for overgang til rute 450 
som tar 1 time og 45 min, eller med tog til Lillestrøm stasjon for overgang der, som tar 2 timer og 11 
minutter.    


Tabell 4-2. Bussruter i området langs Kongsvingerbanen 


Rute Område Frekvens Kommentar 
365 Sørumsand-Frogner-Skedsmokorset 30 min  


441 Årnes-Vormsund (E16)-Eidsvoll 30 min, kun rush  


450 Årnes-Rød (E16)-Jessheim-OSL 30 min  


455 Rånåsfoss-Årnes 60 min  


460 Herbergåsen-Kløfta 60 min Går langs E16 
470 Bjørkelangen-Fetsund-Lillestrøm 30 min/60 min + Ekspress til Oslo i rush 


480 Bjørkelangen-Fjellsrud-Fetsund-Lillestrøm 30 min/60 min  


490 Trøgstad-Fetsund-Lillestrøm Morgen/ettermiddag + Ekspress til Oslo i rush 
      


120 Charlottenberg-Magnor-Skotterud-Kongsvinger 60 min  
700 Kongsvinger-Skarnes-Sand 90-120 min  
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Figur 4-4. Bussrutenettet for Øvre Romerike. 
 


 
Figur 4-5. Utsnitt av bussrutenettet for Nedre Romerike 
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5.5. Belegg på Kongsvingerbanen 
Figur 4-6 sammenstiller av- og påstigninger på de ulike stasjonene på Kongsvingerbanen, i snitt pr 
dag i 2017. Tallmaterialet inneholder også reiser som starter eller ender på stasjoner utenfor 
Kongsvingerbanen. Stasjonene er sortert etter reisestrekningen fra Lillestrøm mot Kongsvinger.  


 


 
4-6 På- og avstigninger på stasjoner langs Kongsvingerbanen, snitt pr dag 2017. kilde: NSB 


Aktiviteten er størst på Lillestrøm stasjon, hvor 2500 reisende med Kongsvingerbanen går av eller på 
toget. Sørumsand stasjon har om lag halvparten av aktiviteten til Lillestrøm, mens Årnes og 
Kongsvinger og Fetsund har godt under halvparten. 


Belegg for den enkelte jernbaneavgangen er et mål på forholdet mellom antall passasjerer og antall 
seter i togsettet. Når antall passasjerer overstiger antall seter, har avgangen over 100 % belegg. 
Figurene 4-7 og 4-8 er basert på automatiske dørtellinger for en normaluke i 2018, og viser belegget 
for avganger i morgen- og ettermiddagsrushet, fordelt på tidspunkt den aktuelle avgangen passerer 
Oslo S. Belegget viser situasjonen i det toget forlater den aktuelle stasjonen, og er et gjennomsnitt av 
de fem virkedagene den aktuelle uka. Antall tog varierer mellom avgangene, og figurene speiler 
derfor ikke antall passasjerer, men forholdet mellom tilbud og etterspørsel. 


Den aktuelle uka ble det kjørt buss for tog på strekningen mellom 09 og 15. Disse avgangene er ikke 
med i utvalget i figurene, men kan påvirke belegget ved at de reisende velger avganger som ikke er 
berørt av buss-for-tog, og dermed velger å reise tidligere eller senere enn de normalt ville valgt. 


Figurene er utformet for å vise en typisk hverdagssituasjon for en arbeidspendler. Figur 4-7 viser 
beleggsituasjonen for en som reiser mot Oslo i morgenrushet (blå linjer) og tilbake mot Kongsvinger i 
ettermiddagsrushet (røde linjer). Figur 4-8 viser situasjonen for en person som pendler motsatt vei, i 
retning Kongsvinger i morgenrushet og tilbake i retning Oslo i ettermiddagsrushet. Tidspunktet viser 
avgangstid på Oslo S for alle linjer, og belegget er målt når toget forlater stasjonen.  
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4-7 Belegg når toget forlater stasjonen på avganger fra Kongsvinger i morgenrushet og avgang fra Oslo i 
ettermiddagsrushet. Tidspunkt for avgang fra Oslo. 
 


I morgenrushet er det mer enn 100 % belegg i retning Oslo omtrent fra Fetsund. Det vil si at du kan 
forvente å finne en sitteplass hvis du går på toget før Fetsund, men går du på toget på Fetsund eller 
nærmere Oslo kan du ikke forvente å finne en sitteplass. 


I ettermiddagsrushet vil det være vanskelig å finne sitteplass dersom du går på etter Oslo S, men 
reiser du lengre enn Lillestrøm/Fetsund kan du forvente å finne sitteplass.  


 


 
4-8 Belegg når toget forlater stasjonen for avganger fra Oslo i morgenrushet og avgang fra Kongsvinger i 
ettermiddagsrushet. Tidspunkt for avgang fra Oslo. 
 


Figur 4-8 viser beleggsituasjonen som møter en person som pendler mot Kongsvinger i morgenrushet 
og tilbake mot Oslo i ettermiddagsrushet. Belegget på disse avgangene er markant lavere enn 
tilsvarende i motsatt retning, men også her er belegget høyest mellom Fetsund/Sørumsand og Oslo.  
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5.6. Veitrafikk langs Kongsvingerbanen 
Trafikkmengden på vegnettet og fordeling over dagen kan si noe om reiseomfanget i området og 
hvilke strekninger som er mer preget av rushtrafikk enn andre. Veitrafikkdataene kan benyttes som 
grunnlag for å anslå reisepotensialet for persontransport på Kongsvingerbanen i og utenom rush.  


Vi har innhentet timetrafikk fra Statens vegvesens trafikkdatatjeneste for en representativ dag i 
mars, 20192.  


Trafikkregisteringene viser høyest ÅDT for rv. 22 inn mot Lillestrøm, rv. 22 inn mot Fetsund, E16 
mellom Skarnes og Kløfta og fv. 1924 gjennom Kongsvinger sentrum. Det er vesentlig mer trafikk på 
E16 enn det parallelle fylkesveinettet øst for Glomma, selv om tettstedene i all vesentlig grad ligger 
på østsiden.  


Strekninger med høy andel trafikk i rush er fv. 172/rv. 22 mellom Fetsund og Lillestrøm, E16 mellom 
Årnes og Kløfta (inkludert fv. 175 nord for Årnes), samt fv. 174 mellom E16 og Jessheim/OSL. For 
disse veistrekningene foregår 45-50 % av trafikken i rush. Reiser på dagtid utenom rush utgjør 5 % av 
ÅDT per time. Rushtid er i denne sammenheng definert som kl. 6-9 om morgenen og kl. 14-17 om 
ettermiddagen. Det bemerkes at trafikkregisteringene viser at rushtrafikken begynner mellom kl. 14 
og 15 og avtar før kl. 17 for samtlige vegstrekninger.  


Trafikkregisteringene viser at vegstrekningene inn mot og gjennom Kongsvinger er mindre 
rushtidspreget enn strekningene i retning Lillestrøm, E6 (Kløfta) og Jessheim/OSL. Skillet ser ut til å gå 
rundt Årnes. Se Figur 4-9 til Figur 4-11 og Tabell 4-3.  


 
Figur 4-9. Årsdøgntrafikk (ÅDT) for utvalgte målestasjoner på veinettet langs Kongsvingerbanen. Tekst markert i 
gult viser strekninger med høy andel trafikk i rush.  
 


 
2 Kilde: www.vegvesen.no/trafikkdata/start/kart 



http://www.vegvesen.no/trafikkdata/start/kart
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Tabell 4-3. ÅDT og rushtrafikkandel for utvalgte veistrekninger langs Kongsvingerbanen. Kilde Statens vegvesen, 
bearbeidet av Asplan Viak. 
Målestasjon ÅDT Andel i rush Andel pr. time dagtid ift. makstime 
Rv. 22 Lillestrøm 27 200  47 %   58 % 
Rv. 22 Fetsund ø 16 300  44 % 55 % 
E16 Borgenkrysset 12 700  48 % 58 % 
E16 Vormsund n 10 400 43 % 66 % 
Fv. 1924 Kongsvinger v 9 100  42 % 77 % 
Fv. 24 Skarnes v 8 700  43 % 71 % 
E16 Ullern 8 700  43 % 70 % 
Fv. 174 Algarheim 7 000  46 % 55 % 
Rv. 2 Skotterud 6 600  39 % 77 % 
E16 Kongsvinger v 6 200  40 % 79 % 
Fv. 172 Fetsund n 4 700  49 % 54 % 
Fv. 175 Årnes n 4 300  47 % 61 % 
Fv. 175 Årnes s 2 800  43 % 73 % 
Fv. 175 Skarnes ø 1 900  42 % 67 % 
E16 Kongsvinger ø 1 600  43 % 71 % 


 


 
Figur 4-10. Veistrekninger langs Kongsvingerbanen med høy andel rushtrafikk. Kilde Statens vegvesen, 
bearbeidet av Asplan Viak.  
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Figur 4-11. Veistrekninger langs Kongsvingerbanen med mer jevn trafikkfordeling over dagen. Kilde 
Statens vegvesen, bearbeidet av Asplan Viak 
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5.7. Grensekryssende persontransport 
Kongsvingerbanen utgjør, sammen med Värmlandsbanan på svensk side, jernbaneforbindelsen 
mellom Oslo og Stockholm. Rutetilbudet på strekningen opereres av SJ.  


 


 
Figur 4-12 Reisemiddelfordeling Oslo - Stockholm. Kilde: Bearbeidet tilbud- og etterspørselsdata, Bo-Lennart 
Nelldal (Bolle Rail Research) 


SJ forbedret tilbudet i 2015, og strekningen fikk en reisetid på 4 timer og 30 minutter. Dette gav en 
klar økning i antall passasjerer og en økning i markedsandel fra 9 % til 13 %. I 2018 ble tilbudet 
imidlertid redusert som følge av vedlikeholdsarbeid på linjen, noe som igjen førte til en nedgang i 
passasjerantall. I 2019 har strekningen en minste reisetid på 5 timer og 49 minutter mellom Oslo og 
Stockholm, og tilbudet er preget av varierende reisetid, kombinasjon av buss og tog, og varierende 
antall bytter.   


Uavhengig av vedlikeholdsarbeid er reisetiden betydelig kortere med tog enn med bil. På tross av 
dette er antall reiser med tog på strekningen lavt sammenliknet med både bil og fly.  


5.8. Grensekryssende arbeidsreiser 
Drøyt 1000 personer bosatt i Sverige jobbet i kommuner langs Kongsvingerbanen i 2018 (Skedsmo, 
Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog), mens 700 jobbet i Ullensaker/Eidsvoll og 3750 i 
Oslo3. Det har vært en kraftig nedgang i arbeidspendling fra Sverige til Norge de senere år. De senere 
år har det vært en bedring i arbeidsmarkedet i Sverige, slik at innpendling og innflytting til Norge har 
gått ned.  


SSB har dessverre ikke informasjon om hvor i Sverige arbeidstakerne i Norge bor. En undersøkelse 
SSB gjorde i 2011 viste at arbeidspendling fra Sverige til Norge som oftest foregår fra de mest 
folketette områdene i Västra Götaland, Värmland og Dalarne. Mange pendlet også helt fra Stockholm 
og andre større kommuner som ligger lenger fra den norsk-svenske grensen. En stor del av 
pendlingen skjer som ukependling og i forbindelse med lengre opphold grunnet arbeid i Norge.  


 


 
3 Kilde: SSB 
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Figur 4-13. Antall arbeidstakere i ulike områder langs Kongsvingerbanen bosatt i Sverige  
 


 
Figur 4-14. Antall arbeidstakere i Oslo bosatt i Sverige  


 


Pendlingen fra Norge til Sverige er mer beskjeden. I 2009 pendlet drøyt 800 personer fra Norge til 
Sverige. Siden 2005 har antall pendlere fra Norge til Sverige blitt mer enn halvert. Halden og Oslo står 
for halvparten av pendlerne fra Norge, og det er nokså jevnt fordelt mellom de to kommunene. 
Halvparten av pendlerne fra Oslo dro til Stockholm og Göteborg, mens resten fordelte seg på flere 
svenske kommuner. Det foreligger ikke nyere tall på arbeidsreiser fra Norge til Sverige.  
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5.9. Fly Oslo-Stockholm 
Siden begynnelsen av 1990-tallet har antall flyreiser mellom Norge og Sverige økt med i gjennomsnitt 
4 % per år. Oslo-Stockholm står for 80 % av flyreisene mellom Norge og Sverige, og utgjorde drøyt 1,4 
millioner reiser tur/retur i 2017. Fly hadde i 2017 en markedsandel på 39 % for reiser mellom Oslo og 
Stockholm, mens bil hadde 51 % og tog 9 %.   


SAS har 12-14 avganger på hverdager tur/retur Oslo-Stockholm, 5 på lørdager og 10 på søndager. 
Norwegian har 8 avganger på hverdager, 2 på lørdager og 7 på søndager. Til sammen gir dette opp 
mot 130 avganger i uken. Flytiden er 60 minutter. 


700 000 reisende hver vei og 100-130 avganger per uke gir i gjennomsnitt 100-130 passasjerer per 
flyavgang.  


Transferandelen på OSL var på 25 % i 2017 (kilde Avinor). Det er rimelig å anta også Arlanda har en 
betydelig andel transfer-reiser. Flyreiser Oslo-Stockholm i figuren under inkluderer også de som 
reiser til/fra Gardermoen og Arlanda med fly. Det reelle overføringspotensialet vil såldes være en del 
mindre enn 1,4 millioner reiser.  


 


 
Figur 4-15 Reisende med fly Norge - Sverige 1993 - 2017. Kilde: Bearbeidet luftfartsstatistikk, Bo-Lennart 
Nelldal (Bolle Rail Research) 
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6. GODSTRANSPORT 


6.1. Gods på bane i dagens situasjon 
Rundt 20 % av togtrafikken på Kongsvingerbanen kommer i dagens situasjon fra godstrafikk. Banen 
er en svært viktig godsforbindelse både for stykkgods fra Østlandet til Nord-Norge og for 
tømmereksport til Sverige. Fra Solørbanen fraktes det tømmer til og fra tømmerterminalen Norsenga 
i Kongsvinger. Stykkgodset på Kongsvingerbanen har i hovedsak start eller endepunkt på Alnabru i 
Oslo.  


På Kongsvingerbanen er det i dag to operative terminaler – Norsenga tømmerterminal og Gropa 
terminal som håndterer grus og stein. Magnor tømmerterminal er ikke lengre operativ.  


Denne beskrivelsen av godstransportstrømmene på Kongsvingerbanen består av data og statistikk 
sammen med resultater fra beregninger i Nasjonal Godsmodell (NGM). Resultatene vil ha noen avvik 
fra reell situasjon på grunn av at modellen er nasjonal med et relativt lavt detaljnivå, og at 
beregningsresultatene er kapasitetsuavhengige. Resultatene som er tatt ut her er av nytte for å se 
større sammenhenger som godsmengde, retningsfordeling og varegrupper som fraktes på vei og 
bane.  


Det er hovedsakelig tømmer og stykkgods som går på Kongsvingerbanen i dagens situasjon. Det er 
også noen mindre mengder av industrivarer, termovarer og fisk. Fra Nasjonal Godsmodell (NGM) går 
det i dagens situasjon ca. 1,4 millioner tonn gods årlig mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Mellom 
Kongsvinger og Charlottenberg er godsmengden ca. 1,9 millioner tonn årlig. På de mest trafikkerte 
hverdagene benytter 32 godstog denne strekningen i løpet av en dag.  


Oversikten over godsmengdene, fordelt på varegruppe og retning, på de to ulike strekningene fra 
NGM er vist i Figur 5-1 og Figur 5-2. 
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Figur 5-1: Oversikt over gods fordelt på vareslag og retning mellom Lillestrøm og Kongsvinger fra dagens 
situasjon i NGM.  


 
Figur 5-2: Oversikt over gods fordelt på vareslag og retning mellom Kongsvinger og Charlottenberg fra dagens 
situasjon i NGM. 
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Figur 5-3: Utklipp fra oversikt over godslinjer hentet fra Jernbanedirektoratet (Jahnsen, Drösemeyer, Knittler, 
2019) 
 


Figur 5-3 viser en oversikt over godslinjer i Sør-Norge med linjene som trafikkerer Kongsvingerbanen 
framhevet til høyre i bilde. De grønne linjene er vognlast eller systemtrafikk som for 
Kongsvingerbanen er hovedsakelig tømmer, men også inkluderer enkelte matvarer. Oransje linjer er 
kombitrafikk og lilla er vognlast. Tømmertransporten og kombitransporten med stykkgods på 
Kongsvingerbanen er beskrevet videre i egne kapitler 
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6.2. Tømmertransport 
Tømmertransport er den dominerende varegruppen på Kongsvingerbanen. Mellom Kongsvinger og 
Charlottenberg går det 1,9 millioner tonn gods årlig fra beregninger i NGM. Av dette er litt over 1,0 
million tonn tømmer som utgjør, dvs. rundt 55 % av godsmengdene på denne strekningen. Dette 
tilsvarer rundt 20 daglige godstog med tømmertransport på Kongsvingerbanen mot Sverige. 
Strekningen fra Kongsvinger til Charlottenberg samler tømmertransporten fra flere 
jernbanestrekninger i Norge, og utgjør dermed en svært viktig lenke for denne transporten, se Figur 
5-4. 


 
Figur 5-4 Viktige tømmertransportlenker Norge - Sverige. Kilde: Stora Enso 
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Tømmeret eksporteres hovedsakelig fra Norge til Sverige. Fra Kongsvinger er det også litt over 
200 000 tonn tømmer som går i vestlig retning mot Lillestrøm.  


Eksporten av massevirke (tømmer som benyttes til tremasse eller cellulose) har økt betraktelig siste 
10-årsperiode (se Figur 5-5), det samme gjelder for eksport av celluloseflis fra Norge til Sverige. 
Kongsvingerbanen er en avgjørende lenke i denne transporten. 


 


 
Figur 5-5 Utvikling i transport av massevirke fra Norge til Sverige fra 1988 til 2017. Kilde SSB 
 


Norsenga tømmerterminal på Kongsvingerbanen er også tilknyttet Solørbanen. Norsenga har i 
godsmodellen en lastet godsmengde av tømmer på 690 000 tonn i året. Det er derimot 
kapasitetsbegrensninger på denne terminalen som er på tilnærmet 600 000 tonn. Godsmodellen 
overestimerer dermed muligens tømmertrafikken noe. På den annen side er mengdeberegning og 
mål for kapasitetsbegrensning avhengig av riktig omregning av vekt på tømmer i tonn fra NGM.  


Kongsvingerbanen trafikkeres av flere ulike typer tømmertog som både kommer fra Solørbanen og 
via Lillestrøm. Operatører av tømmertog på strekningen er Green Cargo, Hector Rail, Tågåkeriet og 
Grenland Rail. Togenes lengde og maks etterhengt vekt varierer for ulike strekninger på grunn av 
kapasitetsbegrensninger i dagens situasjon.  


6.3. Stykkgods 
Det fraktes også betydelige mengder stykkgods på Kongsvingerbanen som en del av ruten mellom 
Alnabru og Narvik. Denne godstransporten forsyner en stor del av Nord-Norge med dagligvarer. 
Omlastning skjer via Narvikterminalen og godset fraktes videre på vei. Stykkgodset transporteres av 
Arctic Rail Express (ARE) og North Rail Express (NRE) fra Oslo til Narvik på Kongsvingerbanen, 
gjennom Sverige og Ofotbanen. Operatørene er henholdsvis CargoNet og Schenker. Distansen er på 
nesten 2 000 kilometer og togturen tar ca. 26,5 time. ARE og NRE transporterer til sammen i 
underkant av 600 000 tonn stykkgods på Ofotbanen i året ifølge resultater i godsmodellen.  
Hovedvekten av dette er stykkgods nordover til Narvik, men det transporteres også fisk og stykkgods 
i sørlig retning. 


Det går også daglige kombitog mellom Alnabru og Charlottenberg som opereres av Green Cargo. 
Disse togene har en maks etterhengt vekt på 1400 tonn og bruker 2,5 til 3 timer på strekningen.  
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6.4. Gods på vei i dagens situasjon 
Kongsvingerbanen går parallelt med E16 og riksveg 2 som er hovedalternativene til transport på bane 
i området. Det er tatt ut godsmengder på E16 og rv. 2 i fire ulike snitt på strekningen fra 
Charlottenberg til Ullensaker fra NGM.  


• Riksgrensen  – 2,4 millioner tonn gods på rv. 2 
• Kongsvinger – 2,6 millioner tonn gods på E16 
• Vormsund  – 1,4 millioner tonn gods på E16 
• Ullensaker  – 3,0 millioner tonn gods på E16 


Hoveddelen av godset på vei går på lastebiler, men fra NGM er rundt 5 % beregnet til å gå på 
modulvogntog. Snittet ved Kongsvinger ligger vest for byen, og vi finner en tilsvarende mengde gods 
på rv. 2 mot riksgrensen øst for Kongsvinger, mens det er svært lite på E16 øst for Kongsvinger. 
Forskjellen i godsmengde på E16 mellom Vormsund (1,4 mill. tonn) og Ullensaker (3 mill. tonn), 
består i hovedsak av tørrbulk (f. eks korn) fra Nes kommune. Retningsfordeling og fordeling av godset 
på varegrupper er vist i Figur 5-6 og Figur 5-7 fra snittet ved riksgrensen og Vormsund.  


 
Figur 5-6: Retningsfordeling og varegrupper for gods på rv. 2 ved riksgrensa 
 


 
Figur 5-7: Retningsfordeling og varegrupper for gods på E16 ved Vormsund 
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Fra figurene vises det at også tømmertransport er den dominerende varegruppen på vei ved 
riksgrensa. Ved Vormsund er det derimot en jevnere fordeling av varegruppene som blir transportert 
på vei. Mye av tømmeret kommer sannsynligvis nordfra langs rv. 2.  







 


side 43 av 43 


7. OPPSUMMERING AV PROBLEMBESKRIVELSEN 
Kongsvingerbanen utgjør en svært viktig transportkorridor for daglige reiser mellom tettstedene på 
strekningen Kongsvinger-Oslo. Kongsvingerbane er en kritisk lenke i det Norsk-Svenske 
godstransportnettet, for blant annet frakt av dagligvarer til Nord-Norge og tømmer fra Norge til 
Sverige.  


Kongsvingerbanen har hatt stor vekst de senere år. Forventet vekst i Stor-Osloregionen tilsier økt 
transportetterspørsel i tiden fremover, for både person- og godstransport. Kongsvingerbanen har 
potensial for økt kundegrunnlag for både regional og grensekryssende persontransport og for 
godstransport.  


Store godsmengder på banen i dag og forventet økning innenfor blant annet massevirke peker i 
retning av høy fremtidig etterspørsel for transport av gods på Kongsvingerbanen.  


Kongsvingerbanen har også stort potensial for vekst i internasjonal persontrafikk mellom Oslo og 
Stockholm i konkurranse med bil og fly. 


Begrenset strekningskapasitet på Kongsvingerbanen reduserer muligheten for å kunne tilby et 
effektivt og konkurransedyktig rutetilbud som kan imøtekomme dagens og fremtidig 
transportetterspørsel.  


Kapasitetsbegrensningen på Kongsvingerbanen gir lav punktlighet og lav robusthet for å håndtere 
eventuelle avvikssituasjoner. Kongsvingerbanen er så å si er fullt utnyttet gjennom hele døgnet, noe 
som gir en krevende vedlikeholdssituasjon. Banen må stenges for trafikk over lengre perioder en til 
to ganger i året for å kunne utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid.  


For å nå politiske mål om nullutslipp, mer gods på bane og fortsatt økt vekst i persontransporten er 
det behov for å gjennomføre tiltak utover det som ligger i inneværende handlingsprogram 2018-
2029. Tiltak (for det meste kryssingssporutbygginger) som ligger inne i første periode av 
Handlingsprogrammet vil være tilstrekkelig til å oppheve dagens overbelastning, men gir ikke 
grunnlag for vesentlige tilbudsforbedringer på banen4.  


 


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 
- Ikke mulig å øke antall avganger utenom uten at det går på 
bekostning av persontransportkapasiteten 
- Dagens krysningsspor begrenser lengden på togene 


 


 
4 Kilde: Bane NOR (2018) Kapasitetsforbedringsplan for Kongsvingerbanen 
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KVU Kongsvingerbanen 
Føringer for forprosjektfasen  
1.1 Anbefalinger/føringer for forprosjektfasen 
I KVU-arbeidet skal det utarbeides en gjennomføringsstrategi for den etterfølgende forprosjektfasen 
slik at sentral informasjon overleveres fra konseptfasen til forprosjektfasen, og beslutningstaker kan 
legge nødvendige føringer for det videre arbeidet med prosjektet. Dette kan være forutsetninger for å 
oppnå nytteeffekter, informasjon om usikkerhet og risiko, eksterne aktørers interesser, krav til 
kompetanse eller andre forhold.  


1.1.1  Prosjektstyring 


Oversikt over grensesnitt mot andre prosjekter og evt. programperspektiv som må ivaretas gjennom 
forprosjektet. Krav til prosjektspesifikt innhold i sentralt styringsdokument.  
Krav til den kommende prosjektorganisasjonens kompetanse og kapasitet  
Prosjektspesifikke suksessfaktorer og fallgruver, samt en vurdering av hvordan disse skal håndteres 
videre.  


Krav til prosjektspesifikt innhold i sentralt styringsdokument. 


Anbefalt konsept K2.3 innebærer økt ombordkapasitet for person- og godstog. I tilbudskonseptet forutsettes 
samme antall tog som i dag, for både person og gods. Hovedgrepet er høyere kapasitet gjennom økt 
ombordkapasitet. For gods (kombitog) skal det tilrettelegges for 740 m lange tog, mens kapasiteten for 
persontransport økes ved å ta i bruk nye tog med større ombordkapasitet. På sammenlignbare strekninger, 
blant annet i Sverige, benyttes passasjertog med samme lengde, men drøyt 25 % flere sitteplasser enn de som 
går på Kongsvingerbanen i dag.  I konseptet er det derfor antatt at ombordkapasitet på persontog kan økes 
med 25 %. Dette vil også gi mindre trengsel om bord, spesielt i rush. 


Kapasitets- og tiltaksanalysen viser behov for mer hensettingsspor («parkering» av togsett), ett nytt 
kryssingsspor og fire forlenginger av kryssingsspor med samtidig innkjør. Standarden forutsettes å være: 


• Samtidig innkjør 
• Ca. 1050 m middel-middel lange spor for inntil 740 m lange godstog (inkl. sikkerhetssone og margin). 


Med ERTMS kan sporlengden forkortes noe 
• Sporveksler: 100 km/t i avvik med linjehastighet på minst 120 km/t og 80 km/t ellers.  
• Ingen planoverganger i aktuelt planområde som reduserer kryssingsporets funksjon 


I tillegg kreves inntil fem plattformforlengelser, for å tilpasse stasjonene til doble togsett og sikkerhetskrav. 
Som utgangspunkt settes følgende krav: 


• Plattformtiltak på alle stasjoner som må forlenges. Det antas behov på 5-10 plattformer, hvorav 3-4 er 
inkludert i de anbefalte forlengelsene. 2 stasjoner kan vurderes nedlagt. Dette er ikke nærmere 
vurdert i forbindelse med KVU-en og bør avklares i neste planfase. 


• Plattformer med gode adkomstforhold og universell utforming (til dels en betingelse for samtidig 
innkjør), slik at det ikke blir ekstra tidsbruk ved kryssing pga. dette.  


• Alle plattformer tilpasses doble togsett (minst 220 m) 
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Figuren under viser tilbud og tiltak: 


 
Neste plannivå kan være en utredning eller en pakke med hovedplaner. Behov for reguleringsplan vurderes for 
hvert enkelt planområde.  


Først når alle tiltak er realisert, er det antatt å være tilstrekkelig kapasitet, samtidig som at kjøretid for godstog 
er redusert i forhold til referansesituasjon. Det vil være krevende å framføre lengre tog med færre enn de 
anbefalte tiltakene. Dette indikerer at tiltakene bør planlegges som en «pakke». Kapasitetsanalysen 
identifiserer strekningsavsnittet Årnes-Seterstøa som første flaskehals (før tiltak), og den anbefaler en 
forlengelse av Seterstøa som første tiltak. Det er noe usikkerhet knyttet til utbyggingsrekkefølge, men foreløpig 
vurdering tilsier følgende rekkefølge: Seterstøa-Bodung-Rånåsfoss-Galterud-Roven. Et naturlig mål er uansett 
raskest mulig gevinstrealisering.  


Anbefalingen for K2.3 viser ingen tiltak på strekningen Kongsvinger-riksgrensen. Så snart det blir behov for å 
framføre flere tog enn tilbudskonsept K2.3, vil det oppstå behov for flere forlengelser. K2.3 har færre tog enn 
godsstrategien. Analysene for K3.4 og K5.1, som begge ivaretar Jernbanedirektoratets godsstrategi for 2030, 
viser behov for flere tiltak på grensebanen.  


Usikkerhet knyttet til utbyggingsrekkefølge for anbefalte tiltak, samt at det kan stilles spørsmål ved om 
tiltakene i K2.3 er ambisiøse nok sett opp mot Jernbanedirektoratets godsstrategi for 2030, indikerer at 
neste planfase bør være en utredning. Samtidig, siden denne usikkerheten i første rekke gjelder 
utbyggingsrekkefølge og ikke nødvendigheten av å forlenge de enkelte krysningssporene, kan en allikevel gå 
rett til hovedplan. Flere av tiltakene i K2.3 har allerede hovedplan og detaljplan, og kan realiseres snarlig. 
Øvrige tiltak har hovedplan, men er foreldet som følge av nye lengdekrav.  


Grensesnitt mot andre prosjekter og evt. programperspektiv:  


Det er flere prosjekt på gang både på Kongsvingerbanen, Rørosbanen og Solørbanen som vil påvirke 
gevinstrealiseringen for anbefalt konsept. Flere av disse kan knyttes til fremføring av gods- og tømmertog til og 
fra tømmeranlegg i Innlandet. De viktigste tiltakene er: Tilsvinger ved Hamar, Elverum og Kongsvinger. 
Nye/forlengede kryssingsspor på strekningene Hamar-Elverum-Kongsvinger og Lillestrøm-Kongsvinger-
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Riksgrensen. Elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen på strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger. Flytting 
og utvidelse av Norsenga tømmerterminal. Flere av disse er omtalt i «Godspakke Innlandet»1. 


Tilsvinger og elektrifisering 
Endringene i infrastrukturen og særlig tilsvingene, vil muliggjøre en reduksjon på opp mot 60 minutter i 
fremføringen av tog mellom Sverige og Rørosbanen. Videre økes muligheten for mer tømmertogproduksjon 
til/fra Kvam på Dovrebanen og Koppang på Rørosbanen. Transportørene her kan unngå mannskaps- og/eller 
togbytte underveis.  Elektrifiseringen av strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger vil redusere kostnadene til 
transportørene og muliggjøre en omfordeling av tog som i dag er avhengig av å gå via Alnabru. Dette gir 
økonomiske gevinster for tømmertransportørene og deres kunder, og illustrerer et stort potensial for flere 
godstog på Kongsvingerbanen.  


Videre omtales en del av de mindre prosjektene som også har plangrunnlag.  


Bodung 
Bane NOR har utarbeidet hovedplan og detaljplan for nytt kryssingsspor Bodung som tilfredsstiller kravet til 
toglengde 740 m. Planen sanerer hele fem planoverganger med de vedtatte løsningene. 


 
Galterud 
Bane NOR har utarbeidet hovedplan og påfølgende detaljplan for forlenget (egentlig nytt) kryssingsspor 
Galterud som tilfredsstiller krav til 740 m lange tog. Krysningssporet flyttes noe, pga. kurve og bru på dagens 
anlegg.  


Seterstøa  
Det er utarbeidet hovedplan for sanering av planovergang. Målet med planen var å legge til rette for å realisere 
lengdepotensialet på 540 m, som i dag er brutt av planovergang som kun gir 290 m effektiv lengde. Bane NOR 
anbefalte å erstatte planovergang og krysse banen med ny kjøreveg og bru. Planen gir likevel ikke tilstrekkelig 
sporlengde for 740 m lange tog. En bør derfor revidere foreliggende hovedplan med nye krav/mål med hensyn 
til lange godstog. Det bør vurderes om en kan gå rett på detaljplan evt. inkludert arealplan/regulering.  


Rånåsfoss  
Sporlengden på Rånåsfoss er 642 m i dag, og det er utarbeidet hovedplan for forlengelse av krysningssporet til 
750 m, men uten samtidig innkjør. KVU anbefaler å forlenge sporlengden til ca. 1000 m med samtidig innkjør. 
Det anbefales derfor en revisjon av plan for Rånåsfoss. Det bør vurderes om en kan gå rett på detaljplan inkl. 
evt. arealplan/regulering, siden prinsipper for tettstedet er behandlet i foreliggende, men utdaterte hovedplan.  


Løten og Kirkenær Krysningsspor 
Det er utarbeidet hovedplaner for Løten og Kirkenær krysningsspor, men videre detaljplanlegging blir 
stanset/utsatt inntil videre (til etter ERTMS er etablert). Kapasitetsberegninger viser at kryssingssporene ved 
Løten og Kirkenær stasjoner må forlenges og da helst til å håndtere 740 meter lange tog på Rørosbanen og 
Solørbanen. Dette bl.a. for å oppnå kravene til TEN-T korridor.  


Kommunedelplan for E16 
Det pågår for tiden planarbeid for ny E16 mellom Kongsvinger og E6 i regi av Nye veier. I planen utredes bl.a. 
hvor kobling mellom E16 og E6 bør være mellom Oslo Lufthavn og Kløfta/Lillestrøm. Det foreligger reelle 
konkurranseflater mellom E16 og Kongsvingerbanen for transporter mellom Sverige, Kongsvinger, Årnes, Oslo 
Lufthavn og Osloregionen. For gods på veg vil forbedret vegstandard på E16 være viktig, men konkurranseflate 
mot tog er knyttet til lengre godstransporter til og fra Nord-Norge, Sverige og Europa.  


Hensetting IC – Hamar 
Det er under vurdering å bygge hensettingsanlegg for IC-togmateriell (type74) mot Elverum. Det kreves 
grundige kapasitetsanalyser for strekningen Hamar-Elverum siden hensetting her medfører betydelig antall 
tomtog.  


Kongsvinger stasjon og Norsenga 
Endringer i Kongsvinger, tilsving og flytting av Norsenga, frigjør areal og sporkapasitet på Kongsvinger stasjon. 
Dette er under utredning, det vurderes bl.a. muligheter for å etablere hensettingsspor for mer enn 12 togsett á 
110 meter på dagens sporareal. 


 
1 Godspakke Innlandet: angi korrekt ref. 
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Krav til den kommende prosjektorganisasjonens kompetanse og kapasitet:  


Neste fase, uansett om det er utredning eller hovedplan, krever følgende kompetanse: 


- Kapasitetsanalyse 
- Teknisk plankompetanse, herunder å prosjektere kryssingsspor 
- Jernbaneteknisk elektro, med hensyn til endringer i anlegg for høyspent, lavspent, tele og signal  
- Kompetanse på konstruksjoner og veg, pga. stort behov for å sanere planoverganger 
- Kompetanse på anleggsteknikk, særlig innen arbeid i/ved spor i drift 
- Kompetanse på ytre miljø, forurenset grunn og offentlig plan (reguleringsplan) 
- Prosjektstyring og prosjektering 
- Grunnundersøkelser (geoteknisk kompetanse) 
- Estimering og usikkerhetsanalyse 
- Samfunnsøkonomi 
- Ikke nødvendigvis fyllestgjørende, kan være flere fagområder 


 


Prosjektspesifikke suksessfaktorer og fallgruver, samt en vurdering av hvordan disse skal håndteres.  


Suksessfaktorer:  
- God kommunikasjon mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR.  
- Tydelig bestilling, men som samtidig åpner opp for handlingsrom for optimalisering og justeringer.  
- God kommunikasjon med interessenter knyttet til omgivelsene (naboer), planmyndigheter og miljø 
- God kommunikasjon med interessenter knyttet til logistikknæringen 
- God kommunikasjon mellom Bane NOR og rådgiver 
- Kommunikasjon mellom prosjektene på Solørbanen og Kongsvingerbanen mht. gevinstrealisering 
- Vurdere etablering av et «programområde Innlandet» 


Fallgruver: 
- Dersom fokuset begrenses til kun å bygge ut og evt. forlenge fem krysningsspor, kan man miste fokus 


på det opprinnelige formålet om å øke transportkapasiteten for person- og godstrafikk   
- Utydelige målsetninger 
- Manglende koordinering av flere samtidige hovedplaner, som vil ha store synergier spesielt knyttet til 


prosjektledelse og administrering av prosjektene. Dette gjelder både plan- og byggefase.  
- Manglende evne til å prioritere innad i en portefølje ("Programområde Innlandet"). Selv om 


prosjektene er i forskjellige faser, må det prioriteres innad mot gevinstrealisering for samfunnet. 
Forutsetter at Bane NOR har en sikker finansiering av porteføljen med prosjekter uavhengig av årlige 
budsjetter (Porteføljestyring). 


1.1.2  Risikoreduserende tiltak 


Forslag til risikoreduserende tiltak og realisering av oppsidepotensialet med utgangspunkt i 
usikkerhetsanalysen.  


1. K2.3 har forholdsvis lavt investeringsbehov i forhold til de øvrige konseptene. Tiltakene er robuste, 
med hensyn til at de også vil være nødvendig dersom en senere velger et større konsept. K2.3 har 
dermed lav risiko for feilinvestering. Oppside.  


2. K2.3 er mer sårbar for endringer i omfanget, siden konseptet er dominert av krysningsspor som må 
tilpasses eksisterende kurvatur og lokale forhold. For eksempel: Flere av dagens plattformer er for 
korte. Nedside, økonomisk. Oppside mht. standardheving for brukere. 


3. Antall stasjoner/plattformer som må oppgraderes i henhold til dagens krav og lengre tog (doble 
togsett). Det bør vurderes om noen av de mindre holdeplassene evt. kan legges ned. Oppside 
økonomisk, men motsatt hvis det kommer krav om at flere plattformer enn forutsatt må forlenges. 
Nedside og oppside for kunder med behov for holdeplasser. 
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4. Planoverganger: Mht. sårbarhet for omfang, er det også usikkerhet knyttet til antall planoverganger 
som må saneres og hvilke tiltak som kreves for dette. Dette gjelder generelt og for tiltakene uten 
hovedplan. En sanering kan kreve ny undergang eller overgangsbru, med høyt kostnadsnivå avhengig 
av krav til standarder og grunnforhold.  Sanering av planoverganger har en stor oppside mht. sikkerhet 
for kryssende trafikk, spesielt dersom dagens løsning er usikret. 


5. Kostnadsusikkerhet: Enhetskostnader er basert på metode med byggekloss fra Jernbanedirektoratet, 
og relevans for Kongsvingerbanen vil variere. Imidlertid har både Bodung, Galterud og Magnor 
hovedplan, og vi har benyttet sluttkostnad P50-verdier og enhetspriser for disse aktivt i 
kostnadsanslaget.  


6. Teknisk plangrunnlag er på skissenivå. Nye tiltak er tegnet opp i GIS-verktøy, som gir god kontroll på 
lengder og terrengtype, men som ikke ivaretar topografiske detaljer. K2.3 omfatter imidlertid flere 
foreliggende planer, slik at denne usikkerheten antas å være liten.   


7. Kapasitetsanalysens anbefaling av tiltak;  
a. Generell usikkerhet mht. omfang av tiltakene i K2.3. Mye nye rutekonsept kan det være at 


andre sett av tiltak vil gi samme ønskede gevinster. 
b. Det er noe usikkert knyttet til hvor mange stasjoner som bør utvides til tre-spors stasjoner 
c. Usikkerhet i mengde kryssingsspor/tiltak mellom Kongsvinger og riksgrensen. Det kan oppstå 


behov for å investere anslagsvis mellom 200 og 800 mill. kr se kapittel 1.1.4  
8. Grunnerverv: Kilder benyttet i estimering er arealpriser fra oppdraget tilsving Elverum, som oppgir 


boligeiendom til ca. 2500 kr/m2, 1500 kr/m2 for næringseiendom og 3 kr/m2 for skog/jordbruk.  Har 
brukt «næring» for areal nærmest stasjonene. Enhetskostnadene er usikre, da det ikke er innhentet 
lokale data fra grunnerververe.  
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Risikoreduserende tiltak 


Nr Identifisert risiko / 
oppside 


Beskrivelse av risikoforhold, 
vurdering av konsekvens og 
sannsynlighet 


Suksess-
faktor 


Tiltak for å redusere risiko 


1 Risiko for 
feilinvestering er 
liten. 


Mulig oppside 


Liten risiko for feilinvestering, 
tiltakene er relativt rimelige ift. 
øvrige konsept 


Økonomi, 
robusthet 
gir motiv for 
rask 
realisering 


Verifisere 
utbyggingsrekkefølge i 
neste planfase. Bestemme 
planstrategi så snart som 
mulig. 


2 Er sårbar for 
endring i omfang 


Kan dukke opp forhold som ikke er 
utredet i KVU-en, og som kan 
medføre behov for å endre tiltak 
med en økonomisk konsekvens 


Økonomi og 
framdrift 


Risiko kan reduseres ved å 
iverksette neste planfase 
snarest mulig 


3 Antall stasjoner og 
plattformer som 
må oppgraderes 


Usikkert om det utredede antall 
plattformer er tilstrekkelig. Motsatt 
kan færre oppgraderes hvis en 
velger å kutte antall stasjoner 


Økonomi og 
marked  


Beslutte prinsipp om at 
ingen eller få stasjoner 
skal legges ned. Dette 
samsvarer også med 
analyseresultat i KVU-en 


4 Mengde 
planoverganger 
som må saneres  


Flere hovedplaner inkluderer 
sanering, mens flere av de umodne 
har usikkert omfang. Bør det være 
mål om å fjerne alle 
planoverganger?  


Økonomi og 
framdrift  


Raskest mulig avklaring av 
saneringstiltak i de plan-
områdene 


5 Kostnadsusikkerhet Usikkerheten er lavere enn normalt 
på KVU-nivå. Dette skyldes at flere 
av tiltakene har hovedplan 


Økonomi Vurdere om beregnet P50 
er tilstrekkelig. Estimering 
i neste planfase forbedrer 
sikkerheten for kostnad 


6 Teknisk 
plangrunnlag 


I KVU-en er nye tiltak kun tegnet 
opp ved bruk av GIS. Noe lavere 
usikkerhet for K2.3, siden tiltakene 
er relativt korte. 


Økonomi Å følge nødvendige 
prosedyrer og veiledere 
for å redusere risiko på 
neste plannivå  


7 Kapasitets-
analysen, risiko for 
feil omfang 


For det valgte konsept K2.3 er 
filosofien at andre og lengre tog 
skal øke kapasiteten, i større grad 
enn at antall tog øker. Dette gir 
marginal forbedring av generell 
kapasitet. 


Marked og 
framdrift 


Verifisere om gitt 
kapasitet er riktig ift. 
godsstrategi. Må ses i 
sammenheng med 
kapasitet i Sverige  


8 Grunnerverv 


Mulig oppside 


Både planstatus, omfang og 
enhetspriser er noe usikkert, men 
antas å være håndterlig.  


Økonomi og 
framdrift. 


Ved å starte 
reguleringsplan samtidig 
eller i slutten av neste 
planfase, så vil denne type 
usikkerhet reduseres 
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1.1.3  Kontraktsstrategi 


En vurdering av Kontraktsstrategi med hovedvekt på om prosjektet egner seg for bruk av kontrakter 
med tidlig involvering av leverandør. Dersom tidliginvolvering anbefales, skal kontraktstrategien 
utvikles for å muliggjøre dette. Forslag om tidliginvolvering kan også fremmes på et senere tidspunkt. 
Nærmere føringer er gitt i punkt 8.3, men omfang og grundighet må ta hensyn til tiltakets modenhet.  


På bakgrunn av etatenes handlingsplaner frem til 2029 antas det at anleggsmarkedet vil være i høykonjunktur i 
2026, så tidspunktet for når man går ut i markedet vil være avgjørende. Sannsynligvis vil det være god tilgang 
med nok kapasitet for de jernbanetekniske fag, mens det for anlegg vil være mer krevende med mye aktivitet i 
bransjen frem til 2030. Kontraktsstrategi for enkeltstående prosjekter, eller pakker av prosjekter, kan dermed 
variere.  


Hvis det er «lav temperatur» og middels-høy byggelederkompetanse i Bane NOR kan det være fornuftig å gå ut 
i markedet med ordinære utførelsesentrepriser, som Hoved- eller Generalentrepriser basert på NS8405 eller 
NS8406. Hvis det er «høy temperatur» i markedet, eller kompetansen på byggeledelse vurderes til middels eller 
svakere i Bane NOR bør en vurdere totalentrepriser etter NS8407 og ikke etter den nye NTK-baserte 
kontraktmodellen. 


For planlegging i neste planfase, kan det være hensiktsmessig å legge ut en pakke med hovedplaner. For 
prosjektadministrative ressurser vil det være besparende at ett fagmiljø (rådgiver) utarbeider flere planer 
parallelt. Avtalestrategi for Rådgivningskontrakter bør være NS8402 uten fastpris elementer. 


Tidliginvolvering av entreprenører forutsetter en klar beskrivelse (krav og funksjonsbeskrivelser) av hva 
prosjektet skal levere innen alle fag. En utrent organisasjon på området vil dra nytte av enkle prosjekter som 
forlengelse av krysningsspor hvor det også skal gjøres andre tiltak i tilknytning til tiltaksområdet, som fjerning 
av planoverganger og etablere sideplattformer mot midtstilte eller vice versa. 


Det bør vurderes å stille krav om at det etableres en egen organisasjon i Bane NOR som kan ivareta en 
«Godspakke Innlandet» (en bit av programområde gods). Konsekvens for Jernbanedirektoratet vil være en 
større kontrakt med årlige bevilgninger. Dette sikrer at en har en organisasjon som er dedikert til å lede, 
koordinere og gjennomføre alle mindre prosjekter, herunder de som også ikke tilhører KVU Kongsvingerbanen. 


 


Spesifisering av prosjekteksterne forhold som har betydning for fagdepartementet som prosjekteier.  


Forhold til andre infrastrukturprosjekter i nærhet til Kongsvingerbanen, både veg og bane, blant annet ny E16, 
Oslotunnelen og eventuell modernisering av Hovedbanen (ref. KVU Hovedbanen Nord).  


Endringer i bussmarkedet, både med hensyn til teknologi, komfort, marked og rutestruktur.  


Eventuell utbygginger og tiltak på det svenske jernbanenettet som grenser til Kongsvingerbanen, herunder 
godskapasitet og lengde på krysningsspor gjennom Sverige til Ofotbanen og Narvik.  


Eventuell ny trase for persontogtilbudet mellom Oslo og Stockholm, herunder ambisjoner om høyhastighet i 
Sverige på relasjonen.   


1.1.4   Optimalisering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 


Plan for arbeid med å optimalisere samfunnsøkonomisk lønnsomhet: Viktige elementer til et videre 
arbeid med en gevinstrealiseringsplan som omfatter tiltak for å realisere nyttesiden i prosjektet  


Alle anbefalte tiltak må realiseres for å få ønsket effekt på kapasitet og kjøretid. Dette indikerer at det bør 
planlegges og bygges i en «pakke», så er det viktig med optimal rekkefølge på byggingen, som realiserer 
gevinster raskest mulig. Det er et spørsmål om det er mulig eller hensiktsmessig å framføre lange tog med 
færre enn det anbefalte sett av kryssingsspor. Dette indikerer at samfunnsøkonomi bør beregnes med 
tiltakspakker (trinn) fremfor enkeltstående tiltak fra hovedpakken.  


Foreliggende anbefaling for K2.3 viser ingen tiltak på strekningen Kongsvinger-riksgrensen («grensebanen»). 
Dette skyldes at det legges på en teoretisk begrensing av timekapasitet til gitt antall persontog (fjerntogene 
som ligger i tilbudskonseptet) + 2 godstog pr time, noe som gir en jevnere fordeling av tog og kjøretider, med 
påfølgende mindre tiltaksbehov. Så snart det blir behov for flere tog, vil det oppstå behov for flere forlengelser 
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også mellom Kongsvinger og riksgrensen. Dette indikerer at en må vurdere markedspotensialet også i neste 
planfase, med påfølgende oppdatering av kostnad og samfunnsøkonomi. 


Å etablere håndterlige «pakker» er spesielt viktig for kryssingsspor som kan bygges enkeltvis, med risiko for at 
årlige statsbudsjettbehandlinger forskyver de investeringene langt ut i tid. Pakker med forholdsvis sikre 
investeringsmidler er noe man kan observere i vegsektoren med Nye Veger, hva med «Nye Baner»? 


Kan man øke gevinsten i K2.3 utover foreliggende anbefaling, for eksempel ved å legge inn elementer fra 
tilbudskonseptet i K1 i form av flere bussavganger på utvalgte strekninger, som vil innebære en betydelig 
tilbudsforbedring for persontrafikken? Det kan også settes på flere rushtidsavganger (både morgen og 
ettermiddag) for å styrke tilbudet på personsiden.  


Realisering av gevinster for tiltakene anbefalt fra KVU Kongsvingerbanen vil henge sammen med, og forsterkes 
med de endringer som oppstår i driftsmønster når Solørbanen elektrifiseres, får ERTMS og mer 
krysningskapasitet. Dette kan åpne for at godstrafikk flyttes fra vestre del av Kongsvingerbanen (Alnabru-
Kongsvinger) til Solørbanen. Økt trafikk på Solørbanen kan få konsekvenser for kapasiteten på grensebanen 
(Kongsvinger-riksgrensen). 


1.1.5  Styringsmessig fleksibilitet 


Anbefaling om styringsmessig fleksibilitet, herunder potensielle forenklinger og reduksjoner det kan 
jobbes videre med for å redusere kostnadsnivået.  


- Å gjennomføre utbyggingen som en samlet pakke kan gi store rasjonaliseringsgevinster, både knyttet 
til trafikkstyring (samordne stengeperiode) og prosjektorganisering (byggherrens 
administrasjonskostnader og for entreprenør i byggefase) 


- Samordne med organisasjonsenhetene som har ansvar for sanering av planoverganger og 
plattformforlengelser  


- Fjerne utvalgte holdeplasser med lavt passasjergrunnlag og høye moderniseringskostnader  
- Samordne med tiltak som planlegges i Kongsvinger med hensyn til hensetting, tilsving og eventuell 


flytting av Norsenga tømmerterminal 
- Samordning med ERTMS-utbygging, kan også gi mulighet for noe kortere krysningsspor 
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Sammendrag 


Metier OEC AS har utført usikkerhetsanalyse av KVU Kongsvingerbanen for tre konseptalternativer. Prosjektet 


er på utredningsnivå. Kostnadsestimering er utført av Asplan Viak AS. 


Resultater av usikkerhetsanalysen 


Kostnadsnivåer 
Konsept 2.3 


 
Konsept 3.4  Konsept 5.1 


MNOK %  MNOK %  MNOK % 
         


Basiskostnad 1 227 
  


16 680 
  


10 597 
 


Forventet tillegg 227 19 % 
 


5 628 34 % 
 


2 965 28 % 


Forventet kostnad 1 454 
  


22 308 
  


13 562 
 


Usikkerhetsavsetning 526 36 % 
 


8 353 37 % 
 


4 102 30 % 


P85 1 980 
  


30 661 
  


17 664 
 


Standardavvik 504 35 % 
 


8 084 36 % 
 


3 947 29 % 


Tabell 1 - Nøkkeltall fra KVU og usikkerhetsanalyse. MNOK 2019-kroner. 


Tornadodiagrammet under viser de usikkerhetene som bidrar mest til usikkerhet i konsept K5.1. Se 
tornadodiagram for øvrige konsepter i punkt 4.3 nedenfor. For detaljerte beskrivelser av alle 
usikkerhetsdrivere og kostnadselementer, se vedleggsdokumentet.  


 


Figur 1 - Tornadodiagram K5.1 


Konklusjon og anbefaling 


Det er estimert kostnader for tre konseptalternativer i KVU Kongsvingerbanen. Usikkerhetsanalysen ble 
gjennomført med deltakelse fra Jernbanedirektoratet, både utredere og utfordrere, rådgivere fra Asplan Viak, 
og Bane NOR.  


Kostnadsestimeringen har benyttet Jernbanedirektoratets byggeklosser og estimatene ble ikke justert med 
korreksjonsfaktorer før eller i usikkerhetsanalysen. Usikkerhet ble angitt som estimatusikkerhet og 
usikkerhetsdrivere som angitt i rapporten og vedleggsdokumentet. 


Forventet tillegg fra usikkerhet er vurdert som 19 % i K2.3 og henholdsvis 28 og 34 % for de mer omfattende 
K5.1 og K3.4. Størst forventet tillegg kommer fra usikkerhetsdriverne U4 Lokale forhold (grunnforhold) og U5 
Prosjektunderlag og modenhet i løsninger, i tillegg til at kostnadselementet K2 Sporutbygging (fra enkeltspor 
til dobbeltspor) bidrar mye. 
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Standardavviket varierer fra 29 til 36 %. Dette er i henhold til forventet nivå i KVU og etter estimering ved bruk 
av byggeklossmetoden. Usikkerhetene som bidrar mest til standardavviket er vist i tornadodiagrammene. I 
tillegg til U1 Markedsusikkerhet og U5 Prosjektunderlag og modenhet i løsninger, bidrar U4 Lokale forhold 
(grunnforhold) og kostnadselementene K2 Sporutbygging og K3 Tunnel mest til prosjektets totale usikkerhet.  


Om det er behov for å redusere usikkerhet tidlig, vil både innhenting av mer detaljert informasjon om 
grunnforholdene fra Bane NOR, Statens vegvesen og andre grunneiere, og videre grunnundersøkelser kunne gi 
mer detaljert informasjon om grunnforholdene langs Glomma.  


Konseptalternativ K2.3 er betydelig mindre enn de to andre. Konseptets tiltak er viktig for å ivareta 
godsstrategi og inngår i hovedsak også i de to større konseptene. Tiltakene vil kunne gjennomføres for tidlig å 
oppnå betydelig nytte, uten at tiltakene er bortkastet ved beslutning om gjennomføring av ett av de større 
konseptene.  
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1. Innledning  


1.1. Oppdraget 


Metier OEC AS har utført usikkerhetsanalyse av KVU Kongsvingerbanen for tre konseptalternativer. Prosjektet 
er på utredningsnivå. Kostnadsestimering er utført av Asplan Viak AS. 


Analysens formål har vært å  


• Gi et kvalitativt og kvantitativt bilde av kostnadsusikkerheten i utredningen og for de enkelte 
alternativer 


• Gi grunnlag for å kunne sammenligne investeringskostnader til de forelagte alternativene.  


1.2. Prosjektets mål 


Følgende samfunnsmål er fastsatt av Samferdselsdepartementet.  


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. 


Følgende tre effektmål i prioritert rekkefølge er lagt til grunn for silingsanalysen:  


1. Kollektivsystemet i transportkorridoren Oslo-Kongsvinger-riksgrensen skal ha en kapasitet som 
muliggjør en økning i antall sitteplasser på 100 % frem mot 2050. Indikatorer: Antall sitteplasser i makstimen, 
antall avganger i makstimen, antall avganger i grunnrute. 


2. Kapasiteten for godstransport i transportkorridoren skal øke med 100% i antall ruteleier for lengre tog 
frem mot 2050. Indikatorer: Antall ruteleier for 740 m lange tog, Framføringstid for godstog. 


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 frem mot 2050.  Indikator: 
Antall togpar per døgn. 


1.3. Gjennomføring av oppdraget 


Denne rapporten er basert på to gruppesamlinger gjennomført 10. og 11. mars 2020 i Oslo. 


Detaljert underlag fra usikkerhetsanalysen finnes i vedleggdokumentet til denne rapporten.  


Vedleggdokumentet har følgende hoveddeler: 


Vedlegg 1 Agenda og deltakelse på gruppesamlingen 


Vedlegg 2 Dokumentasjon av kostnadselementer og estimatusikkerhet 


Vedlegg 3 Dokumentasjon av usikkerhetsdrivere 


Vedlegg 4 Analysemodeller 


Vedlegg 5 Metode 


1.4. Metode 


Se vedleggdokumentet for dokumentasjon av metode for analysen.  


1.5. Forutsetninger for analysen 


Følgende forutsetninger er lagt til grunn for analysen: 


• Metier OEC har lagt til grunn at leveransen skal bruke identifiserte trasé og byggeklossalternativer 
som basiskostnad. 


• Det er en forutsetning at man ikke skifter ut eksisterende spor der man bygger dobbeltspor. 


• Alle nye strekningstiltak dimensjoneres for en hastighetsstandard på 160 km/t. 







Jernbanedirektoratet Usikkerhetsanalyse KVU Kongsvingerbanen 
 


Metier OEC AS 27.4.2020 side 7 av 24 


1.6. Mottatt underlag 


Som underlag til usikkerhetsanalysen er følgende dokumenter mottatt.  


Nr Dokumentnavn Mottatt dato 


1 Notat Kostnadsestimat KVU Kongsvingerbanen, for videreførte konsept til 
alternativanalyse 


21.2.2020 


2 Kostnadsestimat etter siling KVU Kongsvingerbanen 21.2.2020 


3 KVU Kongsvingerbanen Ikke prissatte konsekvenser 4.3.2020 


4 Kostnadsestimat etter siling KVU Kongsvingerbanen med Grunnerverv 10.3.2020 


5 Presentasjonen før usikkerhetsanalysen 10.3.2020 


6 Notat Kostnadsestimat KVU Kongsvingerbanen, for videreførte konsept til 
alternativanalyse versjon 3 


24.4.2020 


7 Kostnadsestimat etter siling KVU Kongsvingerbanen_REVIDERT3 24.4.2020 


Tabell 2 - Mottatt dokumentasjon 
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2. Usikkerhetsbildet 


2.1. Utfordringer 


For å få en innledende overordnet vurdering av prosjektets utfordringer, ble analysedeltakerne utfordret til å 
vurdere prosjektets omfang langs åtte definerte prosjektrelaterte dimensjoner i form av et situasjonskart.  


Situasjonskartet viser gruppesamlingens vurdering av prosjektets og strekningenes grad av utfordring for de 
åtte dimensjonene, på en skala fra 0 (ingen grad av utfordring) til 6 (meget stor grad av utfordring). 


 


 


Figur 2 - Situasjonskart. Prosjektets utfordringer 


Gjennomgangen viser at tiltakets størrelse, kompleksitet knyttet til grunnforhold og nærhet til eksisterende 
bane, lang gjennomføringstid og lokale og regionale myndigheter representerer de største muligheter og 
utfordringer. 


Gjennomgangen er benyttet som en innledning til den kvantitative usikkerhetsanalysen. 


 


Sektor Dokumentasjon 


  
Størrelse Konsept 3.4 vil være et stort prosjekt, men de to andre er relativt små. Størrelsen kan 


være kritisk for å få gode beslutningsprosesser. Konsept 3.4 kan dra seg ut i tid og 
innebære større usikkerhet. Et stort tiltak på Kongsvingerbanen vil måtte konkurrere 
med andre IC-prosjekter. Kan bli et femte IC-ben. Konkurranseevnen til fly, 
godstrafikk til Nord-Norge og Innlandet. Samtidig begynner jernbanen å bli vant til 
prosjekter av denne størrelsen. 
 


Teknisk kompleksitet Teknisk komplekst med kryssing av Glomma, krevende grunnforhold og stedvis tett 
bebyggelse/jordvern. Lillestrøm-Leirsund har relativt tett bebyggelse og krav om 
jordvern. Dårlige grunnforhold med leire/kvikkleire. Utfordringer med grunnforhold 
og vannveier inn mot Glomma. Kan bli krevende å sikre eksisterende grunn og 
samtidig ta vare på miljøet/naturen rundt.  
Fra Sørumsand er det enklere byggeforhold (lite tettbebyggelse), dog bløt mark der 
også. Krevende tilkobling til eksisterende infrastruktur (hovedbanen) ved Leirsund. 
Mangler seismikkundersøkelser (dybde til fjell, leire osv.). Grunnforhold er en stor 
utfordring. Med unntak av grunnforhold, er selve kompleksiteten grei. 
 


Behov for nytenkning Lite behov for nytenkning. Standard jernbanetiltak. 
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Intensitet og varighet Intensiteten vil være avhenge av kontraktstrategi, og hvordan risiko er fordelt mellom 
byggherre og entreprenør. Lang varighet, spesielt på de største konseptene, noe som 
vil gjøre at prosjektet kan endre seg gjennom ulike kommunestyrer og 
regjeringsskifter. 
 


Leverandørmarked På bakgrunn av etatenes handlingsplaner frem til 2029 antas det at anleggsmarkedet 
vil være i høykonjunktur i 2026, så tidspunktet for når man går ut i markedet vil være 
avgjørende. Sannsynligvis vil det være god tilgang med nok kapasitet for det 
jernbanetekniske, mens det for anlegg vil være mer krevende med mye aktivitet i 
bransjen frem til 2030.  


Organisasjon Alle konseptene representerer typiske Bane NOR-prosjekter. Dersom man forutsetter 
oppstart i 2026-2030, antas det at organisasjonen vil ha ledig kapasitet etter at flere 
store prosjekter er ferdigstilt. Samtidig er det risiko for at flere prosjektet blir skjøvet 
ut i tid, som igjen kan føre til høyt press i organisasjonen. 
 


Aksept og  
interessenter 


Kommunene vil være svært opptatt av at man får bedre togtilbud til sine områder. 
Samtidig har Kongsvingerbanen relativt lavt passasjergrunnlag, som igjen vil redusere 
prosjektets attraktivitet. Gods vil komme positivt ut av tiltaket. Interessenter vil skape 
utfordringer pga. at deler av området er definert som "Ramsar"-område 
(internasjonalt vernet våtmarksområde). Viken-området vil være mer attraktivt, da 
det er mer tettbefolket. Det er jordvern og viktige naturverdier som skal beskyttes. 
Fjerntrafikken til Stockholm er en viktig forbindelse, med sterke interessegrupper. 
Prosjektet vil kunne bli nedprioritert selv om gods og fjerntrafikk er prioritert i 
beslutningsprosessene. 
 


Målbeskrivelse Målsetningen er klar og tydelig - det er kapasiteten som skal bedres. Samtidig 
forsøker man å oppnå tre forskjellige effekter – innenriks og utenriks 
persontogkapasitet og godskapasitet. Det prosjektutløsende behovet er ganske klart. 
Målene er håndterbare, målprioriteringene er tydelige og klare. 
 


 


2.2. Prioriterte hendelser 


Det ble gjennomført en idedugnad for å identifisere hendelsesusikkerheter for prosjektet. Identifiserte 
usikkerheter med relevans for investeringskostnadene er benyttet i den kvantitative analysen. De identifiserte 
hendelsesusikkerheter ble brukt for å etablere usikkerhetsdriverne og definere innhold i disse.  


Identifiserte hendelser er listet innen relevante usikkerhetsdrivere i vedleggsdokumentet vedlegg 3.  
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3. Analysemodell og kostnadskalkyle 


3.1. Analysemodell 


Analysemodellen for kvantifisering av usikkerhet er overordnet beregnet med følgende sammenheng, med 
hvert begrep forklart i ytterligere detalj under: 


= Basiskostnad (inkluderer uspesifiserte kostnader og påslag for byggherre, entreprenør og 
planlegging/prosjektering) 


+ Effekten av estimatusikkerheten 


+ Effekten av usikkerhetsdriverne    


= Prosjektets totalkostnad  


Estimatet er i hovedsak bygget opp av løpemeter-/stykkpriser, hentet fra Jernbanedirektoratets 
estimeringsmodell. Dette tilsvarer estimatklasse 4, med nøkkeltall per element, gitt av nøkkeltallstruktur. Noen 
estimater er hentet fra prosjekter i hovedplan. 


Estimatusikkerhet er i denne analysen vurdert per kostnadselement, her gruppert etter krysningsspor, 
sporutbygging (dobbeltspor eller enkeltsporutvidelse av eksisterende), tunnel, jernbanebruer, hensetting, 
plattformtiltak, samtidig innkjør, nedleggelse av planovergang og grunnerverv.  


Vedleggsdokumentet dokumenterer vurderingene og hvilke forutsetninger som ligger til grunn. 


3.2. Usikkerhetsdrivere 


Usikkerhetsdriverne kan påvirke hele eller deler av prosjektets totalkostnad. Usikkerhetsdriverne er angitt med 
beskrivelse, samt optimistisk, mest sannsynlig og pessimistisk scenario. Effekten av usikkerhetsdriverne 
kvantifiseres med trippelanslag i prosenter som virker på hele kostnaden for de ulike variantene.  


Se beskrivelse av de aktuelle usikkerhetsdriverne som ble benyttet under analysen i kapittel 4.3 nedenfor. 


Usikkerhetsdriver Beskrivelse 


U1 
Markedsusikkerhet 


Usikkerhet knyttes til tilgjengelig kapasitet, konjunkturer og makroøkonomiske 
forhold (nasjonalt og internasjonalt). Herunder usikkerhet knyttet til markeds- og 
konkurransesituasjonen i leverandør-, entreprenør, rådgiver og råvaremarkedet. 


U2 
Rammebetingelser 


Usikkerhetsdriveren omfatter hvordan endringer i lover, forskrifter og teknisk 
regelverk påvirker prosjektet, samt hvordan tilsynsmyndighet påvirker 
løsningsutforming og standard. 


U3 Eierstyring Omfatter usikkerhet knyttet politiske prioriteringer, finansiering og beslutninger hos 
prosjekteier (Jernbanedirektoratet, Bane NOR).  Videre evne til samspill mellom 
virksomheter og håndtering av press fra aktører/interessenter (lokalt, regionalt og 
nasjonalt). Styring av grensesnitt mot andre tilstøtende prosjekter og drift. 
Disponering av ressurser fra ulike enheter i Bane NOR, herunder signalressurser. 
Omfatter også usikkerhet knyttet til endringer i bestilling fra overordnet myndighet. 


U4 Lokale forhold Omfatter grunn- og miljøforholdene i prosjektområdet, herunder; fjellkvalitet, 
løsmasser og eksisterende infrastruktur i bakken, inkl. kabler og installasjoner, 
arkeologi, grunnvannstand. Videre omfatter driveren usikkerhet knyttet til 
miljømessige forhold samt massehåndtering i prosjektet, herunder gjenbruk, 
transport, deponering og salg. En usikkerhet er i hvilken grad det er mulig for 
gjenbruk av massene. 


U5 Prosjektunderlag 
og modenhet 


Omfatter usikkerhet knyttet til modenhet og detaljeringsnivå i prosjektunderlaget. 
hvordan dette kan bidra til økte eller reduserte kostnader. Driveren kan beskrives 
som differansen mellom det fremtidige ferdige prosjektet (uten at dagens 
overordnede forutsetninger endres, men løsninger kan endres) og løsningene som i 
dag er skissert gjennom tegninger, estimater og tidsplaner. Mulighetsiden omfatter 
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løsningsoptimalisering, mens nedsiden omfatter økte kostnader for løsninger som 
følge av ny informasjon og innsikt. 


U6 Organisasjon og 
gjennomføringsevne 


Usikkerheten omhandler kompetanse, kapasitet, kontinuitet i organisasjonen, både 
under utredning og i forprosjekt. Herunder hvordan prosjektet styres og 
kommuniserer med aktører og interessenter.  Videre evne til å styre 
prosjektomfang, sikkerhet, grensesnitt og ivareta løsningsoptimalisering. Driveren 
omfatter også organisasjonens evne til å utarbeide en gode planer. 


U7 Lokale/regionale 
myndigheter og 
interessenter 


Usikkerhetsdriveren omfatter påvirkning og føringer fra kommunale/lokale og 
regionale politiske myndigheter og pressgrupper i forbindelse med 
reguleringsplanarbeid, byutviklingstiltak og inngrep i interessenters nabolag. 


Tabell 3 - Beskrivelse av usikkerhetsdrivere 


Korrelasjon/Samvariasjon 


Det er vurdert at enkelte usikkerhetsdrivere har usikkerhet med samvariasjon. Dette er hensyntatt i 
simuleringen av analyseresultatene for å få et mest mulig korrekt resultat:  


• U4 og U5 har en samvariasjon på 50 %. 


• Usikkerhetsdriverne U3, U6 og U7 har en samvariasjon på 50 %. 
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3.3. Kostnadskalkyle 


Analysen ble først gjennomført med kalkyle datert 20.2.2020. Etter videre arbeid med utredningen ble kalkylen 
oppdatert. Grunnkalkylen nedenfor er hentet fra mottatte dokumenter excel-fil «Kostnadsestimat etter siling 
KVU Kongsvingerbanen_REVIDERT3» 24.4.2020. Alle kostnadsposter i MNOK 2019-kroner. 


Kostnadsposter  Konsept  
K2.3 


Konsept  
K3.4 


Konsept  
K5.1 


 Krysningsspor  944  1 174   2 696  


Galterud  159   -     159  


Bodung  273   -     273  


Magnor  -   149   149  


E16 Roven  155   -     -    


E16 Rånåsfoss  155   -    155    


Seterstøa (inkl. 46 MNOK for nedleggelse av planovergang)  201  46   201  


E16 Åbogen  -     155   155  


E16 Sørumsand (Forbikjøringsspor)  -    257  257 


E16 Matrand  -     155   155  


E16 Skotterud  -     155   155  


E17 Granli  257 257 


E17 Årnes   257 


E17 Disenå   257 


E16 Sander (samt sanering av PLO 111 MNOK)   266 


 Sporutbygging   -     13 743   2 361  


A5 Utvide til dobbeltspor Lillestrøm - Fetsund.  -     2 122   -    


A5 Utvide til dobbeltspor Fetsund - Sørumsand.  -     2 020   -    


A4 Dobbeltspor Sørumsand-Årnes  -     3 202   -    


A4 Dobbeltspor Årnes-Skarnes  -     3 179   -    


A4 Dobbeltspor Skarnes-Kongsvinger  -     3 219   -    


Utvidelse til dobbeltspor fra Lillestrøm til Leirsund  -     -    1 179  


A5 Dagsone ved Leirsund / Flytting av LLSNn  -     -    312 


A8 Dagsone ved Leirsund inkl. sporveksler / Nytt spor mellom GMB 
og HB inkl. 3 nye store sporveksler 


 -     -    110 


A7n Dagsone ved Sørumsand/ 350m dobbeltspor+950m nærføring  -     -    389 


A5 Tilpasning mellom ny KVB og Hovedbanen HB/ Sporjustering HB  -     -    260 


A8 Tilpasning mellom ny KVB og HB/ Nytt spor mellom GMB og HB   110 


 Tunnel   -     -     2 762  


 C2 Tunnel dobbeltspor 1-løp, middels byggeforhold   -     -     2 762  


 Bru   -     516   1 898  


B2 Dagsone ved Leirsund / Ny bru (rampe) over HB, middels spenn   237 


B2 Bru og forskjæring Leirsund/ Dårlig grunn, vanskelige byggeforh.   829 


B2 Tilpasning mellom ny KVB og HB/ Ny bru (rampe) over GMB   237 


B3 Bru dobbeltspor, store spennvidder   -     516   596  


 Hensetting   -     80   80  


Hensetting på Sørumsand, 2 plasser  -     -     80  


Hensetting på Årnes, 2 plasser  -    80      -    


 Plattformtiltak   250   250   250  


Plattform tiltak på alle stasjoner som ikke er nevnt som tiltak 
(kryssingsspor) over.  


 250   250   250  
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 Mindre tiltak (Samtidig innkjør og blokkposter)  -  65     125  


Samtidig innkjør Fetsund  -   -     -    


Samtidig innkjør Skarnes.   -     -    -    


Samtidig innkjør Kongsvinger  50 50 


Ny blokkpost mellom Matrand og Åbogen.  15  


Nye blokkposter mellom: Matrand-Åbogen, Kongsvinger-Galterud, 
Sander-Skarnes, Seterstøa-Årnes 


  75 


 Grunnerverv   33   852  424  


Grunnerverv tettsteder  26   674   384  


Grunnerverv landlig 7   179   40  


 SUM   1 227   16 680  10 597  


Tabell 4 - Kostnadskalkyle. 2019-kroner 


Kalkylen over er basert på mengder som Asplan Viak har beregnet, mens kostnadselementene er hentet ut fra 
Jernbanedirektoratets estimeringsmodell (byggeklosser). Det ble ikke benyttet korreksjonsfaktorer for å 
justere byggeklossene i usikkerhetsanalysen. 


Krysningsspor 


En kapasitetsanalyse er gir grunnlag for å anbefale hvilke kryssingsspor som må forlenges. Et utvalg av dagens 
krysningsspor forbedres og forlenges til gode kryssingsspor hvor alle tog kan krysse raskt og effektivt, i tillegg 
til at det bygges noen nye kryssingsspor. Standarden for kryssingsspor vil da være: 


• samtidig innkjør. 


• lange nok for godstog, dvs. ca. 1 km middel-middel, som er nok for 740m lange godstog, 
sikkerhetssone og litt margin. 


• gode sporveksler, 100 km/t i avvik der det er linjehastighet på minst 120 km/t, 80 km/t for øvrig  


• ingen planoverganger som reduserer kryssingsporets funksjon.  


Sporutbygging  


For noen konsept foreslås dobbeltspor ved at det legges til et nytt spor parallelt med dagens enkeltspor. 
Hastighetsstandarden på det nye sporet forutsettes å være lik dagens spor, med mindre det identifiseres 
åpenbare og kostnadseffektive tiltak der begge linjer kan få forbedret standard.  


Tunnel 


For nye banestrekninger er det på dette plannivået ikke vurdert vertikalkurvatur og det eksisterer derfor ikke 
en god oversikt over tunnelbehovet. Det er likevel identifisert at muligens halvparten av den nye banen 
mellom Lillestrøm og Sørumsand, der det er satt en avgreining rett sør for Leirsund, kan være tunnel. Basert på 
at 160 km/t anses som hensiktsmessig standard, kan det etableres dobbeltspor i ett løp. 


Bru 


Langs dagens bane er det et stort antall bruer. Gitt prosjektets modenhetsgrad er det ikke anledning til å gå inn 
på hver av disse, de inngår derfor i kostnadselementene for sporutbygging. Unntaket er kryssingen av 
Glomma, som for K3.4 sin del må ha en ny dobbeltsporet bru rett øst for Fetsund. Dagens bru er av en slik 
gammel standard, at hvis en først gjør noe så bør alt bygges nytt. Gjenbruk av eksisterende bru ved Fetsund 
kan også være aktuelt. Videre medfører K5.1 en ny bru rett øst for påhugget for den nye linjen inn mot 
Sørumsand. Det forutsettes dobbeltsporet bru i begge konsept, med byggekloss «langt spenn». 


Hensetting 


Kostnadselementet ivaretar behov for hensettingsplasser i forbindelse med nye togruter i konseptene K3.4 og 
K5.1. 


Plattformtiltak 


Det er ikke nevnt endringer av stasjoner utover å tilpasse holdeplasser for nye togsett samt at alle 
kryssingsspor som nevnes går inn under det generelle stasjonsbegrepet. Følgende krav settes opp som et 
utgangspunkt: 


• gode plattformer med gode adkomster for passasjerer (universell utforming) (til dels en betingelse for 


samtidig innkjør), slik at det ikke blir ekstra tidsbruk ved kryssing pga. dette.  
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• alle plattformer tilpasse doble togsett (minst 220 m). 


Samtidig innkjør 


Samtidig innkjør forutsettes på alle nye tiltak. 


Grunnerverv 


Svært overordnet kostnadsestimering der det delvis er benyttet referansetall med grunnerverv per løpemeter i 
Jernbanedirektoratets byggeklosser og delvis med grunnervervkostnader per kvadratmeter for boligeiendom, 
næringseiendom og skog/landbruk. Referansen er fra Elverum. 
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3.4. Konsept K2.3 


Persontransportkapasiteten på Kongsvingerbanen økes ved å ta i bruk nye tog med høyere ombordkapasitet, 
anslagsvis plass til 25 % flere passasjerer per avgang enn med dagens togmateriell.  


Økt ombordkapasitet for godstog oppnås ved å forlenge utvalgte kryssingsspor for å kunne kjøre lengre 
tog/flere vogner.  


Samme rutetilbud som i nullalternativet for regiontog, godstog og fjerntog.  


 


Figur 3 – Oversikt over tiltak i konsept K2.3  
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3.5. Konsept K3.4 


Økt rutetilbud til passasjerene på Kongsvingerbanen muliggjøres ved å doble antall avganger på strekningen 
Kongsvinger – Asker, samt å opprette en ny rute mellom Årnes og Oslo S med to avganger i timen per retning. 
Kongsvinger-Asker har knutepunktbasert stoppmønster, mens Årnes-Oslo S har dagens stoppmønster. 
Kombinasjonen av ruter betyr at det ikke blir behov for matebuss. 


Antall fjerntogtogavganger økes til åtte per retning per dag Oslo – Stockholm.  


For godstransporten legges det til rette for 740 m lange godstog og 550 m lange tømmertog. KVU-en legger til 
grunn godsstrategien i Jdir. Tilbudskonseptet baserer seg på KVU Kongsvingerbanen – Videreførte konsepter. 


Konsept K3.4 forutsetter dobbeltspor på hele strekningen Lillestrøm – Kongsvinger. Dette inkluderer ny bru 


over Glomma ved Fetsund. I tillegg kan det bli behov for et tredje forbikjøringsspor ved Sørumsand, samt å 


forlenge to krysningsspor på Grensebanen. 


 


Figur 4 - Oversikt over tiltak i konsept K3.4 
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3.6. Konsept K5.1 


Konseptet innebærer følgende:  


- Nytt dobbeltspor mellom Sørumsand og Leirsund med tilsving til Hovedbanen kobles ved Leirsund 


nord for Lillestrøm.  


- Kapasitetsanalysen anbefaler et nytt spor mellom Lillestrøm og Leirsund, som blir en del av et 


framtidig dobbeltspor for Hovedbanen. 


- Dagens Kongsvingerbane opprettholdes, med nytt lokaltogtilbud på strekningen Lillestrøm-Fetsund-


Sørumsand. 


- Alle fjerntog, regiontog og godstog kjører på ny bane.  


Ny baneforbindelse fra Leirsund nord for Lillestrøm til Sørumsand gir økt kapasitet i systemet og kortere 


reisetid mellom Sørumsand og Lillestrøm. Konseptet korter inn strekningen Lillestrøm – Sørumsand med ca. 3 


km. I tillegg fjernes en jernbaneteknisk begrensing i koblingen mellom Gardermobanen, Hovedbanen og 


Kongsvingerbanen sør for Lillestrøm stasjon, som påvirker både kapasitet og reisetid for tog på 


Gardermobanen og Hovedbanen. 


 


Figur 5 - Oversikt over konseptalternativ K5.1 
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4. Analyseresultater 


4.1. Overordnede resultater for alternativene 


Resultater av usikkerhetsanalysen 


Kostnadsnivåer 
Konsept 2.3 


 
Konsept 3.4  Konsept 5.1 


MNOK %  MNOK %  MNOK % 
         


Basiskostnad 1 227 
  


16 680 
  


10 597 
 


Forventet tillegg 227 19 % 
 


5 628 34 % 
 


2 965 28 % 


Forventet kostnad 1 454 
  


22 308 
  


13 562 
 


Usikkerhetsavsetning 526 36 % 
 


8 353 37 % 
 


4 102 30 % 


P85 1 980 
  


30 661 
  


17 664 
 


Standardavvik 504 35 % 
 


8 084 36 % 
 


3 947 29 % 


Tabell 5 - Nøkkeltall fra KVU og usikkerhetsanalyse. MNOK 2019-kroner. 


4.2. S-kurver 


Fordelingskurvene (S-kurven) under viser sannsynligheten for ikke å overskride bestemte kostnadsnivåer. 
Usikkerheten i kostnadsestimatet er gitt av det grå-skraverte feltet som angir at det er 70 % sannsynlighet (fra 
P15 til P85) for at Konsept K2.3 vil koste mellom 0,9 og 2,0 milliarder 2019-kroner.  


 


Figur 6 - S-kurve konsept 2.3 
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Usikkerheten i kostnadsestimatet er gitt av det grå-skraverte feltet som angir at det er 70 % sannsynlighet (fra 
P15 til P85) for at Konsept K3.4 vil koste mellom 14,1 og 30,7 milliarder 2019-kroner. 


 


Figur 7 - S-kurve konsept 3.4 


Usikkerheten i kostnadsestimatet er gitt av det grå-skraverte feltet som angir at det er 70 % sannsynlighet (fra 
P15 til P85) for at Konsept K5.1 vil koste mellom 9,5 og 17,7 milliarder 2019-kroner. 


 


Figur 8 - S-kurve konsept 5.1  
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4.3. Konseptalternativenes største usikkerheter 


Tornadodiagrammet nedenfor gir en rangert visning av hvilke kostnadsposter og usikkerhetsdrivere som bidrar 
mest til den totale usikkerheten i konsept 5.1. I tillegg viser diagrammet den enkelte kostnadsposts og 
usikkerhetsdrivers «skjevhet» i forhold til prosjektets basiskostnad. Tornadodiagrammene for konsept K2.3 og 
K5.1 er vist til slutt i punktet. 


Y-aksen i diagrammet er gitt ved basiskostnaden. Kostnadspostenes og usikkerhetsdrivernes optimistiske 
anslag vises i grønt og pessimistiske anslag vises i rødt. Skillet mellom grønt og rødt angir mest sannsynlig 
verdi. Usikkerhetene som har mest areal på venstre side av Y-aksen bidrar til å redusere forventningsverdien, 
mens usikkerheter på høyre side bidrar til å øke den. 


 


Figur 9 - Tornadodiagram konsept 5.1 


Pessimistiske, optimistiske og mest sannsynlige scenarier for usikkerhetsdriverne og kostnadspostene er 
beskrevet i Vedlegg 4. Under følger en oppsummering av de største usikkerhetsdriverne, slik de fremkom i 
usikkerhetsanalysen. 


Usikkerhetsdriver U1 Markedsusikkerhet  
Usikkerhet knyttes til tilgjengelig kapasitet, konjunkturer og makroøkonomiske forhold (nasjonalt og 
internasjonalt). 


I et optimistisk scenario vil en gunstig kontrakt- og utbyggingsstrategi, som er godt tilpasset kapasiteten i 
markedet, gi flere aktører i markedet (utenlandske og norske) og en god konkurranse. Lavkonjunktur (ledig 
kapasitet) i markedet kan også presse prisene ned. 


I et pessimistisk scenario vil dårlig konkurranse i markedet gi få tilbydere og økte kostnader. Restrukturering av 
entreprenørmarkedet kan gi dårligere konkurranse. Høykonjunktur (lite kapasitet) vil bidra til å presse prisene 
opp. Manglende forutsigbarhet i oppdragsmengden i Bane NOR, gjør at kapasiteten i markedet blir borte. 
Dessuten kan priser på jernbanemateriell øke og entreprenører går konkurs. 


Konseptene K3.4 og K5.1 har lavere usikkerhet enn K2.3, på grunn av konseptenes omfang (størrelse) og 
forutsigbarhet for entreprenør. 


Usikkerhetsdriver U5 Prosjektunderlag og modenhet i løsninger 
Omfatter usikkerhet knyttet til modenhet og detaljeringsnivå i prosjektunderlaget. Driveren kan beskrives som 
differansen mellom det fremtidige ferdige prosjektet (uten at dagens overordnede forutsetninger endres, men 
løsninger kan endres) og løsningene som i dag er skissert gjennom tegninger, estimater og tidsplaner. 


I et optimistisk scenario vil prosjektet, som er i konseptfasen, modnes og optimaliseres ytterligere. Utvikling av 
tekniske løsninger samt innovasjon kan gi mer effektive og rimeligere løsninger. Andre energikilder/løsninger 
(batteri), gir andre løsninger og lavere kostnader. Dessuten kan standardiserte og nye byggemetoder gi 
reduserte kostnader. Fremtidige kapasitetsanalyser kan identifisere et mindre behov for 
krysningsspor/forbikjøringsspor enn det som er forutsatt. 
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I et pessimistisk scenario vil videre modning i prosjektet avdekke at man ikke har fanget opp vesentlige 
kostnadselementer eller man har undervurdert kompleksiteten. Tiltaket vil føre til konsekvenser for annen 
infrastruktur (flaskehals), og ekstra tiltak for denne KVU'en for å løse disse utfordringer. På den andre side kan 
begrensninger på annen infrastruktur gjøre at tiltakene ikke gir tilstrekkelig effekt og at man må inn med flere 
tiltak (andre steder). Nærføring til eksisterende bane kan gjøre at løsningen ikke er realiserbar eller man må 
inn med flere tiltak for å løse problemet. Fremtidige kapasitetsanalyser kan identifisere behov for flere 
krysningsspor/forbikjøringsspor (og stasjonstiltak) enn det som er forutsatt.  


Konsept K2.3 er mer sårbar for endringer i omfanget, da dette konseptet er dominert av krysningsspor vil bli 
tilpasset til eksisterende kurvatur og lokale forhold. 


Usikkerhetsdriver U4 Lokale forhold 
Usikkerhet omfatter grunn- og miljøforholdene i prosjektområdet, herunder; fjellkvalitet, løsmasser og 
eksisterende infrastruktur i bakken, inkl. kabler og installasjoner, arkeologi og grunnvannstand. 


I et optimistisk scenario vil god informasjon og kunnskap om grunnforholdene redusere uventede 
overraskelser. Kvikkleiren på Kongsvingerbanen er mer håndterbar enn andre områder med tilsvarende 
problemsstillinger og i et mindre omfang. Det gjør at det kan bli mindre stabilisering av grunn enn det som er 
forutsatt i byggeklossene. 


I et pessimistisk scenario vil de valgte byggeklosser ikke være dekkende nok for kompliserte byggeforhold. Hele 
området langs Glomma er under marin grense og utsatt for dårlige grunnforhold. Det kan derfor bli mer 
leire/kvikkleire enn det som er forutsatt og/eller dybde til fjell undervurderes. Det vil igjen føre til økt behov 
for mer stabilisering av grunn enn det som er forutsatt i byggeklossene. Håndteringen av forurensede masser, 
samt klima (flom og vær) kan skape utfordringer. Bygging i tettbygde strøk og stasjonsområder, kan gi en mer 
kompleks utbygging enn det som er lagt til grunn. 


Konseptene K3.4 og K5.1 er mer utsatt for lokale forhold enn K2.3 (som ikke vil være påvirket av kvikkleire i like 
stor utstrekning).  


Usikkerhetsdriver U2 Rammebetingelser 
Usikkerhetsdriveren omfatter hvordan endringer i lover, forskrifter og teknisk regelverk påvirker prosjektet, 
samt hvordan tilsynsmyndighet påvirker løsningsutforming og standard. 


I et optimistisk scenario er behovet for transport, og dermed omfanget, overvurdert. Redusert stoppstruktur 
medfører færre tiltak enn lagt til grunn. Endringer eller utnyttelse av teknisk regelverk eller andre relevante 
lovverk, endrer omfanget/løsninger. God markedsforståelse mot kunden gjør at tilbudet og tiltakene blir mer 
optimalisert. 


I et pessimistisk scenario blir det skjerpede krav knyttet til klimatilpasning. Manglende markedsforståelse mot 
kunden medfører at arbeidsmarked og transportbehov er større enn antatt. Utvikling av transportsektoren 
(digitalisering, elektrifisering, samkjøring etc.) på veisektoren, vil føre til at det vil bli krevende å få beslutning 
om tiltak. Endringer i teknisk regelverk eller andre relevante lovverk, endrer omfanget/løsninger (for eksempel 
sanering av planoverganger). 


Usikkerhetsdriver U7 Lokale/regionale myndigheter og interessenter 
Usikkerhetsdriveren omfatter påvirkning og føringer fra kommunale/lokale og regionale politiske myndigheter 
og pressgrupper i forbindelse med reguleringsplanarbeid, byutviklingstiltak og inngrep i interessenters 
nabolag. 


I et optimistisk scenario vil Fylkesmannens prioritering og behandling (miljøvern, jordvern), gi raske offentlige 
prosesser (ingen innsigelser). Tidlig involvering av kommunale og regionale myndigheter vil gi en mer effektiv 
og smidig planprosess med mindre plunder og heft.   


I et pessimistisk scenario vil ulike interessegrupper eller myndigheter (offentlige planprosesser) forsinke 
prosessen. Fylkesmannen (miljøvern, jordvern) skaper forsinkelser og krav om endringer. Videre kan 
manglende kapasitet og kompetanse til å behandle byggesøknader hos kommunene skape forsinkelser og 
omkamper. Eksterne interessenter skaper et press på prosjektet, som blir krevende å håndtere (som for 
eksempel krav om tilpasning til bebygde områder som for eksempel støyskjerming). Næringspolitisk spill 
(industri, arbeidsplasser osv.) kan også skape betydelig utfordringer for prosjektet. 


For konsept K3.4 og K5.1, vil et større omfang og utstrekning av tiltakene gi noe høyere usikkerhet i 
pessimistisk scenario enn i konsept 2.3. 
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Usikkerhetsdriver U3 Eierstyring 
Omfatter usikkerhet knyttet til politiske prioriteringer, finansiering og beslutninger hos prosjekteier 
(Jernbanedirektoratet og Bane NOR).  


I et optimistisk scenario vil effektivisering og strømlinjeforming av Bane NOR, samt prosjektfinansiering over en 
større portefølje, gi reduserte kostnader. Dessuten vil god koordinering av videre planlegging gi reduserte 
kostnader. 


For konseptene K3.4 og K5.1, vil mer fokus på bærekraft (fortetning i Oslo og miljø), gjøre at prosjektet får 
støtte til beslutning om tiltaket.  


I et pessimistisk scenario vil det bli manglende kapasitet på kritiske ressurser (eks signal). Videre vil Bane NOR 
pålegges eller selv gi etter for lokale krav og ønsker. 


For konseptene K3.4 og K5.1 vil porteføljestyringen i Bane NOR gjøre at prosjektet blir skjøvet på eller får krav 
om kostnadskutt (som følge av kostnadssprekk i andre prosjekter). Det gjør at prosjektet ikke blir gjennomført 
rasjonelt/effektivt. Økt press fra Sverige for å finne raskere og andre løsninger vil også kunne bidra til endret 
omfang. 


Kostnadselementer 


Kostnadselement K2 Sporutbygging 
Gjelder ca. 79 km bygging av dobbeltspor i K3.4 og 7 km av utvidelse av enkeltspor samt dobbeltspor i K5.1. 


I et optimistisk scenario blir det færre og mindre tiltak enn forutsatt for å ivareta vanskelige grunnforhold. 
Bedre tilkomst enn lagt til grunn I byggeklossen. Det er lav mengdeusikkerhet. Valg av annen løsning enn det 
byggeklossene ivaretar for bygging av dobbeltspor, vil gi en reduksjon i kostnadene. 


I et pessimistisk scenario, blir det et større tiltak for å ivareta vanskeligere grunnforhold generelt i hele 
traseen, og spesielt i nærheten av Sørumsand og Årnes. Valg av annen løsning enn det byggeklossene ivaretar 
for bygging av dobbeltspor (eks bru), vil gi en vesentlig økning i kostnadene. 


Kostnadselement K3 Tunnel 
Det er identifisert at muligens halvparten av den nye banen mellom Lillestrøm og Sørumsand, der det er satt 
en avgreining rett sør for Leirsund, kan være tunnel. Tunnel angår kun konsept K5.1. 


I et optimistisk scenario vil god bergoverdekning gi mindre behov for sikring. Det blir kortere tunnellengde eller 
mindre vann- og frostsikring enn det som ligger til grunn.  


I et pessimistisk scenario vil lite bergoverdekning gi større behov for sikring. Betong/kulvertløsninger samt 
vann- og frostsikring blir mer omfattende enn det som ligger til grunn. Valg av byggekloss er usikker, kan ende 
opp med 2-løps tunnel. Dessuten kan det bli en lengre tunnel enn lagt til grunn i dette plannivået. 


 


 


Figur 10 - Tornadodiagram konsept K2.3 
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Figur 11 - Tornadodiagram konsept K3.4 


5. Konklusjon og prioriterte anbefalinger 


Det er estimert kostnader for tre konseptalternativer i KVU Kongsvingerbanen. Usikkerhetsanalysen ble 
gjennomført med deltakelse fra Jernbanedirektoratet, både utredere og utfordrere, rådgivere fra Asplan Viak, 
og Bane NOR.  


Kostnadsestimeringen har benyttet Jernbanedirektoratets byggeklosser og estimatene ble ikke justert med 
korreksjonsfaktorer før eller i usikkerhetsanalysen. Usikkerhet ble angitt som estimatusikkerhet og 
usikkerhetsdrivere som angitt i rapporten og vedleggsdokumentet. 


Forventet tillegg fra usikkerhet er vurdert som 19 % i K2.3 og henholdsvis 28 og 34 % for de mer omfattende 
K5.1 og K3.4. Størst forventet tillegg kommer fra usikkerhetsdriverne U4 Lokale forhold (grunnforhold) og U5 
Prosjektunderlag og modenhet i løsninger, i tillegg til at kostnadselementet K2 Sporutbygging (fra enkeltspor 
til dobbeltspor) bidrar mye. 


Standardavviket varierer fra 29 til 36 %. Dette er i henhold til forventet nivå i KVU og etter estimering ved bruk 
av byggeklossmetoden. Usikkerhetene som bidrar mest til standardavviket er vist i tornadodiagrammene. I 
tillegg til U1 Markedsusikkerhet og U5 Prosjektunderlag og modenhet i løsninger, bidrar U4 Lokale forhold 
(grunnforhold) og kostnadselementene K2 Sporutbygging og K3 Tunnel mest til prosjektets totale usikkerhet.  


Om det er behov for å redusere usikkerhet tidlig, vil både innhenting av mer detaljert informasjon om 
grunnforholdene fra Bane NOR, Statens vegvesen og andre grunneiere, og videre grunnundersøkelser kunne gi 
mer detaljert informasjon om grunnforholdene langs Glomma.  


Konseptalternativ K2.3 er betydelig mindre enn de to andre. Konseptets tiltak er viktig for å ivareta 
godsstrategi og inngår i hovedsak også i de to større konseptene. Tiltakene vil kunne gjennomføres for tidlig å 
oppnå betydelig nytte, uten at tiltakene er bortkastet ved beslutning om gjennomføring av ett av de større 
konseptene.   
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6. Vedlegg 


Vedlegg til rapporten finnes i et eget vedleggdokument.  


Vedleggdokumentet har følgende hoveddeler: 


Vedlegg 1 Agenda og deltakelse på gruppesamlingen 


Vedlegg 2 Dokumentasjon av kostnadselementer og estimatusikkerhet 


Vedlegg 3 Dokumentasjon av usikkerhetsdrivere 


Vedlegg 4 Analysemodeller 


Vedlegg 5 Metode 
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Introduksjon 
Kapasitetsanalysen gjennomføres som en del av arbeidet med KVU Kongsvingerbanen. Målet 
med arbeidet er å analysere de konsepter som har blitt videreført fra grovsilingen gi svar på 
hvilke tiltak som skal til for at konseptene skal kunne gjennomføres. Forslag til tiltak videreføres 
til oppdragets kostnadsestimat for alle konsept. Analysen skal også estimere togenes 
framføringstider. Resultatene er grunnlag til en grovsiling av konseptene. Konseptene gjelder 
primært for 2050. 
 
Følgende tabell viser oversikt over konseptene som er blitt videreført fra grovsilingen: 
 
Tabell 1 Oversikt over konsept i KVU Kongsvingerbanen. 


Konsept Tilbud Infrastruktur 


K0 Referanse Opprettholde dagens tilbud og standard Nødvendig vedlikehold + 
mindre tiltak iht. NTP referanse 


Trinn 1 


K1 Buss som 
supplement til tog 


Økt kollektivtransportkapasitet ved bruk 
av buss som supplement til togtilbudet på 
Kongsvingerbanen.  


Nødvendig vedlikehold + 
mindre tiltak iht. NTP + ev. 
fremkommelighetstiltak for buss 


Trinn 2 


K2 Økt 
ombordkapasitet 
(person- og godstog) 


Økt transportkapasitet for 
persontogtrafikken med bruk av tog med 
høyere ombordkapasitet. Mindre trengsel 
om bord. Plass til alle som reiser i rush.  
• K2.3 Økt ombordkapasitet for både 


person- og godstog, dagens stoppmønster 


Nødvendige tiltak på stasjoner 
og økt hensettingskapasitet for 
å ta i bruk nytt togmateriell 
Flere og lengre kryssingsspor 
(K2.3) 
 


Trinn 2-3-4 


K3 Optimalisere trafikk 
og infrastruktur på 
Kongsvingerbanen 


I K3-konseptene er det sett på ulike måter 
for å utnytte jernbaneinfrastrukturen på 
annen måte enn i dag, enten med annen 
prioritering eller med ulike tiltak for å øke 
kapasiteten på dagens bane. 
• K3.4 Økt frekvens og kortere reisetid 


Dobbeltsporparseller (K3.4) 


Trinn 4 


K5 Økt kapasitet med 
reduksjon av reisetid  


Økt kapasitet og kortere reisetid som 
følge av innkorting av strekningen 
Lillestrøm-Sørumsand (ny bane).  
• K5.1 Dagens stoppmønster 


Ny banestrekning Lillestrøm-
Sørumsand 
Flere og lengre krysningsspor 
Dobbeltspor Sørumsand-
Kongsvinger (eventuelt) 
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Metode 
Samme metodikk som i grovsilingen benyttes. Analysen er grov men tilstrekkelig detaljert for å 
kunne identifisere strekninger som blir flaskehalser på Kongsvingerbanen. Kapasiteten på 
øvrige tilknyttende baner analyseres ikke. 
Analysen gjøres i flere trinn: 
 


1. Kjøretidsberegning på dagens Kongsvingerbane gjennomføres i RailSys. 
2. Kjøretidene importeres til Sweco sitt verktøy for ruteplanlegging 
3. Tilbudskonseptene (kun togtilbud) brukes til å lage en skisse av en rutemodell i 


ruteplanleggingsverktøyet. Det er en skisse av en rutemodell da det ikke gjennomføres 
noen konflikthåndtering av togene (et moment som ellers ville ha tatt lang tid). I skissen 
defineres også togenes stoppmønster. 


4. Strekningskapasiteten på dagens infrastruktur Kongsvingerbanen beregnes med UIC 
405 metodikk [1]. Resultatene presenteres i en oversiktlig figur som gjør det enkelt å 
sammenligne tilgengelig kapasitet med etterspurt kapasitet. Analysen gjøres både for 
døgnkapasitet og kapasitet i rushtid. 


5. Mulige tiltak identifiseres basert på resultatene i forrige trinn og på de forslag til tiltak 
som står listet i mulighetsstudien. 


6. Det lages en ny UIC analyse for å vise situasjonen etter gjennomførte tiltak. 
7. Kjøretidstillegg for kryssinger og forbikjøringer beregnes i Sweco sin modell. Modellen 


estimerer gjennomsnittlig antall kryssinger og forbikjøringer for hvert togmønster. 
Gjennomsnittlig tidstillegg for kryssinger og forbikjøringer beregnes basert på kjøretider 
mellom stasjoner, antall blokkstrekninger og togenes prioritet. Den totale kjøretiden 
beregnes deretter som summen av den tekniske kjøretiden (inklusive stopptid) og 
antallet kryssinger/forbikjøringer multiplisert med beregnet tidstillegg per 
kryssing/forbikjøring. 


8. Trinn 5-7 gjentas inntil tilstrekkelig kapasitet oppnås. 


UIC kapasitetsberegninger 
UIC 405-metodikk benyttes for å beregne strekningens kapasitet ved normal drift. For hver 
strekning beregnes kortest mulig togfølgetid (headway) mellom to tog. For å unngå at det blir for 
mye forsinkelser, anbefaler UIC at hver strekning benyttes av tog maksimalt 60% av tiden (i 
løpet av en dag). I rushperioder kan hver strekning benyttes maksimalt 75% av tiden. 
Kapasiteten på en strekning mellom to stasjoner er gitt av Formel 2.1, hvor K er anslått 
kapasitet, T valgt tidsperiode (i analysen er det brukt en periode av 24 timer for beregning av 
døgnkapasitet og 3 timer i rush), tmtf gjennomsnittlig togfølgetid mellom tog og tb buffertid 
mellom tog. ttillegg er et tidstillegg som avhenger av antallet stasjonsstrekninger og er gitt av 
Formel 2.2, hvor N er totalt antall stasjonsstrekninger. Gjennomsnittlig togfølgetid (tmtf) er gitt av 
Formel 2.3 og beregnes ved å beregne minimum togfølgetid (th,ij) mellom alle mulige parvise 
kombinasjoner av togtyper. I Formel 2.3 multipliseres minimum togfølgetid mellom to togtyper 
med tilsvarende relative frekvens for den kombinasjonen (fij). Beregnet kapasitet er derfor 
avhengig av hvilken trafikk som kjører på banen. Merk at metoden her er brukt til å beregne 
døgnkapasitet og at resultatene dermed er avhengige av hvor lenge togene kjører hvert døgn 
(når trafikken starter om morgenen og stopper om kvelden). Formel 2.5 brukes til å beregne 
minimum togfølgetid for to tog som kjører i motsatt retning og formel 2.6 for tog som kjører i 
samme retning. Merk at formel 2.6 brukes både på enkeltspor og dobbeltspor. 
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𝐾𝐾 = 𝑇𝑇


𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+𝑡𝑡𝑏𝑏+𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
    (2.1) 


 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0.25 ∙ 𝑁𝑁    (2.2) 
 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 = ∑ �𝑡𝑡ℎ,𝑡𝑡𝑖𝑖 × 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑖�𝑠𝑠     (2.3) 
 
𝑡𝑡𝑏𝑏 = 1−𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚


𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∙ 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚    (2.4) 


 
𝑡𝑡ℎ,𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑘𝑘𝑡𝑡ℎ,𝑡𝑡+𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖     (2.5) 
 
𝑡𝑡ℎ,𝑡𝑡𝑖𝑖 = max (𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑘𝑘𝑡𝑡ℎ,𝑡𝑡


𝑎𝑎𝑏𝑏𝑠𝑠ℎ
, 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑘𝑘𝑡𝑡ℎ,𝑡𝑡 +


𝑘𝑘𝑡𝑡ℎ,𝑗𝑗


𝑎𝑎𝑏𝑏𝑠𝑠ℎ
− 𝑘𝑘𝑡𝑡ℎ,𝑖𝑖)  (2.6) 


 
𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖: reservasjonstid tog 2, 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡: tid de tar for tog 1 å passere signalet 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ: antall blokkstrekinger, 𝑘𝑘𝑡𝑡ℎ,𝑡𝑡: 𝑘𝑘𝑘𝑘ø𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 1, 𝑘𝑘𝑡𝑡ℎ,𝑖𝑖:𝑘𝑘𝑘𝑘ø𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 2  
 
Det er tatt hensyn til effekten av samtidig innkjør. I kapasitetsberegningen adderes 2 minutter til 
kjøretiden til tog som ankommer en stasjon som ikke har samtidig innkjør. Dette er en 
konservativ antagelse da det i praksis ikke vil skje kryssinger på hver stasjon. Merk at effekten 
av samtidig innkjør kun brukes i kapasitetsberegningene, ikke i beregningene av tidstillegg for 
kryssing og forbikjøring som beskrives i neste avsnitt. 


Beregning av kapasitetsutnyttelse 


Trinn 1 
Første trinn er å beregne gjennomsnittlig togfølgetid (tmtf). Den gjennomsnittlige togfølgetiden 
beregnes ved å beregne togfølgetid for alle mulige kombinasjoner av togfølger (alle togopplegg 
kombineres med alle andre togopplegg). Togfølgetiden beregnes både for tog som kjører i 
samme retning og tog som kjører ulike retning, se figurene nedenfor. Togfølgetiden defineres 
som tiden fra det at det første toget kjører inn på strekningen til det at det andra toget kan kjøre 
inn på strekningen. Når togfølgetiden beregnes får det ikke finnes noen konflikter mellom de 
begge togene. Når togfølgetiden beregnes tas det hensyn til antall blokkposter på strekningen, 
hastighetsforskjeller mellom togene, togenes lengde og hastighet, og om stasjonen (stasjonen i 
sluttet av strekningen) har samtidig innkjør eller ikke. Det tas også hensyn at blokkstrekningen 
må være fri en tid før tog to kjører inn på blokkstrekningen (reservasjonstid, 60 sekunder). Om 
stasjonen i sluttet av strekninger ikke har samtidig innkjør forlenges togenes kjøretid med 2 
minutter. 
 
For å finne den gjennomsnittlige togfølgetiden multipliseres alle togfølgetider med den relative 
frekvensen for tilsvarende kombinasjon av tog. Togfølgetider basert på togopplegg med mange 
tog for høyere vekt enn togfølgetider som er basert på togopplegg med få tåg. 
 







   


 


 


7 (54) 
 
  


  


  
Figur 1 Eksempel på togfølgetid når et raskere tog følger på et langsommere (til venstre) og når er 
langsommere følger på et raskere tog (til høyre). I figuren er det lagt inn en blokkpost mellom SKA og SAN 
for å bedre illustrere effekten på togfølgetiden når tog kjører med ulik hastighet. 


 
Figur 2 Eksempel på togfølgetid for to tog som ikke kjører i samme retning. I figuren er det lagt inn en 
blokkpost mellom SKA og SAN for å bedre illustrere effekten på togfølgetiden når tog kjører med ulik 
hastighet. 


 
Trinn 2 
Andre trinn er å beregne buffertid mellom tog Formel 2.4. Buffertiden er avhengig av hvor stor 
del av analyseperioden som linjen tillates vare belagt av tog (bmax). UIC anbefaler en 
belegningsgrad på maks 60 % av døgnet og 75 % i rush for at robustheten ikke skal bli for lav. 
Om vi for eksempel har en maks belegningsgrad på 60 % og har en gjennomsnittlig togfølgetid 
på 5 minutter, blir buffertiden 3.3 minutter. I rush (75%) blir buffertiden 1.7 minutter. 
 
Trinn 3 
Beregne ttillegg, Formel 2.2. Parameteren er avhengig av antallet stasjonsstrekninger 
(strekningsavsnitt) og sørger for å kompensere for økt kompleksitet og økt risiko for 
følgeforsinkelser om banen er lang. For hvert strekningsavsnitt på banen økes buffertiden 
mellom to tog med 0.25 minutter. 
 
Trinn 4 
Beregne Formel 2.4. 
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Beregning av kapasitetsutnyttelse med lange godstog 


På korte stasjoner kan ikke lange tog krysse og forbikjøres. På Kongsvingerbanen finnes det 
flere stasjoner som er kortere enn godstogene som kjører på banen. I tillegg er det i mange 
konsepter tenkt å øke lengden på godstogene. Av den årsaken er det viktig å ta hensyn til 
effekten av korte stasjoner i kapasitetsberegningene. 
 
Kapasitetsberegningene tar hensyn til at kapasiteten blir lavere om tog er lengre enn sporene 
på en kryssingsstasjon. Dette gjøres gjennom å forlenge kjøretidene for lange tog, noe som 
medfører at togfølgetiden blir lengre. Om en stasjon har for korte spor, brukes kjøretiden mellom 
de stasjoner på hver side om den korte stasjonen som har tilstrekkelig lange spor for kryssing 
av begge togene i aktuell togrekkefølge i kapasitetsberegningene. For at to tog skal kunne 
krysse/forbikjøre på en stasjon, er det i beregningene forutsatt at begge togene må være 
kortere en kryssingsporets lengde. I praksis er det tilstrekkelig om ett av togene er kortere en 
kryssingsporets lengde for at det skal være mulig å krysse. Da det ofte er persontog som er 
korte og godstog som er lange, og persontog ofte har høyere prioritet enn godstog, så er 
antagelsen om at begge togene må være kortere enn sporlengden rimelig. Antagelsen er 
konservativ. 
 
UIC 405 [1] spesifiserer ikke hvordan kapasitetsutnyttelsen skal beregnes når tog er lengre enn 
sporene på stasjonene. Av den grunnen gis det her et eksempel på hvordan det er ivaretatt i 
beregningene: 
 


• Vi vil beregne gjennomsnittlig togfølgetid på delstrekningen B-C. 
• Anta at vi har tre stasjoner. Stasjon A og C er lange og stasjon B er kort. 
• På banen kjører to regiontogsopplegg, et i hver retning (R1 og R2). De kjører også to 


godstogsopplegg, et i hver retning (G1 og G2). Regiontogene er kortere enn sporene på 
alle stasjoner. Godstogene er kortere enn sporene på stasjon A og C, men lengre enn 
sporene på stasjon B. 


• Togenes kjøretider er listet opp i Tabell 2. Tabellen viser også at det går to regiontog i 
hver retning og et godstog i hver retning. 


 
Tabell 2 Kjøretider og antall tog i eksemplet for  
beregning av gjennomsnittlig togfølgetid. 


 
 


Med fire opplegg finnes det totalt 12 mulige togrekkefølger, se Tabell 3. Hver togrekkefølge har 
en vekt som beregnes ved å multiplisere antallet tog i begge togoppleggene i togrekkefølgen. 
Vekten sier hvor sannsynlig togrekkefølgen er sammenlignet med andre togrekkefølger. Tabell 
3 viser både beregninger når stasjon B har lange og korte spor. Togrekkefølger med vekter er 
de samme i begge beregningene. 
 


Antall A <--> B B <--> C
Persontog, retning 1 (R1) 2 4 4
Persontog, retning 2 (R2) 2 4 4
Godstog, retning 1 (G1) 1 6 6
Godstog, retning 2 (G2) 1 6 6


Kjøretid [min]







   


 


 


9 (54) 
 
  


  


Togfølgetiden i noen av togrekkefølgene blir lengre når stasjon B har korte spor. Grunnen er at 
kryssinger må flyttes fra stasjon B til stasjon A/C og at regiontog som følger på godstog må 
vente lengre på stasjon A/C for å unngå å ta igjen godstoget, se eksempler i Figur 3. 
Beregningene av togfølgetidene i Tabell 3 er forenklet og tar ikke hensyn til for eksempel 
reservasjonstid, toglengde og hastighet etc. I eksemplet øker den gjennomsnittlige togfølgetiden 
fra litt mindre enn 5 minutter til litt mer enn 7 minutter om stasjon B har korte spor. Hadde det 
vært en annen togmiks med like mange godstog som regiontog, hadde den gjennomsnittlige 
togfølgetiden økt fra 5 til 8 minutter. 
 
Et utførligere eksempel med tre togtyper og fire stasjoner finnes i vedlegget, avsnitt «Eksempel 
beregning av togfølgetid med tre ulike togtyper (lengde)». 
 
Tabell 3 Beregning av gjennomsnittlig togfølgetid på delstrekningen B-C 
når stasjon B har lange og korte spor. 


 


Vekt Vekt [%] Togfølgetid Togfølgetid (vektet) Togfølgetid Togfølgetid (vektet)
1 R1 R2 4 15,4% 4 0,62 4 0,62
2 R1 G1 2 7,7% 4 0,31 4 0,31
3 R1 G2 2 7,7% 4 0,31 8 0,62
4 R2 R1 4 15,4% 4 0,62 4 0,62
5 R2 G1 2 7,7% 4 0,31 8 0,62
6 R2 G2 2 7,7% 4 0,31 4 0,31
7 G1 R1 2 7,7% 6 0,46 8 0,62
8 G1 R2 2 7,7% 6 0,46 12 0,92
9 G1 G2 1 3,8% 6 0,23 12 0,46


10 G2 R1 2 7,7% 6 0,46 12 0,92
11 G2 R2 2 7,7% 6 0,46 8 0,62
12 G2 G1 1 3,8% 6 0,23 12 0,46


Totalt: 26 100% 5,0 4,8 8,0 7,1


Togrekkefølge
Lang stasjon B Kort stasjon B
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Figur 3 Grafiske ruteplaner med eksempel på mulige togrekkefølger for kapasitetsberegning av 
delstrekning B-C. I eksempelen er godstog lengre enn sporene på stasjon B. Blå: regiontog, sort: godstog. 
Togrekkefølgen med to godstog som krysser er ikke vist i figuren. To godstog kan ikke krysse på 
stasjon B. 


Beregning av kapasitetsutnyttelse på dobbeltspor 


På nye dobbeltsporparseller på Kongsvingerbanen brukes samme UIC metodikk som på 
enkeltsporete strekninger. På dobbeltspor lages det to beregninger, en for hvert linjespor. Det er 
antatt at alle tog som kjører i en retning bruker det ene linjesporet, og at tog som kjører i den 
andre retningen bruker det andre linjesporet. Kapasitetsberegningene på dobbeltspor gjøres 
over strekninger som inkluderer flere delstrekninger (ikke for hver delstrekning som på 
enkeltspor). Dette er nødvendig for å inkludere effekten at hastighetsforskjeller mellom tog 
spiser kapasitet. Beregningene skjer på strekninger som er mellom to stasjoner der det skjer 
forbikjøringer. Blir kapasitetsutnyttelsen for høy, er det nødvendig med nye forbikjøringsspor. 
 


Beregning av tidstap for kryssinger og forbikjøringer 
Forendringer i trafikken og tiltak på Kongsvingerbanen vil innvirke på hvor mye tid som togene 
trenger for å avvikle kryssinger og forbikjøringer. Vanligvis beregnes dette tidstillegg gjennom å 
lage en rutetabell hvor kryssinger og forbikjøringer blir planlagt slik at tog ikke er i konflikt. Å 
lage rutetabeller er tidkrevende og vi bruker derfor en analytisk modell i stedet. Metoden 
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beregner antallet kryssinger, forbikjøringer og totalt tidstillegg for kryssing og forbikjøring for en 
gitt trafikk og infrastruktur. Modellen er basert på følgende grunnleggende antakelser: 
 


• Rutetabellen er syklisk (alle togopplegg kjører med et bestemt tidsintervall) 
• Togoppleggenes ankomsttider til første stasjon er helt tilfeldig og er uavhengig av andre 


togopplegg 
• Raske tog har høyere prioritet enn langsomme tog (tog som kjører i samme retning) 
• Kapasiteten på stasjoner for kryssinger og forbikjøringer er ubegrenset 


For hvert togopplegg defineres inndata som listet opp nedenfor: 
 


• Kjøreretning 
• Frekvens (tidsintervall mellom to avganger) 
• Prioritet 
• Teknisk kjøretid 
• Togets lengde 
• Tiden før et tog kjører inn på en blokkstrekning som blokkstrekningen reserveres 


(reservasjonstid) 
• Tidstillegg for bremsing og akselerasjon ved stop på stasjon 


 
I tillegg defineres også strekningens totale lengde, antallet stasjoner og antallet blokkposter på 
hver delstrekning (stasjonsstrekning). 
 
For hvert togopplegg beregnes en gjennomsnittlig tid for kryssing og forbikjøring. Tiden er 
avhengig av kjøretiden mellom stasjoner, antallet blokkposter, togets lengde, reservasjonstid og 
togoppleggets prioritet. Lange kjøretider mellom stasjoner medfører at kryssinger og 
forbikjøringer tar lengre tid. Kryssinger tar også lengre tid hvis toget møter et tog med høyere 
prioritet. Har togene samme prioritet, deler togene på tidstillegget. Antall blokkposter har 
betydning for tiden det tar å gjennomføre en forbikjøring. Antall blokkposter spesifiseres for hver 
stasjonsstrekning. 
 
Metodikken er iterativ. For hver iterasjon beregnes antall kryssinger og forbikjøringer for hvert 
togopplegg. Kjøretidene oppdateres med tiden det tar å gjennomføre beregnet antall 
kryssinger/forbikjøringer. De oppdaterte kjøretidene brukes som utgangspunkt når antallet 
kryssinger/forbikjøringer beregnes i neste iterasjon. Programmet avsluttes når forskjellen 
mellom to iterasjoner er tilstrekkelig liten. 
 
Metoden gir en grov vurdering av tidstap for kryssinger og forbikjøringer. Den tar ikke hensyn til 
at for eksempel et godstog kan krysse eller forbikjøres av flere tog ved samme tilfelle (antallet 
kryssinger/fobikjøringer med andre togopplegg summeres, og tidstap adderes for hver 
kryssing/forbikjøring). Metoden tar ikke heller hensyn til kapasitetsbegrensninger på stasjoner, 
for eksempel at om det kun finnes to spor på en stasjon så er det ikke mulig å gjennomføre flere 
kryssinger der samtidig. På dobbelsporparseller er det ikke gjennomført noen beregninger av 
tidstap for forbikjøringer. Da dobbelsporparsellene på Kongsvingerbanen er relativt korte og 
kapasitetsutnyttelsen ikke vil være høy, er det antatt at framtidige ruteplaner planlegges slik at 
det ikke skjer noen forbikjøringer på dobbelsporparsellene.  
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Forutsetninger 


Dagens infrastruktur 
Dagens Kongsvingerbane er brukt som referanse i beregningen. I referanse situasjonen 
forutsetter vi at det er to plattformer i Sørumsand (er under bygging nå). Skjematisk sporplan og 
hastighetsprofil for Kongsvingerbanen vises i Figur 4 og Figur 5. Tabell 4 oppsummerer 
kryssingssporenes lengde utentiltak. 
 


 
Figur 4 Skjematisk sporplan Kongsvingerbanen i referansesituasjonen. Grønne tall er avstanden mellom 
stasjoner/kryssingsspor og de røde er lengden på krysningssporet. 


 
Figur 5 Hastighetsprofil Kongsvingerbanen i referansesituasjonen. 
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Tabell 4 Lengde på kryssingsspor uten tiltak. «X» markerer hvilke 
kryssingsspor som er lange nok til godstog som er 500, 630 og 740 m. 


 
 


Kjøretøy 
I kjøretidsberegningen på Kongsvingerbanen brukes to forskjellige togtyper: 
 


• Persontog: NSB Type 74 (dobbelt sett), 10% kjøretidsmargin. 
• Godstog: RC4, 1500 tonn. (lengden varieres, se tabell med konseptoversikt), 12% 


kjøretidsmargin. 


For fjerntog som kjører på nye baner brukes Type 78, slik at det er mulig å se potensialet av å 
kjøre i 250 km/t. 
 
Kjøretidsmarginer på 10 % for persontog og 12 % for godstog er standardverdier som brukes i 
flere prosjekt. 
  


Kryssingsspor Lengde 
[m]


Godstog 
500 m


Godstog 
630 m


Godstog 
740 m


Charlottenberg 767 X X X
Magnor 295
Skotterud 478
Matrand 803 X X X
Åbogen 420
Kongsvinger 899 X X X
Galterud 279
Sander 592 X
Skarnes 766 X X X
Disenå 425
Seterstøa 260
Årnes 701 X X
Haga 436
Rånåsfoss 642 X X
Blaker 480
Sørumsand 671 X X
Roven 715 X X
Fetsund 326
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Togtilbud 
Togtilbudet i de forskjellige konseptene oppsummeres i tabellen nedenfor. Togtilbudet i tabellen 
er grunnen til kapasitetsberegningene og hvilke tiltak som blir nødvendige i konseptene. 
Tabellen viser frekvenser på de forskjellige togoppleggene og lengden på godstogene. 
Konseptene gjelder primært for 2050. Noen av de enklere konseptene kan gjennomføres innen 
2030, men alle som krever planlegging og større investeringer vil ikke være realiserbare føre 
2050. Togtilbudet som beskrives i tabellen nedenfor er for 2050 og muligheten til trinnvis økning 
av togtilbudet før 2050 har ikke blitt analysert. Godstogenes lengde varieres ikke over døgnet. 
Toglengden som står angitt tabellen gjelder for alle godstog av den typen i konseptet. Øvrige 
forutsetninger til togtilbudene som vises i tabellen: 
 


• K0: Referanse. Trafikken tilsvarer rutetabellen fra 2017. 
• K5.1: Rute 1: Dagens stoppmønster Kongsvinger - Sørumsand - ny bane - Lillestrøm, 


Oslo S. Rute 2: Sørumsand - gammel bane - Lillestrøm, Oslo S (alle stopp). 


Tabell 5 Oversikt over trafikktilbud i videreførte konsepter. Tilbudene i konsept K3.4 og K5.1 er endret 
siden grovsilingen. 


 
 
Det er lagt til grunn at persontog som kjører med 60 minutters intervall har 19 avganger per 
døgn per retning og at persontog som kjører med 30 minutters intervall har 38 avganger per 
døgn per retning. 
  


Konsept
Regional persontog 
Kongsvinger-Oslo S


Lokal tog Fjerntog Tømmertog Kombitog


Avg. pr. time 
(lav/rush)


Avg. pr. time 
(lav/rush)


Avg. pr. dag Avg. pr. dag/lengde Avg. pr. dag/lengde


K0. 1 /2 - 5 7/500 5/630
K1. 1 /2 - 5 7/500 5/630


K2.3 1 /2 - 5 7/500 5/740
K3.4 2 /2 2/2 (Årnes-…-Oslo S) 8 16/500 8/740


K5.1- A 1 /2 (Rute 1) 2/2 (Rute 2) 8 (ny bane) 16/500 (8 på ny bane) 8/740 (alle ny bane)
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Linjekonsept 


I dette avsnitt vises linjekonseptfigurer for alle tilbudskonseptene. Merk at figurene kun viser 
persontrafikk. 
 
K0 Referanse 


 
K1 Buss som supplement til tog 
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K2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog, dagens stoppmønster 


 
K3.4 Økt frekvens og kortere reisetid 


 
K5.1 Økt kapasitet med reduksjon av reisetid - Dagens stoppmønster 
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Døgnfordelinger 


Konsept K2.3 
Døgnfordelinger som viser når tåg kjører på banen sammenstilles og brukes til å beregne trafikk 
i dimensjonerende 3-timers periode. Døgnfordelinger lages for fire snitt, grensen, ost for 
Kongsvinger, vest for Kongsvinger og ost for Lillestrøm. Grunnen til at vi bruker fire snitt er at 
det er stor forskjell på trafikken øst og vest for Kongsvinger og at det tar tid for togene åt kjøre 
langs strekningen. For å finne dimensjonerende 3-timers periode på strekningen grensen-
Kongsvinger brukes det snitt som har mest trafikk av de tå snittene på strekningen. På 
tilsvarende måte brukes det snitt av Kongsvinger vest og Lillestrøm som har mest trafikk for å 
fine dimensjonerende trafikk på strekningen Kongsvinger-Lillestrøm. 
 
Døgnsfordelingene vises i Figur 6 og Figur 7. Figurene viser persontog og godstog som ikke er  
tømmertog. Regiontogstrafikken kjører omtrent som i dag og fjerntogene kjører hver tredje time 
med en første avgang mot Sverige time 6 i Lillestrøm og fra Sverige i time 10 ved grensen. Når 
døgnfordelingen beregnes forskyves persontog en time mellom Kongsvinger vest og Lillestrøm. 
Mellom grensen og Kongsvinger forskyves ikke persontog da kjøretiden er for kort. Godstog 
forskyves en time mellom Kongsvinger vest og Lillestrøm, og en time mellom grensen og 
Kongsvinger. 


 
Figur 6 Døgnfordelinger for konsept K2.3. Merk at tømmer tog ikke er vist i figurene. 
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Figur 7 Døgnfordelinger for konsept K2.3. Merk at tømmer tog ikke er vist i figurene. 


 
Døgnfordelingen for godstog baseres på døgnfordelingen i Godstrategien T2033. 
Godsstrategien har samme antall kombi/vognlast tog som konsept K2.3 og den er dermed en 
bra kilde til å bestemme når på døgnet som det er mest sannsynlig at kombi/vognlasttogene vil 
kjøre. Antallet tømmertog er imidlertid betydelig høyere i godstrategien enn i K2.3. For å finne 
hva som blir den dimensjonerende trafikken er det imidlertid nødvendig å også inkludere 
tømmertogene. For å finne den dimensjonerende trafikken brukes godstrategiens døgnfordeling 
for både kombi/vognlasttog og tømmertog. Da det kjører flere tømmertog i godstrategin enn i 
K2.3, er det nødvendig å begrense antallet tømmertog i den dimensjonerende 3-timersperioden. 
Begrensningen gjøres slik at det gjennomsnittlige antallet godstog per time i den 
dimensjonerende 3-timersperioden kan være maksimalt doble det gjennomsnittlige antallet 
godstog per time som kjører på strekningen i løpet av hele døgnet. På strekningen grensen-
Kongsvinger kjører det totalt 24 godstog per døgn og mellom Kongsvinger og Lillestrøm kjører 
det 16 godstog/døgn. I dimensjonerende periode kan det dermed gå maks 24/24*2 = 2 godstog 
per time mellom grensen og Kongsvinger, og 16/24*2 = 1,33 mellom Kongsvinger og Lillestrøm. 
 
Figur 8 og Figur 9 viser hvordan trafikken varierer over døgnet i de ulike snittene. Hver søyle 
viser gjennomsnittlig trafikk i 3-timers perioder. Oppå søylene viser en rød linje begrensningen i 
totale antallet tog (antall persontog + 2 tog mellom grensen og Kongsvinger og antall 
persontog + 1,33 tog mellom Kongsvinger og Lillestrøm). På strekningen grensen-Kongsvinger 
er dimensjonerende 3-timersperiode mellom klokken 22 og 01 ved grensen. Flere andre 
perioder har likt antall tog, men perioden som starter klokken 22 har størst antall 
kombi/vognlastog. Kombi/vognlasttog er lengre enn tømmertog og spiser mer kapasitet. På 
strekningen Kongsvinger-Lillestrøm er dimensjonerende 3-timersperiode mellom klokken 21 og 
24 på Kongsvinger vest. Selv om perioden 19-22 har 0.33 flere tog, så kjører alle godstogene i 
denne periode i samme retning, noe som medfører lavere kapasitetsutnyttelse grunne att de 
ikke trenger å krysse med andre godstog. Trafikkgrunnlag for kapasitetsanalyse av konsept 
K2.3 oppsummeres i Tabell 6. 
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Figur 8 Døgnfordeling konsept K2.3. Søylene viser antall tog/time i 3-timers perioder. Periodene starter i 
den time som står angitt på x-aksen (f.eks. viser søylen i time 0 gjennomsnittlig antall tog i time 0, 1, og 2). 


 
Figur 9 Døgnfordeling konsept K2.3. Søylene viser antall tog/time i 3-timers perioder. Periodene starter i 
den time som står angitt på x-aksen (f.eks. viser søylen i time 0 gjennomsnittlig antall tog i time 0, 1, og 2). 
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Tabell 6 Trafikkgrunnlag for kapasitetsanalyser i konsept K2.3. 


 
  


K2.3
Lillestrøm-
Sørumsand


Sørumsand-
Årnes


Årnes-
Kongsvinger


Kongsvinger-
Charlottenberg


Lillestrøm-
Sørumsand


Sørumsand-
Årnes


Årnes-
Kongsvinger


Kongsvinger-
Charlottenberg


Regiontog øst 21 21 21 - 3 3 3 -
Regiontog vest 21 21 21 - 3 3 3 -
Lokaltog øst - - - - - - - -
Lokaltog vest - - - - - - - -
Fjerntog øst 5 5 5 5 0 0 0 0
Fjerntog vest 5 5 5 5 1 1 1 1
Tømmertog øst 3 3 3 7 0 0 0 0
Tømmertog vest 3 3 3 7 0 0 0 0
Godstog øst 5 5 5 5 2 2 2 2
Godstog vest 5 5 5 5 2 2 2 4
Sum person 52 52 52 10 7 7 7 1
Sum gods 16 16 16 24 4 4 4 6
Sum totalt 68 68 68 34 11 11 11 7
Sum totalt/time 2,83 2,83 2,83 1,42 3,67 3,67 3,67 2,33


Døgn 2030/2050 Dimensionerende 3-timer 2030/2050
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Konsept K3.4 
I konsept K3.4 kjører fjerntogene annenhver time med en første avgang mot Sverige time 6 i 
Lillestrøm (time 7 i Kongsvinger vest) og fra Sverige i time 8 ved grensen. Godsstrategiens 
døgnfordeling for godstog ligger legges til grunn for samtlige typer av godstog. Da mengden tog 
i godstrategien er beregnet for 2033 og konseptet skal håndtere trafikk i 2050, brukes 
vekstfaktorer til å øke antallet kombi/vognlast tog (8 %) og tømmertog (9 %). Dette tilsvarer 1 
ekstra togpar med kombi/vognlast tog og 2 ekstra togpar med tømmertog. Kombi/vonglast 
togene plasseres slik at de kjører fra Alnabru i time 19 og ankommer i time 6. Tømmertogene er 
mer fleksible og plasseres når det finnes restkapasitet slik at de ikke innvirker trafikken i 
dimensjonerende 3-timersperiode. Døgnfordelingene er vist i Figur 10. Ekstra tømmertog er vist 
i rød farge og ekstra kombi/vognlast tog i gul farge. Dimensjonerende 3-timersperiode er 
klokken 22-01 ved grensen på strekningen grensen Kongsvinger og 21-00 ved Kongsvinger 
vest på strekningen Kongsvinger-Lillestrøm. Se vedlegg for figurer som viser resultat for 3-
timersperioder. Trafikkgrunnlag for kapasitetsanalyse av konsept K3.4 oppsummeres i Tabell 7. 
 


 


 
Figur 10 Døgnfordelinger for konsept K3.4. 
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Figur 11 Døgnfordeling konsept K3.4. Søylene viser antall tog/time i 3-timers perioder. Periodene starter i 
den time som står angitt på x-aksen (f.eks. viser søylen i time 0 gjennomsnittlig antall tog i time 0, 1, og 2). 


 
Tabell 7 Trafikkgrunnlag for kapasitetsanalyser i konsept K3.4. 
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K3.4
Lillestrøm-
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Årnes
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Kongsvinger


Kongsvinger-
Charlottenberg


Lillestrøm-
Sørumsand


Sørumsand-
Årnes


Årnes-
Kongsvinger


Kongsvinger-
Charlottenberg


Lillestrøm-
Sørumsand


Sørumsand-
Årnes


Årnes-
Kongsvinger


Kongsvinger-
Charlottenberg


Regiontog øst 38 38 38 - 38 38 38 - 6 6 6 -
Regiontog vest 38 38 38 - 38 38 38 - 6 6 6 -
Lokaltog øst 38 38 - - 38 38 - - 6 6 - -
Lokaltog vest 38 38 - - 38 38 - - 6 6 - -
Fjerntog øst 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 0
Fjerntog vest 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1
Tømmertog øst 7 7 7 14 8 8 8 16 3 3 3 4
Tømmertog vest 7 7 7 14 8 8 8 16 1 1 1 5
Godstog øst 7 7 7 8 8 8 8 9 2 2 2 2
Godstog vest 7 7 7 7 8 8 8 8 2 2 2 4
Sum person 168 168 92 16 168 168 92 16 26 26 14 1
Sum gods 28 28 28 43 32 32 32 49 8 8 8 15
Sum totalt 196 196 120 59 200 200 124 65 34 34 22 16
Sum totalt/time 8,17 8,17 5,00 2,46 8,33 8,33 5,17 2,71 11,33 11,33 7,33 5,33


Døgn 2030 Dimensionerende 3-timer 2030/2050Døgn 2050
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Konsept K5.1 
I konsept K5.1 kjører fjerntogene annenhver time med en første avgang mot Sverige time 6 i 
Lillestrøm (time 7 i Kongsvinger vest) og fra Sverige i time 8 ved grensen. Godstogene har 
samme døgnfordeling som i konsept K3.4. Døgnfordelingene er vist i Figur 12. 
Dimensjonerende 3-timersperiode er klokken 22-01 ved grensen på strekningen grensen 
Kongsvinger og 21-00 ved Kongsvinger vest på strekningen Kongsvinger-Lillestrøm. Se vedlegg 
for figurer som viser resultat for 3-timersperioder. Trafikkgrunnlag for kapasitetsanalyse av 
konsept K5.1 oppsummeres i Tabell 8. 


 
Figur 12 Døgnfordelinger for konsept K5.1. 
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Figur 13 Døgnfordeling konsept K5.1. Søylene viser antall tog/time i 3-timers perioder. Periodene starter i 
den time som står angitt på x-aksen (f.eks. viser søylen i time 0 gjennomsnittlig antall tog i time 0, 1, og 2). 
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Tabell 8 Trafikkgrunnlag for kapasitetsanalyser i konsept K5.1. 


 
 


Stopptid 
På større stasjoner med mange på/avstigende brukes en stopptid på 60 sekunder. På mindre 
stasjoner brukes 40 sekunder. Større stasjoner er: Kongsvinger, Årnes, Sørumsand, Fetsund og 
Lillestrøm. 


Tomkjøring 
Det er ikke tatt hensyn til tomtogskjøring. 


Tiltak som har blitt vurdert 
Mulig tiltak på Kongsvingerbanen er: 
 


• Forlengelse av eksisterende kryssingsstasjoner og nye kryssingsstasjoner. Nye 
kryssingsstasjoner bygges med samtidig innkjør og en sporelengde som muliggjør 
kryssinger med 740 m lange godstog. 


• Samtidig innkjør 
• Nye blokkposter 
• Nye dobbelsporparseller langs dagens strekning. 


Effekten av å øke makshastigheten på strekninger der det er mulig har ikke har blitt vurdert. Økt 
makshastighet kan redusere reisetiden og øke kapasiteten.  


Nye baner 
I konsept 5.1 forutsettes at ny bane mellom Sørumsand-Leirsund er dobbeltspor med ERTMS 
og en makshastighet på 200 km/t. Togene kjører ikke i makshastighet så lang strekning, og om 
makshastigheten reduseres til 160 km/t forlenges kjøretiden for persontog kun med omtrent 
23 sekunder, se avsnittet «Kjøretid Sørumsand-Leirsund-Lillestrøm» under «Resultater». 


UIC kapasitetsberegninger 
Det er valgt å beregne kapasitetsutnyttelse for hele døgnet og i dimensjonerende 3-
timesperiode. Dette er i henhold til UIC metodikk som anbefaler maks kapasitetsutnyttelse på 


K5.1
Lillestrøm-
Sørumsand


Sørumsand-
Årnes


Årnes-
Kongsvinger


Kongsvinger-
Charlottenberg


Lillestrøm-
Sørumsand


Sørumsand-
Årnes


Årnes-
Kongsvinger


Kongsvinger-
Charlottenberg


Lillestrøm-
Sørumsand


Sørumsand-
Årnes


Årnes-
Kongsvinger


Kongsvinger-
Charlottenberg


Regiontog øst - 21 21 - - 21 21 - - 3 3 -
Regiontog vest - 21 21 - - 21 21 - - 3 3 -
Lokaltog øst 38 - - - 38 - - - 6 - - -
Lokaltog vest 38 - - - 38 - - - 6 - - -
Fjerntog øst - 8 8 8 - 8 8 8 - 1 1 0
Fjerntog vest - 8 8 8 - 8 8 8 - 1 1 1
Tømmertog øst - 7 7 14 - 8 8 16 - 3 3 4
Tømmertog vest - 7 7 14 - 8 8 16 - 1 1 5
Godstog øst - 7 7 8 - 8 8 9 - 2 2 2
Godstog vest - 7 7 7 - 8 8 8 - 2 2 4
Sum person 76 58 58 16 76 58 58 16 12 8 8 1
Sum gods 0 28 28 43 0 32 32 49 0 8 8 15
Sum totalt 76 86 86 59 76 90 90 65 12 16 16 16
Sum totalt/time 3,17 3,58 3,58 2,46 3,17 3,75 3,75 2,71 4,00 5,33 5,33 5,33


Døgn 2030 Dimensionerende 3-timer 2030/2050Døgn 2050
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60 % over hele døgnet og 75 % i rushperioder. Blir beregnet kapasitetsutnyttelse høyere enn 
anbefalt i noen av tidsperiodene, gir det behov for tiltak. 


Hvite tider  


Døgnkapasitet er beregnet over en tidsperiode på 24 timer. Det avsettes dermed ingen tid til 
vedlikehold av banen. 


Beregning av tidstap for kryssinger og forbikjøringer 
Forutsetninger for beregningene er listet opp nedenfor. 
 


• Tidstillegg for bremsing til stopp 
o Persontog: 30 sekunder 
o Godstog: 60 sekunder 


• Tidstillegg for akselerasjon 
o Persontog: 30 sekunder 
o Godstog: 120 sekunder 


• Reservasjonstid (alle tog): 60 sekunder 


Alle persontog har samme prioritet og alle godstog har samme prioritet. I alle konsept med 
unntak har persontog høyere prioritet enn godstog. 
 
Når tidstillegg og døgnkapasitet beregnes er det antatt at godstogsavgangene er jevnt spredt 
over hele tidsperioden. Dette er en forutsetning som er brukt i alle konsepter. I virkeligheten går 
det flere godstog mot vest på natten og morgenen og flere mot øst på ettermiddagen/kvelden. 
Godstogene krysser dermed ikke like ofte med andre godstog i virkeligheten som i modellene. 
Dette medfør at modellen beregner noe høyere kapasitetsutnyttelse og lengre kjøretider for 
godstog enn i virkeligheten.  
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Resultater 


Konsept K2.3 (Økt ombordkapasitet for både person- og godstog, dagens 
stoppmønster) 
Figur 14 viser togtilbud (søyler) og beregnet kapasitet (linjer) langs hele strekningen mellom 
Lillestrøm og Charlottenberg. Figuren viser antall tog og kapasitet per time og tallene er et 
gjennomsnitt over hele døgnet (24 timer). Figur 15 viser tilsvarende resultater for 
dimensjonerende 3-timersperiode. Figurene viser både kapasitet før (rød stiplet linje) og etter 
tiltak (grønn / gul linje). Ulike farger på søylene viser ulike typer av tog. Lysere farge viser tog 
som kjører nordover/østover og mørkere farge tog som kjører sydover/vestover. 
Figurene viser at strekningen Kongsvinger-grensen allerede i dag har nok kapasitet for å 
håndtere togtilbudet i konseptet, selv om det er kun Matrand som er lang nok til å krysse med 
godstog. At godstog forlenges fra 630 til 740 m har liten betydning da ingen stasjon er mellom 
630 og 740 m lang. 
 
På strekningen Lillestrøm-Kongsvinger er det ikke nok kapasitet, spesielt i den 
dimensjonerende 3-timersperioden er det for lav kapasitet hele strekningen mellom Lillestrøm Ø 
og Skarnes. Døgnkapasiteten er lavere enn i referanse (K0) grunnet lengre godstog (i øvrig 
identisk togtilbud), se vedlegg. De er høyere belastning i den dimensjonerende 3-
timersperioden enn over hele døgnet. Når alle tiltak som må til for å klare dimensjonerende 3-
timersperiode er realisert, finnes det restkapasitet sett over hele døgnet. Årsaken til at det finnes 
restkapasitet er at når kapasiteten dimensjoneres etter kapasitetsbehovet i dimensjonerende 3-
timersperiode, så finnes det restkapasitet øvrige tider på døgnet når belastningen er lavere. 
Restkapasiteten kan kun benyttes til å kjøre flere tog hvis døgnfordelingen endres slik at ekstra 
tog kjører i perioder med lav belastning. 
 


 
Figur 14 Togtilbud (søyler) og kapasitet (linjer) over hele døgnet i konsept K2.3. Rød stiplet linje viser 
kapasitet før tiltak og grønn linje kapasitet etter tiltak. 
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Figur 15 Togtilbud (søyler) og kapasitet (linjer) i dimensjonerende 3-timersperiode i konsept K2.3. Rød 
stiplet linje viser kapasitet før tiltak og gul linje kapasitet etter tiltak. 


 
Nødvendig tiltak er: 
 


• Forlengelse av stasjoner/nye stasjoner til 1000 (tog 740 m) og samtidig innkjør: 
o Galterud 
o Seterstøa 
o Bodung 
o Rånåsfoss 
o Roven 


Det er akkurat nok kapasitet uten å forlenge Roven stasjon. Det er imidlertid vurdert at Roven 
stasjon også bør forlenges slik at kjøretiden mellom lange stasjoner blir mer jevnt fordelt på 
strekningen, se oppsummering av kjøretider mellom kryssingsspor i vedlegget. I tillegg betyr 
forlengelse av Roven at kjøretiden for godstog på strekningen blir kortere enn i referanse, se 
Figur 16. 
 
Figur 16 viser hvordan kapasiteten på strekningen Lillestrøm Ø – Kongsvinger øker for hvert 
tiltak. Figuren viser også hvordan kjøretiden mellom Lillestrøm og Charlottenberg reduseres. 
Kapasiteten på hele strekningen defineres av den delstrekning som har lavest kapasitet. 
Tiltakene realiseres i en rekkefølge som fjerner strekningens flaskehals (den delstrekning som 
har lavest kapasitet). For eksempel begrenses kapasiteten før tiltak av delstrekningen Årnes-
Seterstøa, se Figur 15 (omtrent 2,5 tog/t i dimensjonerende 3-timersperiode). Første tiltak er å 
forlenge Seterstøa. Tiltaket vil ha størst effekt på tilstøtende delstrekninger (grunnet samtidig 
innkjør), men det vil også forbedre kapasiteten lenger unna, helt ut til Skarnes og Lillestrøm Ø. 
Årsaken til at det blir en forbedring på en så lang strekning er at forlengingen av Seterstøa 
forbedrer muligheten til å krysse med lange godstog mellom de nærmeste kryssingsporene på 
hver side som er lange nok til å krysse lange godstog. Se også figurer i vedlegget under avsnitt 
«Eksempel trinnvis utbygging av kapasitet konsept K2.3». 
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Den lokale effekten av et tiltak er oftest betydelig høyere enn hva som er vist i figuren. Årsaken 
er at det, etter at et tiltak har blitt realisert, ofte blir en annen flaskehals (annen delstrekning) på 
en annen del av strekningen som blir begrensende, se figurene i vedlegget. Av samme årsak 
kan det se ut som at et tiltak som gir en liten forbedring i kapasitet samtidig gir en stor 
forbedring i redusert kjøretid, se for eksempel Rånåsfoss. 
 
Når alle tiltak er realisert, finnes det nok kapasitet og kjøretiden for godstog er noe redusert 
sammenlignet med referanse. Alle tiltakene må til for å fa ønsket effekt på kapasitet og kjøretid. 
Rekkefølgen av tiltak er ikke nødvendigvis optimal for å maksimere kapasiteten og eller 
minimere kjøretiden i vert trinn. 
 


  
Figur 16 Utvikling av kapasitet (dimensjonerende 3-timersperiode) og kjøretid ved trinnvis utbygging av 
tiltak. 
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Konsept K3.4 (Økt frekvens og kortere reisetid) 
Figur 17 og Figur 18 viser togtilbud og resultatene av kapasitetsanalysen med og uten tiltak. På 
strekningen Lillestrøm-Årnes er det nødvendig med dobbeltspor da det i gjennomsnitt er litt mer 
enn 8 tog per time over hele døgnet og litt mer enn 11 tog per time i dimensjonerende 3-
timersperiode. Årsaken til at kapasiteten varierer på strekningen når det har blitt bygget ut 
dobbeltspor, er at trafikkmiksen ikke er konstant og at hastighetsforskjellen mellom ulike typer 
av tog varierer. Størst hastighetsforskjell, og dermed lavest kapasitet, mellom lokaltog og øvrige 
tog er det mellom Sørumsand og Årnes, se Tabell 9 og Figur 20. 


 
Figur 17 Togtilbud (søyler) og kapasitet (linjer) over hele døgnet i konsept K3.4. Rød stiplet linje viser 
kapasitet før tiltak og grønn linje kapasitet etter tiltak. 


 
Figur 18 Togtilbud (søyler) og kapasitet (linjer) i dimensjonerende 3-timersperiode i konsept K3.4. Rød 
stiplet linje viser kapasitet før tiltak og gul linje kapasitet etter tiltak. Blå stiplet linje viser kapasitet etter 
tiltak uten forbikjøringsspor på Sørumsand. 
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Strekningen Sørumsand-Årnes har lavere kapasitet enn Lillestrøm Ø-Sørumsand fordi 
forskjellen i kjøretid mellom lokaltog og regiontog er større på den strekningen, se Tabell 9. Selv 
om det er motsatt for kombinasjonen regiontog – fjerntog og godstog – fjerntog, så kjører det 
betydelig flere regiontog og lokaltog på strekningen enn fjerntog og godstog. Av den grunnen 
har hastighetsforskjellen mellom lokaltog og regiontog større betydning (større relativ frekvens, 
se metodekapittelet) i kapasitetsberegningen enn øvrige kombinasjoner av tog. Den vektlagte 
gjennomsnittlige forskjellen i kjøretid er omtrent 1 minutt større på strekningen Sørumsand-
Årnes enn på Lillestrøm-Sørumsand. 
 
Tabell 9 Beregning av gjennomsnittlig forskjell i kjøretid. 


 
 
På strekningen Årnes – Kongsvinger går det færre tog (omtrent 5 tog per time over døgnet og 7 
tog per time i dimensjonerende 3-timersperiode). Det anbefales dobbeltspor også på denne 
strekningen. Selv om kapasiteten med dobbeltspor Årnes – Kongsvinger er høyere enn mellom 
Lillestrøm og Årnes, så er det vanskelig å bruke den ekstra kapasiteten. Årsaken er at alle 
togene på strekningen er gjennomgående å begrenses av kapasiteten mellom Lillestrøm og 
Årnes. 
 
På strekningen Kongsvinger – grensen gir høy belastning i dimensjonerende 3-timersperiode at 
samtlige eksisterende stasjoner må forlenges til full lengde med samtidig innkjør. I tillegg må de 
etableres en ny stasjon på Granli, en ny blokkpost mellom Matrand og Åbogen og samtidig 
innkjør på Matrand og Kongsvinger. Utenom den dimensjonerende tidsperioden, gir tiltakene 
god restkapasitet. Effekten av tiltakene på kapasitet og kjøretider vises i Figur 19. Når alle tiltak 
er realisert, finnes det nok kapasitet og kjøretiden for godstog er noe redusert sammenlignet 
med referanse. 
 
 
 


Relativ 
frekvens


Lillestrøm-
Sørumsand


Sørumsand-
Årnes


Lokal - Region 0,43 4 6
Lokal - Fjern 0,09 7 7
Lokal - Gods 0,18 3 5


Region - Fjern 0,09 3 1
Region - Gods 0,18 1 1


Fjern - Gods 0,04 4 2
3,5 4,4


Togkombinasjon


Forskjell i kjøretid


Vektlagt gjennomsnitt:
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Figur 19 Utvikling av kapasitet (dimensjonerende 3-timersperiode) og kjøretid ved trinnvis utbygging av 
tiltak. 


 
Nødvendige tiltak er: 
 


• Forlengelse av stasjoner til 1000 m (tog 740 m) og samtidig innkjør: 
o Magnor 
o Skotterud 
o Åbogen 


• Ny stasjon på Granli med full lengde og samtidig innkjør. 
• Ny blokkpost mellom Matrand og Åbogen. 
• Samtidig innkjør på Kongsvinger og Matrand. 
• Dobbeltspor Lillestrøm – Kongsvinger med forbikjøringsspor på Sørumsand 


Behov for forbikjøringsspor 


Selv om det bygges dobbeltspor på hele strekningen mellom Lillestrøm og Kongsvinger, så kan 
det fortsatt oppstå kapasitetsrelaterte problemer på strekningen. Årsaken er at det mellom 
Lillestrøm og Årnes kjører lokaltog som har betydelig lavere gjennomsnittlig hastighet en øvrige 
tog. Årsaken til den lave hastigheten er at de stopper ofte. Stor hastighetsforskjell i kombinasjon 
med at både lokaltogene og regiontogene kjører med stive 30-minutters intervaller gjør at det 
finnes begrenset med ruteleier tilgengelig for fjerntog og godstog. I tillegg er fjerntog raskere 
enn regiontog og godstog på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger. 
 
Tabell 10 og Figur 20 illustrerer problemet. Forskjellen i kjøretid mellom Lillestrøm og Årnes er 
for lokaltog og regiontog 10 minutter og for lokaltog og fjerntog 14 minutter. Om lokaltog og 
regiontog sammen skal bli til et system som kjører omtrent hvert 15 minutt, så gjenstår det kun 
noen få luker som fjerntog kan bruke, spesielt som fjerntogene også må unngå å ta igjen 
regiontogene før Kongsvinger/Lillestrøm, se Figur 20. Også godstogene begrenses da det vil 
være vanskelig for godstog å kjøre i en rute som er etter et lokaltog og før et regiontog, se 
markeringer i Figur 20. Årsaken er at om togfølgetiden er 15 minutter ved første stasjon på 
strekningen, så er den kun 5 minutter på siste stasjon. En luke på 5 minutter er ikke nok til å 
passe in et godstog. Dette begrenser kapasiteten for godstog kraftig da de kun kan kjøre i 3 av 
8 luker i en timesperiode. Kapasiteten kan forbedres ved å ha et forbikjøringsspor på 
strekningen eller ved å ikke ha helt stiv 15 minutters intervall ved første stasjon. Jevnt intervall 
mellom togene er imidlertid gunstig for de reisende og vil fordele antallet reisende jevnere 
mellom lokaltog og regiontog. Hvis regiontoget forskyves slik at det passerer Årnes seinere 
(bedre kapasitet), vil regiontoget få flere passasjerer. Regiontoget vil sannsynligvis allerede ha 
flere passasjerer da det kommer fra Kongsvinger, er raskere og knutepunktstoppende.  
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Et forbikjøringsspor på strekningen Lillestrøm – Årnes muliggjør forbikjøring av godstog, noe 
som vil gi godstogene bedre og flere ruteleier med kortere framføringstider. I tillegg vil 
forbikjøringssporet øke robustheten når langsomme lokaltog kan forbikjøres av raskere 
regiontog og fjerntog ved forsinkelser. Sørumsand er omtrent midt på strekningen mellom 
Lillestrøm og Årnes, hvilket gjør at forbikjøringssporet med fordel kan plasseres der. Om det 
ikke plasseres et forbikjøringsspor på Sørumsand blir kapasiteten lavere, vist i Figur 18. Selv 
om UIC analysen viser at det er nok kapasitet uten forbikjøringsspor, så gjør de stive 
persontogsoppleggene i kombinasjon med hastighetsforskjellene på strekningen at kapasiteten 
i praktikken er lavere. Uten forbikjøringssporet blir fleksibiliteten i ruteplanleggingen lav da det 
kun finnes noen få mulige ruteleier for godstog der ikke de stive persontogstilbudne må 
tilpasses godstogene. I tillegg gjør hastighetsforskjellene på strekningene Lillestrøm-Årnes 
respektive Årnes-Kongsvinger at begge disse strekningene henger sammen kapasitetsmessig 
på en måte som UIC metodikken ikke klarer å fange opp. 
 
Som vises i Figur 20 så medfører hastighetsforskjellene på dobbeltsporet at det for eksempel 
kan bli vanskelig for både et fjerntog og et godstog å kjøre mellom et lokaltog og regionaltog. 
Dette kan medføre at noen kryssingsmønstre på strekningen Kongsvinger-grensen får høyere 
sannsynlighet enn andre. I eksemplet i figuren ser det ut slik at godstog kan komme å krysse på 
Kongsvinger eller Granli og at godstog og fjerntog kan komme å krysse på Magnor, Skotterud 
eller Matrand. Kryssingsmønstret er imidlertid avhengig av hvordan regionaltog og 
lokaltogmønstrene plasseres relativt hverandre og deres snutider i Kongsvinger og Årnes. I 
tillegg finnes det mange andre bindinger i systemet som kan ha større betydning for når fjerntog 
og godstog ankommer fra Värmlandsbanan respektive Lillestrøm. I dette tilfelle har det imidlertid 
mindre betydning hvor kryssingene vil skje, da alle stasjoner på strekningen oppgraderes slik at 
de kan håndtere kryssinger med lange godstog. 
 
Tabell 10 Kjøretider på den dobbeltsporete strekningen i konsept K3.4. 


 
 
 
Tabell 11 Rutetider for østgående tog i Figur 20. Teknisk togfølgetid er omtrent 2.5 minutter for persontog.. 


 
 


Kjøretid [minutter] Lokaltog Regiontog Fjerntog Godstog
Lillestrøm-Sørumsand 17 13 10 14
Sørumsand-Årnes 20 14 13 15
Lillestrøm-Årnes 37 27 23 29
Lillestrøm-Kongsvinger - 56 48 59
Antall tog 76 76 16 32


 


K3.4 Godstog Lokaltog RegiontogFjerntog
Lillestrøm 08:05 08:15 08:30 08:41
Årnes 08:34 08:53 08:58 09:04
Kongsvinger 09:04 - 09:26 09:29
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Figur 20 Grafisk ruteplan som viser et eksempel på mulige ruteleier i konsept K3.4. Røde tog er lokaltog, 
blå tog er regiontog, grøne tog er fjerntog og svarte tog er godstog. Strekningen mellom Lillestrøm (LLS) 
og Kongsvinger (KVG) er dobbeltsporet. Regiontogene kjører in og ut av Lillestrøm ved omtrent samme 
minuttal som i dagens ruteplan. Grønne horisontale linjer viser hvilke luker som kan brukes av godstog 
retning mot Lillestrøm hvis det ikke bygges forbikjøringsspor mellom Lillestrøm og Årnes. Røde horisontale 
linjer viser luker som ikke kan brukes. 
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Konsept 5.1 (Økt kapasitet med reduksjon av reisetid - Dagens stoppmønster) 
I konsept K5.1 er det nødvendig med flere tiltak for å øke kapasiteten på enkeltsporet på både 
strekningen mellom Sørumsand og Kongsvinger, og mellom Kongsvinger og grensen. Trafikken 
mellom Kongsvinger og grensen er identisk med konsept K3.4 og tiltakene på strekningen er 
derfor samme som i K3.4. På strekningen Lillestrøm – Sørumsand kjører det kun lokaltog, og 
det er ikke nødvendig med noen tiltak. Det må etableres vendemulighet for lokaltogene på 
Sørumsand og det er en stor fordel om lokaltogene kan snut på stasjonen uavhengig av øvrige 
tog som kjører den nye banen til/fra Kongsvinger. Stasjonen bør dermed utformes slik at 
lokaltogene har dedikerte spor og at de ikke trenger å krysse (kryssende togvei) med øvrig 
trafikk inne på stasjonen. 
 
Som i tidligere konsept, så er det trafikken i dimensjonerende 3-timersperiode som bestemmer 
hvor mange tiltak som må til. Dette gir en del restkapasitet øvrige døgnet, spesielt på 
strekningen Kongsvinger – grensen. Selv om det går færre tog per døgn mellom Kongsvinger 
og grensen enn mellom Sørumsand og Kongsvinger, så går det like mange tog i 
dimensjonerende 3-timersperiode. Dette medfør at banen etter tiltak har omtrent lik kapasitet på 
hele strekningen mellom Sørumsand og grensen, se Figur 21 og Figur 22. 
 
Effekten av tiltakene på kapasitet og kjøretider vises i Figur 23. Når alle tiltak er realisert, finnes 
det nok kapasitet på alle delstrekninger. Kjøretiden for godstog er redusert sammenlignet med 
referanse (K0) på strekningen Lillestrøm – Kongsvinger takk vare den nye banen til Sørumsand. 
Mellom Kongsvinger og Charlottenberg er kjøretiden omtrent som i referanse. 
 


 
Figur 21 Togtilbud (søyler) og kapasitet (linjer) over hele døgnet i konsept K5.1. Rød stiplet linje viser 
kapasitet før tiltak og grønn linje kapasitet etter tiltak. 
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Figur 22 Togtilbud (søyler) og kapasitet (linjer) i dimensjonerende 3-timersperiode i konsept K5.1. Rød 
stiplet linje viser kapasitet før tiltak og gul linje kapasitet etter tiltak. 


 


  


  


Figur 23 Utvikling av kapasitet (dimensjonerende 3-timersperiode) og kjøretid ved trinnvis utbygging av 
tiltak. Øvre figurer viser kapasitet og kjøretider med tiltak mellom Sørumsand og Kongsvinger (vist kjøretid 
er Lillestrøm – Kongsvinger via nye bane). Nedre figurer viser kapasitet og kjøretid på strekningen 
Kongsvinger – Charlottenberg. 
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Nødvendige tiltak er: 
• Forlengelse av stasjoner til 1000 m (tog 740 m) og samtidig innkjør: 


o Magnor 
o Skotterud 
o Åbogen 
o Galterud 
o Sander 
o Disenå 
o Seterstøa 
o Årnes 
o Bodung 
o Rånåsfoss 
o Sørumsand 


• Ny stasjon på Granli med full lengde og samtidig innkjør. 
• Nye blokkposter mellom: 


o Matrand og Åbogen 
o Kongsvinger – Galterud 
o Sander – Skarnes 
o Seterstøa – Årnes 


• Samtidig innkjør på Kongsvinger, Skarnes og Matrand 


Kjøretid Sørumsand-Leirsund-Lillestrøm 


I dette avsnittet oppsummeres resultatene fra kjøretidsberegningen av den nye banen mellom 
Sørumsand-Leirsund. For persontogene er kjøretidene beregnet med Type 74 for regiontog og 
fjerntog. Beregningene er grove overslag, og det er ikke tatt hensyn til effekter av stigninger 
eller andre begrensninger i linjeføringen. 
 
Det er antatt at banen har makshastighet på 200 km/t. Hvis makshastigheten reduseres til 
160 km/t, får persontogene 23 sekunder lengre kjøretid. 
 
Tabell 12: Kjøretider Sørumsand-Leirsund-Lillestrøm i minutter 


Kjøretider Regiontog Godstog 
Sørumsand-Leirsund 4,2 7,5 
Leirsund-LLS 2,0 - 
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Figur 24 Hastighetsprofil for regiontog på den nye banen Sørumsand-Leirsund. 


Kapasitet på strekningen Lillestrøm – Leirsund (Hovedbanen) og Leirsund-
Sørumsand (ny Bane) 


På Hovedbanen nord for Lillestrøm går det i dag omtrent 100 tog per døgn (begge retninger). I 
K5.1 kjører det omtrent 90 tog/døgn på den nye banen fra Sørumsand til Leirsund. Fra Leirsund 
til Lillestrøm blir det da totalt 100+90 tog = 190 tog/døgn. Med et driftsdøgn på 24 timer tilsvarer 
dette nesten 8 tog per time i gjennomsnitt. I perioder av døgnet vil det kjøre betydelig flere tog 
enn gjennomsnittet. Det vil dermed ikke væra kapasitet nok mellom Leirsund og Lillestrøm om 
alle tog skal kjøre på dagens Hovedbane. Enten må det bygges dobbeltspor, eller så må det 
ses på løsning der persontogene fra Kongsvingerbanen for eksempel kjører via 
Gardermobanen. Selv om alle persontog fra Kongsvingerbanen kan kjøre Gardermobanen og 
kun godstogene fra Kongsvingerbanen kjører på Hovedbanen, vil det bli veldig trangt på 
Hovedbanen (i gjennomsnitt 5.5 tog per time). Spesielt som det antageligvis kan forventes at 
trafikken på Hovedbanen også øker i framtiden. 
 
Den nye banen Leirsund – Sørumsand trenger ikke nødvendigvis å ha dobbeltspor hele 
strekningen. Litt avhengig valgt løsning for tilkobling på Hovedbanen og/eller Gardermobanen 
bør imidlertid den nye banen ha en strekning med noen kilometer dobbeltspor nærmest 
Leirsund. Dette er nødvendig slik at tog fra/til den nye banen kan kjøre på/av 
Hovedbanen/Gardermobanen uten å redusere kapasiteten på disse. Kryssing av tog fra/til den 
nye banen må kunne skje uten å innvirke på trafikken på Hovedbanen/Gardermobanen. Det vil 
skje fletting av tog fra den nye banen og tog på Hovedbanen/Gardermobanen. Det betyr at tog 
fra den nye banen ofte vil bli nødt til å redusere hastigheten eller stoppe helt før de kjører in på 
Hovedbanen/Gardermobanen. Dobbeltsporet bør være tilstrekkelig langt slik at dette kan skje 
uten å redusere kapasiteten på den enkeltsporete strekningen nærmere Sørumsand. Da stopp 
grunnet fletting vil skje ofte, er det kanskje ønskelig at dobbeltsporet kan magasinere to lange 
tog i retning mot Lillestrøm. Forutsatt at Sørumsand utformes slik at lokaltogene ikke interferer 
med øvrige tog, kan den nye banen være enkeltsporet noen kilometer nærmest Sørumsand. På 
strekningen er det samme belastning som på Kongsvingerbanen mellom Sørumsand og 
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Kongsvinger (som fortsatt en enkeltsporet). Ytterliggere en enkeltsporet delstrekning vil 
imidlertid redusere kapasiteten litt på øvrige deler av Kongsvingerbanen opp mot Kongsvinger. 
Med litt mer enn 5 tog/tim i rushperioden og nesten 4 tog/time over hele døgnet, vil den nye 
strekningen ha høy belastning om den blir enkeltsporet. 
 


Kjøretider 
Regiontogenes kjøretid er input til den samfunnsøkonomiske vurderingen i grovsilingen. Lange 
kjøretider kan også avdekke behov for ekstra tiltak i tilfeller der kapasitetsanalysen viser at 
kapasiteten er godt nok. 
 
Tabellen nedenfor oppsummerer beregnede kjøretider for regiontog, lokaltog, fjerntog og 
godstog. Kjøretiden er summen av teknisk kjøretid, kjøretidsmargin, oppholdstid inklusive 
tidstillegg for bremsing og akselerasjon og tidstillegg kryssing/forbikjøring. For å få reisetiden for 
persontog til Oslo S, kan 10 minutters reisetid (inkluderer stopp på Lillestrøm) adderes til talene 
vist i tabellen. 
 
I vedlegget vises mer detaljerte resultater for alle togopplegg. 
 
Tabell 13 Beregnet total kjøretid i minutter for persontog og godstog. To kjøretider vises. Den første er 
beregnet basert på at persontog alltid prioriteres foran godstog. Den andre viser kjøretiden når persontog 
og godstog har samme prioritet. 


 
 
Beregnete kjøretider for godstog synes i flere tilfeller være lengre enn forventet. For å 
sammenligne så tog det i snitt 114 minutter for godstog i R17 å kjøre mellom Lillestrøm og 
Kongsvinger. I K0 tar det 151 minutter. Forskjellen forklares av flere ting: 
 


• I alle konsepter, har godstogene lavere prioritet enn persontogene. Dette betyr at 
persontog ikke for noe tillegg ved kryssing med godstog. Det er alltid godstogene som 
må stoppe. Virkeligheten er litt mer fleksibel og persontog kan normalt tilpasses litt 
ibland om det gir stor gevinst for godstogene. Dette har stor betydning i beregningene. 
Tallene i parentes viser resultatene om godstog og persontog har samme prioritet. 
Godstogenes kjøretid reduseres betydelig mens persontogenes kun øker med noen få 
minutter. 


• Teknisk kjøretid er beregnet for et tog på 1500 ton. Det er tyngre enn de fleste togene 
på Kongsvingerbanen og medfører også at de for lengre teknisk kjøretid. Det medfører 
også store tidstillegg for bremsing (1 minutt) og akselerasjon (2 minutter). 


• Godstogene er lange. Lengden på kombitogene varier mellom 630 og 740m. Allerede 
630 meter lange tog i K0 er lengre enn de fleste tog som kjører der i dag. Toglengden 
har stor betydning da det er mangt kryssingsspor på Kongsvingerbanen som er korte. 


Kjøretid [minutter] K0 K2.3 K3.4 K5.1
Regionaltog (Lillestrøm-Kongsvinger) 71 (73) 71 (72) 56 (56) 59 (62)
Lokaltog (Lillestrøm-Sørumsand/Årnes) - - 37 (37) 18 (18)
Fjerntog (Lillestrøm-Charlottenberg) 78 (82) 78 (82) 74 (77) 72 (78)
Godstog (Lillestrøm-Charlottenberg) 151 (110) 145 (108) 98 (95) 125 (92)
Tømmertog (Kongsvinger-Charlottenberg) 39 (36) 39 (36) 39 (36) 39 (36)







   


 


 


40 (54) 
 
  


 


Følsomhetsanalyse 
Det har blitt gjennomført en følsomhetsanalyse. I analysen varieres trafikkmengden med 
+/- 25% for å se på hva de har for betydning for nødvendige tiltak. Både døgntrafikken og 
trafikken i dimensjonerende 3-timersperiode varieres og alle togtyper endres likt (med samme 
prosent). Trafikkmengder for ulike delstrekninger i de forskjellige konseptene oppsummeres i 
Tabell 14. Da både døgntrafikk og trafikken i dimensjonerende 3-tmerspriode varieres likt, så er 
det fortsatt trafikken i den dimensjonerende 3-timersprioden som er dimensjonerende for hvilke 
tiltak som må til. 
Tabell 14 Trafikkmengder brukt i følsomhetsanalysen. 


 
Resultatene fra følsomhetsanalysen oppsummeres i Tabell 15. Om trafikken reduseres med 
25% er det i K2.3 kun nødvendig å forlenge kryssingsporet på Seterstøa. I konsept K3.4 er det 
fortsatt nødvendig med dobbeltspor mellom Lillestrøm og Årnes. Mellom Årnes og Kongsvinger 
er det ikke nødvendig med dobbeltspor, men alle stasjoner utenom Disenå må forlenges til 
750 m med samtidig innkjør. I tillegg må også Kongsvinger få samtidig innkjør. På strekningen 
Kongsvinger-Charlottenberg forlenges Åbogen og Magnor. Figur som viser kapasiteten finnes i 
vedlegget. I konsept K5.1 reduseres tiltakene til forlengelse av Seterstøa, Bodung, Galterud, 
Åbogen og Magnor. 
 
I konsept 2.3 innebærer en trafikkøkning med 25% att flere kryssingsspor må forlenges, se 
Tabell 15. I tillegg til dette må det in tiltak mellom Roven og Lillestrøm. Kapasiteten kan 
forbedres ved å fjerne stoppene på Svingen og Nerdrum. I K3.4 må det være dobbeltspor hele 
veien fra Lillestrøm til Charlottenberg. Selv om det i Figur 18 ser ut som om kapasiteten mellom 
Kongsvinger og Charlottenberg kan økes ved å bygge tre nye krysningsspor på de tre lengste 
strekningene, vurderes det ikke som mulig da 6.7 tog per time vil medføre en ekstrem belasting 
som ikke vil gi robust trafikk. Spesielt som det det må forutsettes at enkeltsporet fortsetter på 
svensk side grensen. I konsept K5.1 må det bygges dobbeltspor fra Sørumsand til 
Charlottenberg. Det har i tillegg blitt analysert om maksimalt utbygget enkeltspor mellom 
Sørumsand og Kongsvinger (inklusive tre helt nye stasjoner) gir nok kapasitet, se vedlegg. 


Konsept


K2.3
Døgntrafikk 


[tog/t]
Dimensjonerende 


3-timer [tog/t]
Døgntrafikk 


[tog/t]
Dimensjonerende 


3-timer [tog/t]
Døgntrafikk 


[tog/t]
Dimensjonerende 


3-timer [tog/t]
Lillestrøm-Kongsvinger 2,8 3,7 2,1 2,8 3,5 4,6
Kongsvinger-Charlottenberg 1,4 2,3 1,1 1,7 1,8 2,9
K3.4
Lillestrøm-Årnes 8,3 11,3 6,2 8,5 10,4 14,2
Årnes-Kongsvinger 5,2 7,3 3,9 5,5 6,5 9,2
Kongsvinger-Charlottenberg 2,7 5,3 2,0 4,0 3,3 6,7
K5.1
Lillestrøm-Sørumsand 3,2 4,0 2,4 3,0 4,0 5,0
Sørumsand-Kongsvinger 3,8 5,3 2,8 4,0 4,7 6,7
Kongsvinger-Charlottenberg 2,7 5,3 2,0 4,0 3,3 6,7


-25% +25%100%
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Tabell 15 Tiltak i følsomhetsanalysen. Kapasiteten på strekningene etter tiltak er angitt i tabellen 
(dimensjonerende 3-timersperiode). For strekninger med dobbeltspor er det antatt at kapasiteten er 
tilstrekkelig. Tall i parentes i konsept K2.3 +25% på strekningen Lillestrøm-Kongsvinger viser kapasiteten 
uten tiltak på strekningen Roven-Lillestrøm. 


 


 


  


Konsept
K2.3 Tiltak Kapasitet [tog/t] Tiltak Kapasitet [tog/t]
Lillestrøm-Kongsvinger Seterstøa 2,8 Galterud, Seterstøa, Bodung, 


Rånåsfoss, Roven, Årnes, 
Sander, SI Skarnes,


SI Kongsvinger*


4,6 (4,4)


Kongsvinger-Charlottenberg - 2,7 Åbogen 3,24
K3.4
Lillestrøm-Årnes DSP - DSP -
Årnes-Kongsvinger Galterud, Sander, Seterstøa, 


Årnes, SI Kongsvinger
5,5 DSP -


Kongsvinger-Charlottenberg Åbogen, Magnor 4,1 DSP -
K5.1
Lillestrøm-Sørumsand - 5 - 5
Sørumsand-Kongsvinger Seterstøa, Bodung, Galterud 4,2 DSP -
Kongsvinger-Charlottenberg Åbogen, Magnor 4,1 DSP -
* Nødvendig med tiltak mellom Roven og Lillestrøm, en mulighet er å fjerne stopp på Svingen og Nerdrum
SI: Samtidig Innkjør, DSP: Dobbeltspor


-25% +25%
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Oppsummering 
Det har i grunnen blitt brukt samme metodikk for å analysere de videreførte konseptene som 
den som ble brukt i grovsilingsnotatet. En stor forskjell er fra grovsilingen er imidlertid at data 
om antall godstog fra Jernbanedirektoratets Godstrategi 2033 er lagt til grunn for antallet 
godstog i konseptene. Dette betyr at det kjører betydelig flere godstog i konsept K3.4 og K5.1 
nå enn i grovsilingen. Dette medfører at det er nødvendig med flere tiltak, spesielt i K3.4 og 
K5.1 på strekningen mellom Kongsvinger og grensen. En annen forskjell fra grovsilingen er at 
døgnfordelingen av godstogsavganger fra Godsstrategi 2033 er brukt til å finne 
dimensjonerende trafikk (rushperiode) på Kongsvingerbanen. Forutsetningene for analysen i 
dette notat er nå i samsvar med Godstrategien. En annen forskjell er at driftsdøgnet lengde er 
endret fra 20 til 24 timer. Lengre driftsdøgn sammen med de nye døgnfordelingene gjør at det 
det er kapasitetsbehovet i rushperioden, og ikke døgnsbehovet, som blir dimensjonerende for 
hvor mye tiltak som må til. Foreslåtte tiltak er dermed avhengige av Godsstrategiens 
døgnfordeling. I alle konsepter er estimert tidstap for kryssinger og forbikjøringer for godstog på 
strekningen Kongsvinger – Charlottenberg omtrent samme som i referanse (K0). Estimeringen 
er laget på gjennomsnittlig trafikk over hele døgnet, og viser dermed at nivået på tiltak på 
strekningen er rimelig også med hensyn til døgnsbelastningen. 
 
Nødvendige tiltak og estimerte kjøretider for de forskjellige konseptene er vist i Tabell 16 og 
Tabell 17. 
 
Tabell 16 Oppsummering av nødvendige tiltak i de forskjellige konseptene. 


 
 
Tabell 17 Beregnet total kjøretid i minutter for persontog og godstog. To kjøretider vises. Den første er 
beregnet basert på at persontog alltid prioriteres foran godstog. Den andre viser kjøretiden når persontog 
og godstog har samme prioritet. 


 
 
  


Konsept Ny bane Nye/forlengelse av eksisterende kryssingspor Andre tiltak


K2.3 - Galterud, Seterstøa, Bodung, Rånåsfoss, Roven -


K3.4 - Magnor, Skotterud, Åbogen, Granli


-Dobbeltspor Lillestrøm Ø - Kongsvinger med 
forbikjøringsspor på Sørumsand
-Samtidig innkjør på Matrand og Kongsvinger
-Ny blokkpost mellom Matrand - Åbogen


K5.1
Ny bane Leirsund-
Sørumsand


Magnor, Skotterud, Åbogen, Granli, Galterud, 
Sander, Disenå, Seterstøa, Årnes, Bodung, 
Rånåsfoss, Sørumsand


-Samtidig innkjør på Matrand og Kongsvinger
-Nye blokkposter mellom Matrand-Åbogen, 
Kongsvinger-Galterud, Sander-Skarnes, Seterstøa-Årnes


Kjøretid [minutter] K0 K2.3 K3.4 K5.1
Regionaltog (Lillestrøm-Kongsvinger) 71 (73) 71 (72) 56 (56) 59 (62)
Lokaltog (Lillestrøm-Sørumsand/Årnes) - - 37 (37) 18 (18)
Fjerntog (Lillestrøm-Charlottenberg) 78 (82) 78 (82) 74 (77) 72 (78)
Godstog (Lillestrøm-Charlottenberg) 151 (110) 145 (108) 98 (95) 125 (92)
Tømmertog (Kongsvinger-Charlottenberg) 39 (36) 39 (36) 39 (36) 39 (36)
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Vedlegg 


Kapasitet referanse K0 


 
Figur 25 Kapasitet og togtilbud i konsept K0 (referanse). 
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Døgnfordelinger 


Kjøretider 


Kjøretider mellom kryssingsspor 
Tabell 18 Kjøretider for persontog og godstog. For hvert konsept (kolonne 5-8) vises kjøretiden mellom 
kryssingsspor som er lange nok til å krysse godstog i konseptet (med alle tiltak). Kjøretidene inkluderer 
kjøretidsmargin, men ikke tidstillegg for akselerasjon eller bremsing. 


 
  


Kjøretid østlig retning [minutter] Persontog Godstog K0 (630 m) K2.3 (740 m) K3.4 (740 m) K5.1 (740 m)
Charlottenberg Charlottenberg græns (BP) 3,4 4,4 | | | |
Charlottenberg græns (BP) Magnor 1,9 2,3 | | 6,7 6,7
Magnor Skotterud 3,2 4,1 | | 4,1 4,1
Skotterud Matrand 2,8 3,6 14,4 14,4 3,6 3,6
Matrand Åbogen 5,3 6,8 | | 6,8 6,8
Åbogen GLI (BP) 2,8 3,6 | | 3,6 3,6
GLI (BP) Kongsvinger 4,9 6,3 16,7 16,7 6,3 6,3
Kongsvinger Galterud 5,1 6,2 | 6,2 DSP 6,2
Galterud Sander 3,1 3,7 | | DSP 3,7
Sander Skarnes 4,5 5,6 15,6 9,3 DSP 5,6
Skarnes Disenå 3,4 4,1 | | DSP 4,1
Disenå Seterstøa 3,5 4,3 | 8,4 DSP 4,3
Seterstøa Årnes 5,0 6,1 14,5 | DSP 6,1
Årnes Bodung (HP) 2,8 3,5 | 9,6 DSP 3,5
Bodung (HP) Haga 2,6 3,1 | | DSP |
Haga Auli (HP) 1,2 1,4 | | DSP |
Auli (HP) Rånåsfoss 1,0 1,3 9,3 5,8 DSP 5,8
Rånåsfoss Blaker 1,8 2,4 | | DSP |
Blaker Sørumsand 2,7 3,4 5,7 | DSP 5,7
Sørumsand Roven 2,2 3,0 3,0 8,7 DSP -
Roven Svingen (HP) 2,1 2,9 | | DSP -
Svingen (HP) Fetsund 0,6 0,7 | | DSP -
Fetsund Nerdrum (HP) 0,9 1,2 | | DSP -
Nerdrum (HP) Tuen (HP) 1,8 2,4 | | DSP -
Tuen (HP) Lillestrøm Ø 1,4 2,4 9,5 9,5 DSP -
Lillestrøm Ø Lillestrøm 1,2 1,6 DSP DSP DSP -
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Konsept K0 (referanse) 


Øvre figuren viser resultat med 20 timers driftsdøgn og nedre figuren med 24 timers driftsdøgn. 
Øvre figuren brukes til å beregne kjøretider for persontog. Persontog kjører ikke hele døgnet og 
får kun tidstap ved kryssinger/forbikjøringer med andre persontog (figurene viser resultat når 
persontog har høyere prioritet enn godstog). Nedre figuren brukes til å beregne kjøretider for 
godstog (kjører hele døgnet). 
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Konsept K2.3 


Øvre figuren viser resultat med 20 timers driftsdøgn og nedre figuren med 24 timers driftsdøgn. 
Øvre figuren brukes til å beregne kjøretider for persontog. Persontog kjører ikke hele døgnet og 
får kun tidstap ved kryssinger/forbikjøringer med andre persontog (figurene viser resultat når 
persontog har høyere prioritet enn godstog). Nedre figuren brukes til å beregne kjøretider for 
godstog (kjører hele døgnet). 
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Konsept K3.4 


Øvre figuren viser resultat med 20 timers driftsdøgn og nedre figuren med 24 timers driftsdøgn. 
Øvre figuren brukes til å beregne kjøretider for persontog. Persontog kjører ikke hele døgnet og 
får kun tidstap ved kryssinger/forbikjøringer med andre persontog (figurene viser resultat når 
persontog har høyere prioritet enn godstog). Nedre figuren brukes til å beregne kjøretider for 
godstog (kjører hele døgnet). 
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Konsept K5.1 


Øvre figuren viser resultat med 20 timers driftsdøgn og nedre figuren med 24 timers driftsdøgn. 
Øvre figuren brukes til å beregne kjøretider for persontog. Persontog kjører ikke hele døgnet og 
får kun tidstap ved kryssinger/forbikjøringer med andre persontog (figurene viser resultat når 
persontog har høyere prioritet enn godstog). Nedre figuren brukes til å beregne kjøretider for 
godstog (kjører hele døgnet). 
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Følsomhetsanalyse 


 
Figur 26 Kapasitet i konsept K3.4 -25% 


 


 
Figur 27 Kapasitet i konsept K2.3 +25%. 
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Figur 28 Kapasitet i konsept K5.1 +25% med tre nye krysningsspor mellom Sørumsand og Kongsvinger. 
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Eksempel beregning av togfølgetid med tre ulike togtyper (lengde) 
Eksemplet er tilsvarende som i avsnittet «Kapasitetsutnyttelse med lange godstog». Forskjellen 
er at det det i dette eksempel finnes 3 tog med forskjellig lengde og fire stasjoner, slik at det er 
mulig å bedre vise hvordan metodikken fungerer. 
 
Strekningen A-B og B-C får samme togfølgetid da ingen av godstogene kan krysse på stasjon B 
og kjøretidene på begge strekningene er samme. Strekning C-D får lavere togfølgetid da 
tømmertogene (T1 og T2) kan krysse på stasjon C. 
 
Som beskrevet i rapporten så er det det lengste toget som bestemmer hvilken kjøretid som skal 
brukes, det vil si det er ikke tatt hensyn til muligheten til overlange kryssinger. Dette er en 
forenkling som fungerer bra når det lengre toget er et godstog og det kortere et persontog. Er 
det et kort og et langt godstog, gjelder samme forutsetninger. Metodikken gjør ingen forskjell på 
om det er persontog eller godstog, den ser kun til toglengder og sporlengder. Av den årsaken 
blir togfølgetiden for kombinasjoner av godstog (K) og tømmertog (T) samme på delstrekning C-
D som på A-B og B-C, selv om tømmertogene er kortere enn sporene på stasjon C. 
 


 


Tog Antall Lengde A <--> B B <--> C C <--> D Vekt [%] A <--> B B <--> C C <--> D
R1 2 220 4 4 4 1 R1 R2 8% 4 4 4
R2 2 220 4 4 4 2 R1 K1 4% 4 4 4
K1 1 740 6 6 6 3 R1 K2 4% 12 12 12
K2 1 740 6 6 6 4 R1 T1 4% 4 4 4
T1 1 500 6 6 6 5 R1 T2 4% 8 8 4
T2 1 500 6 6 6 6 R2 R1 8% 4 4 4


7 R2 K1 4% 12 12 12
8 R2 K2 4% 4 4 4


Kryssingsspor A: 750 m 9 R2 T1 4% 8 8 4
Kryssingsspor B: 400 m 10 R2 T2 4% 4 4 4
Kryssingsspor C: 630 m 11 K1 R1 4% 10 10 10
Kryssingsspor D: 750 m. 12 K1 R2 4% 18 18 18


13 K1 K2 2% 18 18 18
14 K1 T1 2% 6 6 6
15 K1 T2 2% 18 18 18
16 K2 R1 4% 18 18 18
17 K2 R2 4% 10 10 10
18 K2 K1 2% 18 18 18
19 K2 T1 2% 18 18 18
20 K2 T2 2% 6 6 6
21 T1 R1 4% 8 8 6
22 T1 R2 4% 12 12 6
23 T1 K1 2% 6 6 6
24 T1 K2 2% 18 18 18
25 T1 T2 2% 12 12 6
26 T2 R1 4% 12 12 6
27 T2 R2 4% 8 8 6
28 T2 K1 2% 18 18 18
29 T2 K2 2% 6 6 6
30 T2 T1 2% 12 12 6


10,53 10,53 9,33
9,46 9,46 8,31Vektlagt gjennomsnitt:
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Kort sammendrag 
 


Denne rapporten begrunner prosjektutløsende behov for KVU Kongsvingerbanen. Behovsanalysen er 
en gjennomgang av bredden i aktuelle, konkrete behov relatert til problembeskrivelsen, vurdert i et 
overordnet samfunnsperspektiv. Analysen beskriver det overordnede samfunnsbehovet. 
Hovedfokuset i behovsanalysen har vært å kartlegge samfunnsbehovet, men det er også sett på 
primære og sekundære interessenters behov. Det prosjektutløsende behovet er det 
samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltaket og er definert som følgende:  


Det er behov for et transporttilbud som kan dekke samfunnets etterspørsel etter person- og 
godstransport mellom Lillestrøm og riksgrensen  
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Forord 
 


Behovsanalysen er utarbeidet av Sigrid Furuholt Engelstad, Daniela O. Fuentes, Gunnar Berglund og 
Øyvind Dalen, med sistnevnt som fagansvarlig og oppdragsleder. Faste Lynum har vært 
kvalitetssikrer. Rapporten er revidert etter gjennomlesning og innspill fra Jernbanedirektoratet ved 
Darssan Kupandran, Per Pedersen, Ulla Vesterås, Marit Linnerud, Åse-Marit Drømtorp og Gunnar 
Ridderstrøm.  
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1. OM BEHOVSANALYSEN 
Behovsanalysen er det andre kapittelet i Konseptvalgutredning for Kongsvingerbanen.  


1. Problembeskrivelse  
2. Behovsanalyse  
3. Strategiske mål  
4. Rammebetingelser for konseptvalg  
5. Mulighetsstudie  
6. Alternativanalyse  
7. Føringer for forprosjektfasen  


Behovsanalysen beskriver bredden i aktuelle, konkrete behov relatert til problembeskrivelsen, 
vurdert i et overordnet samfunnsperspektiv. Analysen beskriver det overordnede samfunnsbehovet. 
Hovedfokuset i behovsanalysen er å kartlegge samfunnsbehovet, men det er også viktig å avdekke 
primære og sekundære interessenters behov.   


I behovsanalysen har vi gjort en kartlegging av relevante interessenter/aktører i form av en 
interessentanalyse. Formålet med kartlegginger er å få frem hvem som berøres av tiltaket og 
avdekke interessekonflikter mellom disse. Videre har vi gjort en vurdering av styrken i de identifiserte 
behovene. Gjennom dette arbeidet fremkommer det hvilke behov som skal legges til grunn for den 
videre utredningen. Vi har også gjort en vurdering av prosjektets relevans i forhold til 
samfunnsmessige behov.  


Behovsanalysen er et viktig grunnlag for utvikling av mål og rammebetingelser. Det er i denne 
delrapporten behovet for prosjektet utredes og diskuteres. Begrepene behov, mål og effekt er nært 
beslektet, i den grad at de utrykker det samme, men på forskjellig tidspunkt i prosessen (Concept 
rapport). Behovet utrykker en fremtidig ønsket tilstand, målet konkretiserer og tidfester det man 
ønsker å oppnå, og effekten er den fremtidige bekreftelsen på i hvilken grad man lykkes med å nå 
målet (Concept, evalueringsrapport). Det er derfor et grunnleggende krav at det skal være samsvar 
mellom behov og effekt. Dette illustreres i figur 1-1.  


 
Figur 1-1: God samhandling mellom behov- mål og effekt er viktig for god utforming av et prosjekt.  
 


Behovene skal utrykke:  


- En fremtidig ønsket tilstand som gir rom for å vurdere alternative løsninger eller konsepter, 
men som ikke går konkret inn på hva som kan være løsningen for det underliggende 
problemet.  







 


side 5 av 47 


2. NORMATIVE BEHOV 
Normative behov følger av politisk vedtatte målsettinger, lover, forskrifter og lignende. I nasjonale 
mål og føringer for areal- og transportutviklingen fremheves det at veksten i persontransport i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette gjelder for de deler av 
planområdet som omfattes av Oslo og tidligere Akershus (nå del av Viken).  


Videre understrekes det at hele prosjektområdet omfattes av at utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet, 
bidra til næringsutvikling, samt legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 


2.1. TEN-T 
EU vedtok i desember 2013 reviderte TEN-T retningslinjer som skal sikre en revitalisering av det 
transeuropeiske transportnettet i tråd med EUs Hvitbok om transport fra 2011. Hovedformålet med 
de nye retningslinjene er å legge til rette for utviklingen av et effektivt og sammenhengende 
europeisk transportnett fordi infrastruktur som sentralt ledd i transportnettet var svært fragmentert 
og med ulik kvalitet og standard. Formålet med TEN-T er å fremme bærekraftig transport under best 
mulige miljø- og samfunnsmessige forhold for å bidra til EUs mål spesielt for miljø og 
konkurranseevne. 


Det ble identifisert fem hovedproblemer i det transeuropeiske nettet:  


• Manglende sammenheng, særlig på grensekryssende strekninger  
• Store forskjeller mellom landene mht. standard på infrastruktur og tilgang til nettet  
• Mangel på samspill mellom transportformene, dvs. ikke tilrettelagt for multimodalitet  
• Ikke tilrettelagt for å bidra til målet om 60 prosent reduksjon i klimagassutslippene fra 


transport innen 2050  
• Ulike nasjonale krav og regelverk hindrer interoperabilitet 


Innenfor transportområdet omfatter TEN-programmet infrastrukturen - det vil si veger, jernbaner, 
indre vannveger, havner, lufthavner - og nødvendig tjenesteyting for denne, som trafikkstyrings- og 
kontrollsystemer. I tillegg til TEN-Transport (TEN-T) omfatter TEN også tele- og energinettverk, som 
igjen omfattes av egne retningslinjer. 


Transportnettet i TEN-T skal omfatte infrastruktur av høy kvalitet og innen alle transportformer. 
Eksisterende kapasitet skal utnyttes optimalt, og nettet skal så langt det lar seg gjøre være 
interoperabelt innen hver transportsektor og fremme intermodalitet mellom ulike transportformer 
(vekselvirkning mellom transportformer). Nettverket skal omfatte hele EU, og forbinde sentrale og 
mindre sentrale deler av fellesskapets territorium med hverandre. Videre skal det være mulig å koble 
til nettverk i EFTA-land, land i Sentral- og Øst-Europa og Middelhavslandene, og samtidig fremme 
interoperabilitet og tilgang til disse nettene.  


Nettverket for jernbane er inndelt i et kjernenettverk der tiltak skal være implementert senest 2030, 
og et utvidet nettverk der tiltak skal være implementert senest 2050. For jernbane gjelder følgende 
krav:  


• Elektrifisering av banene innenfor nettverket  
• Innføring og implementering av ERTMS  
• Godstog skal kunne holde minimum 100 km/t  
• Baner der det skal gå godstog må ha aksellast min. 22,5 tonn, og må kunne håndtere 


toglengder på 740 meter  
• TEN-T – havner skal kobles til jernbane innen 2031 
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Figur 2: Det Europeiske transportnettverket TEN-T.  
 


Retningslinjene for TEN-T legger føringer på kvaliteten på den delen av norsk infrastruktur som er en 
del av nettverket, dvs. Østfoldbanen fra riksgrensen til Oslo. Annet regelverk er også knyttet til TEN-
T-nettverket, og vil kunne få konsekvenser for fremtidig utforming. Selv om de reviderte 
retningslinjene nå er tatt inn i EØS-avtalen har dette ingen konsekvenser for hvordan norske aktører 
finansierer sine prosjekter. Finansieringen av TEN-T-prosjekt skjer gjennom EUs finansieringsverktøy 
«Connecting Europe Facility» (CEF). Norge deltar ikke i CEF Transport, og kan derfor ikke motta 
investeringsmidler til infrastruktur fra EU. 


2.2. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)1 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og 
bidra til mer effektive planprosesser.  


Følgende målsettinger er skissert:  


• Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til 
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 
og fremme helse, miljø og livskvalitet.  


 
1 Fastsatt ved kgl. res. September 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2 
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• Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  


• Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.  


I retningslinjene påpekes det bl.a. at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å 
oppnå effektive løsninger, og slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- 
og miljøvennlige transportformer. 


Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen. I 
transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til bane og annen 
kollektivtrafikk vektlegges.  


Ved behov for økt transportkapasitet skal mulighetene for å løse transportbehovet med et effektivt 
kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange utredes.  


2.3. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)2 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). 


2.4. Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk - klimaforliket3 
Norske politikere har gjennom klimaforliket i Stortinget vedtatt mål for klimapolitikken og tiltak for å 
nå målene. Norges klimapolitikk er basert på forlik inngått i Stortinget i 2008 og 2012. Forlikene er et 
resultat av at det er bred politisk enighet om at Norge skal ta et ansvar for reduksjon i 
klimagassutslipp gjennom en aktiv nasjonal politikk. Avtalen inneholder mål for utslippsreduksjoner i 
2020, herunder ambisjoner for nasjonale utslippsreduksjoner og et langsiktig mål om å omstille 
Norge til et lavutslippssamfunn.  


Overordnede mål for den norske klimapolitikken: 


• Norge skal overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng i første 
forpliktelsesperiode. 


• Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av 
klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. 


• Norge skal være karbonnøytralt i 2050. 
• Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store 


forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det 
innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.  


I tillegg til de overordnede målene om utslippsreduksjoner er det gjennom klimaforliket enighet om 
en rekke tiltak som skal gjennomføres i Norge. Dette gjelder blant annet: 


• Ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, 
sykkel og gange. 


• Bilavgiftene skal brukes til å bidra til å få en mer miljø- og klimavennlig bilpark. 
• Styrke jernbanens rolle i transportsystemet. 


 
2 Fastsatt ved kgl.res. 28. september 2018 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling 
plan- og bygningsloven) § 6-2 
3 Vedtatt i Stortinget 11.06.2012. 
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2.5. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-20234 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i 
fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for 
statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. 


Regjeringen ønsker at regional og lokal samfunns- og arealplanlegging skal være basert på åpen 
dialog mellom alle parter, der også staten deltar. Et viktig skritt på veien er de nasjonale 
forventningene. 


Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 


• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 


en forsvarlig ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 


De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. Det 
gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging er et av deres viktigste 
verktøy.  


Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 
bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 


Retningslinjene har fire fokusområder: 


• Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling  
• Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet  
• Bærekraftig areal- og transportutvikling  
• Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 


Om bærekraftig areal- og transportplanlegging står det følgende: 


Regjeringen vil fortsette å bygge ut samferdselsnettet i hele Norge. Et godt transportsystem er 
avgjørende for et moderne samfunn, og en viktig del av utbyggingsmønsteret og byutviklingen. Det er 
viktig at transportplanleggingen samordnes med by- og arealplanleggingen forøvrig. Regjeringen vil 
utvikle et transportsystem som bedrer framkommelighet og reduserer reisetid for personer og gods 
i hele landet, som reduserer transportulykkene i tråd med nullvisjonen og reduserer 
klimagassutslippene og andre negative miljøkonsekvenser. Det arbeides for å oppnå balanse mellom 
disse tre transportpolitiske målene. 


For dette fokusområdet har regjeringen blant annet følgende forventninger:  


• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for vekst og utvikling i kompakte og klart 
avgrensede byområder gjennom regionale bolig-, areal- og transportplaner. Planene 
fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekk i transportsystemet.  


• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for videre utbygging av et godt 
samferdselsnett i hele landet.  


• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse i byområder 
gjennom fortetting og transformasjon med kvalitet i omgivelsene, med vekt på arkitektur, 
byrom, kulturmiljøer, grønnstruktur og andre miljøverdier. Lokalisering av boliger, service, 
handel og andre arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter vurderes i sammenheng med 
eksisterende eller framtidige kollektivknutepunkt.  


 
4 Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019 
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• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for sykling og gange i byer og tettsteder, 
blant annet gjennom trygge skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling fra 
kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder, og for transportløsninger for grupper som er 
mindre mobile.  


• By- og omlandskommuner, sammen med fylkeskommunene, videreutvikler samarbeidet om 
transport på tvers av administrative grenser der dette bidrar til effektiv ressursbruk, 
næringsutvikling, bosetting og sosial bærekraft i ulike deler av fylket.  


2.6. Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-20295 
Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i 
retning av et Norge med større mobilitet, lavere transportkostnader og lavere utslipp.  


Regjeringens overordnede og langsiktige mål i transportpolitikken er: 


• Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet. 


Følgende hovedmål bygger opp under det overordnede målet:  


• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 


redusere andre negative miljøkonsekvenser 
 


Sentrale tema i NTP av særlig relevans for Kongsvingerbanen: 


Nullvekstmålet - Nullvekstmålet for persontransport med bil innebærer at persontransportveksten i 
byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Målet om nullvekst gjelder også for 
null- og lavutslippsbiler. Gjennom NTP vil regjeringen øke innsatsen for at persontransportveksten i 
byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Mobiliteten i byområdene skal bedres 
gjennom målrettede investeringer, bedre kollektivtransporttilbud og fremtidsrettede løsninger. 
Nullvekstmålet omfatter ikke næringstrafikk og gjennomgangstrafikken. Kommunene i tidligere 
Akershus (nå del av Viken) har forpliktet seg til nullvekstmålet gjennom byvekstavtalen for Oslo og 
Akershus.  


Arealbruk - En arealbruk med konsentrert utbygging og høy arealutnyttelse i og i nærheten av 
knutepunkter og langs kollektivakser vil kunne redusere transportbehovet og gi bedre utnyttelse av 
dagens kapasitet i transportsystemet. For å få en god effekt må byområdene forplikte seg til å bygge 
konsentrert ved eksisterende og nye knutepunkter, inkludert jernbanestasjoner. Regjeringen vil i 
større grad innlemme jernbanen i bymiljøavtalene og byvekstavtalene, blant annet i form av 
stasjons- og knutepunktstiltak. Sammen med en satsing på mer miljøvennlige transportformer og 
null- og lavutslippsteknologi kan en slik utvikling begrense klimagassutslippene fra transportsektoren. 


Jernbane - Regjeringen vil i sin langsiktige satsning på jernbanen særlig legge vekt på å videreutvikle 
jernbanens konkurransefortrinn. Jernbanen er et effektivt og miljøvennlig transportmiddel for 
personer og gods. For at toget skal være et attraktivt transportmiddel kreves et pålitelig tilbud, 
tilstrekkelig kapasitet, god frekvens og reisetid, god komfort og høy sikkerhet. Jernbanen er særlig 
godt egnet til arealeffektiv transport av mange mennesker raskt over mellomlange avstander og 
store mengder gods over lengre distanser. Overføring av gods fra vei til bane vil ha betydning for å 
bedre framkommeligheten på veiene, bedre sikkerhet, bidra til mindre miljøbelastning og redusere 
klimagassutslippene fra transportsektoren.  


 
5 Vedtatt i Stortinget 19.06.2017 
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Kongsvingerbanen - For Kongsvingerbanen skal det prioriteres tiltak som gir kapasitetsøkning både 
for gods- og persontransporten. I henhold til målbildet for persontransport med jernbane er det mål 
om 2-4 avganger per time for stasjonene på Kongsvingerbanen innen 2050. Se Figur 2-1.  


Driftsstabilitet - Regjeringen prioriterer tiltak som skal bidra til at driftsstabiliteten for jernbanen 
fortsatt bedres i planperioden. Høy driftsstabilitet er avhengig av at togoperatøren har rullende 
materiell i god teknisk stand og har prosedyrer som sikrer at materiellet er der det skal til rett tid. 
Jernbanestrekningene må ha tilstrekkelig kapasitet og god regularitet slik at togene kan fremføres i 
tråd med rutetabellen.  


ERTMS - European Rail Traffic Management System (ERTMS) er et felles europeisk signal- og 
sikringsanlegg for jernbanen. ERTMS vil både modernisere og forenkle måten jernbanetrafikken 
styres på. Systemet gir mulighet for økt kapasitet, samt økt sikkerhet på grunn av kontinuerlig 
hastighetsovervåkning. 


Persontransport - Regjeringen ønsker å utvikle persontransporten med jernbane. Utgangspunktet er 
at toget skal være en attraktiv og kapasitetssterk ryggrad i kollektivtransportsystemet. Jernbanen er 
et viktig element for å nå målet om at veksten i persontransport i byområdene skal tas av 
kollektivtransport, sykling og gåing. På banestrekninger inn mot Oslo, som eksempelvis 
Kongsvingerbanen og Hovedbanen prioriteres tiltak som gir kapasitetsøkning både for gods- og 
persontransporten. 


Godstransport - Det forventes fortsatt vekst i godstransporten. For at norsk næringsliv skal være 
konkurransedyktig må transportkostnadene reduseres. Regjeringens etappemål for godstransport er 
at transportkostnader for godstransport skal reduseres, de ulike transportmidlenes fortrinn utnyttes 
og mer gods overføres fra vei til sjø og bane. Det skal også prioriteres betydelige investeringer i 
infrastruktur for å styrke godstransporten på jernbane. Regjeringen foreslår en rekke tiltak i 
planperioden for å styrke godstransporten på jernbane slik at dagens markedsandeler kan beholdes, 
overføre gods fra vei, og ta nye markedsandeler i andre markeder enn kombinerte transporter. 
Tiltakene skal sikre at jernbanen igjen blir et attraktivt transportmiddel for gods når det gjelder 
punktlighet og pålitelighet. Kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og 
banekoblinger (tilsvinger) prioriteres, samt blant annet:  


• Elektrifisering Hamar-Elverum-Kongsvinger 
• Fortsatt satsing på drift og vedlikehold  
• Bygge kapasitet og legge til rette for at det kan kjøres lengre tog for alle godstyper 


Regjeringen har som ambisjon å overføre 30 % av gods over 300 km fra vei til sjø og bane innen 
planperiodens utløp (2029). Viktige tiltak som foreslås i denne meldingen er bruk av bl.a. 
incentivordning for godsoverføring, godspakken på jernbanen og andre havne- og terminaltiltak. For 
å kunne oppnå godsoverføring i et så stort omfang vil det være behov for omfattende økonomiske 
virkemidler og investeringer ut over det som foreslås i denne meldingen 


Klima og miljø - Hovedmålet for klima og miljø i transportsektoren er å redusere klimagassutslippene 
i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser. 
Både transportaktiviteten og bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen medfører klima- og 
miljøutfordringer. Trasé for nye jernbaneanlegg må tilpasses etappemål om å begrense tap av 
naturmangfold og følges opp med miljøtilpassede tiltak ved eventuell konflikt.  
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Figur 2-3. Målbilde for persontransport med jernbane frem mot 2050 (kilde Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 
2018-2029). Stasjonene på Kongsvingerbanen i tidligere Akershus (nå del av Viken) ligger i Indre omland, men 
hvor flere har lavt til moderat passasjergrunnlag. Stasjonene i Innlandet ligger i Ytre omland. I henhold til 
tabellen er det være mål om 2-4 avganger per timer for stasjonene på Kongsvingerbanen.    
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2.7. Regionale planer 


2.7.1. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen6 
Osloregionen er en samarbeidsallianse bestående av 78 kommuner og fire fylkeskommuner i 
hovedstadsområdet. Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig 
og bærekraftig region i Europa. S 2.7.1. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 
samordner politikken på et fylkesovergripende nivå. Strategidokumentet vil danne grunnlag for 
innspill til Nasjonal transportplan (NTP), ved forhandlinger om bymiljøavtaler, m.v.  


For å nå det overordnede målet for samarbeids-
alliansen er det definert følgende delmål: 


• Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt 
basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur. 


• Transportsystemet skal på en rasjonell måte 
knytte den flerkjernete regionen sammen, til 
resten av landet og til utlandet. 
Transportsystemet skal være effektivt, 
miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og 
med lavest mulig behov for biltransport. 


• Osloregionen skal oppfylle nasjonale klimamål 
innenfor for sitt geografiske område. 
Persontransportveksten i byområder skal tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange 


 


 


For å nå disse målsettingene er det blant annet skissert følgende overordnede strategier: 


• En flerkjernet region 
• Utnytte hovedstadsområdets vekstkraft til beste for hele Osloregionen. Vekst må brukes som 


en mulighet til å skape økt konkurransekraft og utvikle mer bærekraftige byer og tettsteder. 
• Bygge ut transportnettet, med jernbanen som ryggrad, for å binde bolig- og 


arbeidsmarkedene tettere sammen. Dette skal gi bedrifter bedre tilgang til kompetanse, og 
styrke grunnlaget for bolig- og næringsutvikling, også utenfor Oslos nærmeste omland. 


• Konsentrere veksten til byer og tettsteder, og lokalisere viktige private og offentlige 
funksjoner til disse. Dette skal skape sterke sentra for verdiskaping i ulike deler av regionen 
og stimulere til motstrøms pendling som vil gi økt nytte av jernbaneinvesteringene. 


By- og tettstedsutvikling: 


• Utvikle attraktive byer og tettsteder etter prinsipper for kompakt og miljøvennlig 
stedsutvikling med boliger i gangavstand til arbeid, handel og tjenester. Dette skal fremme 
gåing, sykling og kollektivtransport, og redusere behovet for å bygge ned natur og 
landbruksområder i byenes randsoner. 


• Lokalisere handel, arbeidsplasser, kultur og undervisning i sentrum, slik at de bygger opp 
under levende byer og tettsteder. Prinsippene om rett virksomhet på rett sted i forhold til 
transportsystemet, legges til grunn. 


• Lokalisering av offentlig virksomheter skal brukes som et aktivt virkemiddel i byutviklingen. 


 
6 Vedtatt i Osloregionens styre 03.05.2016. Osloregionen er en frivillig sammenslutning basert på interessefellesskap. Det er 
kommunene, fylkeskommunene og staten som styrer areal- og transportutviklingen gjennom sine planer og vedtak. 
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Naturgrunnlag og blå-grønn struktur 


• Vekst skal kunne prioriteres foran jordvern innenfor byene og tettstedene, samtidig som 
jordvern skal prioriteres foran vekst utenfor byer og tettsteder. 


• Redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser gjennom kompakt byutvikling og 
nullutslippsteknologi for kjøretøyer. 


Godslogistikk 


• Utvikle en nav-satellittstruktur for håndtering av gods og logistikk i Oslofjordområdet med 
nye satellitter som på lang sikt kan avlaste Alnabru. 


• Lokalisere terminaler med god tilknytning til jernbane, hovedveier og havner innenfor en 
times reisetid fra markedet i Oslo. Avklare egnede områder for arealkrevende virksomheter 
(C-områder) i regionale arealplaner. Konsentrere logistikkbedrifter i kort avstand fra 
terminalene. 


• Ruste opp veiforbindelser utenom Oslo for å understøtte distribusjon av varer på tvers av 
regionen, og for å lede mer av tungtransporten utenom byområdet 


Transport 


• Utvikle lokale transportsystemer som fremmer byutvikling og mating mot jernbanen i de 
regionale knutepunktene. Prioritere løsninger for gående, et sammenhengende sykkelveinett 
fra byenes omland og lokale kollektivlinjer med god fremkommelighet. Løsninger for privatbil 
skal tilpasses øvrige trafikantgrupper og bylivet. 


• Løse kapasitetsbegrensningene for tog, T-bane og buss i Oslonavet.  
• Samordne kollektivtrafikken i hele regionen (buss, tog, T-bane, trikk og båt) slik at det 


fremstår som et samlet kollektivtilbud med et felles informasjons-, takst- og billettsystem. 
• Styrke finansieringen av lokal kollektivtransport, gå- og sykkelveinett i byene med økte 


statlige bidrag, og åpne for å bruke bompenger til drift av kollektivtransporten i alle 
byområdene. 
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2.7.2. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus7 
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus definerer en regional areal- og 
transportstruktur som skal prioriteres av stat, fylke og kommuner og ligge til grunn for videre 
samarbeid.  


Planen legger til grunn en videreutvikling av 
dagens senterstruktur, men med 
forutsetning om at 80-90 % av veksten skal 
kanaliseres til prioriterte vekstområder, 
blant annet Oslo by, regionale byer i 
tidligere Akershus- nå Viken, og bybåndet 
som strekker seg fra Oslo by til hhv. Asker, 
Ski og Lillestrøm sentrum/Kjeller.  


Veksten skal hovedsakelig skje langs 
jernbane- og T-banenettet, noe som 
medfører behov for økt samarbeid om 
senterstruktur, transportforbindelser og 
sammenhenger i bystrukturen. Prioriterte 
vekstområder utvikles med flerfunksjonalitet 
og kvalitet i sentrum, høy arealutnyttelse, 
gode bomiljøer og gangavstand mellom 
funksjonene, og det skal legges til rette for 
arbeidsplassintensive virksomheter. 
Tilrettelegging for fotgjengere, syklister og 
gode knutepunkt for kollektivtransport 
prioriteres. 


 
Kollektivnettverket i bybåndet videreutvikles med mange reisemuligheter, også i retning av de 
regionale byene. Kollektivtilbudet på tvers i delregionene, fra prioriterte lokale byer og tettsteder og 
inn mot de regionale byene bedres. Akershus fylkeskommunes forslag til innfartsparkeringsstrategi 
legges til grunn for planen og for utvikling av innfartsparkeringstilbudet i regionen. 


Det legges opp til å inngå avtaler om samordnet areal- og transportutvikling i tilknytning til regionale 
byer og områder for arbeidsplassintensive virksomheter. Gjennom avtalene avklares forventningene 
til kommunens og fylkeskommunens prioriteringer. Tema i slike avtaler vil være: 


• knutepunkt/terminalutbygging 
• kollektivfremkommelighet 
• kollektivbetjening 
• tilrettelegging for gang og sykling 
• parkeringspolitikk 
• arealbruk og tetthet 
• utarbeiding av vei- og gateplan eller tilsvarende 
• kvalitet og innhold i byutviklingen 


Akershus fylkeskommune og eventuelt staten går i dialog med kommunene om hvordan området kan 
utvikles både i forhold til arealdisponering, kollektivtransportløsninger og finansiering av tiltak. 


 


 


 
7 Vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre hhv. 14. og 16. desember 2015 
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2.7.3. Hedmark: Regional samferdselsplan 2012 – 20218 
Regional samferdselsplan for Hedmark omfatter riks- og fylkesveinettet, jernbanens infrastruktur og 
togtilbud samt øvrig kollektivtrafikk organisert via Hedmark Trafikk FKF.  


Planen skal gi føringer for Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 og Tiltaksplan for Hedmark 
Trafikk 2014-2017. Planen skal også gi viktige innspill til Nasjonal Transportplan 2014-2023 med 
tilhørende handlingsprogram for riksveier og jernbane.  


Planen vektlegger samferdselens betydning for regional utvikling gjennom at infrastruktur er viktig 
for konkurranseevne, bosetting, pendlingsmuligheter, tjenesteproduksjon og oppvekstsvilkår. Den 
lister opp samferdselsutfordringer for Hedmark: 


• Spredt bosetting med store avstander og et omfattende vegnett og transportbehov for jord-
skognæring, industri og reiseliv.  


• Hedmark er transittfylke på veg- og jernbanetransport. Gjennomgangstrafikken er blandet 
med lokaltrafikk. 


• Uakseptable høye ulykkestall på vegnettet. 
• Bevilgningene til samferdsel er lave i forhold til behov, veglengde, standardkrav og 


trafikkarbeid. 
• Uutnyttet potensiale i forhold til veksten i Osloregionen og Gardermoen. 


Samferdselsplanens strategier er konkretisert gjennom tiltak og tiltaksområder. Tiltak med særlig 
relevans for arbeidet med KVU Kongsvingerbanen er: 


• Utvikle effektive kollektivknutepunkter og holdeplasser samt øke kollektivtransportens andel 
av totaltrafikken 


• Markedsføre kollektivsystemet inklusive ekspressbusser og jernbane overfor befolkningen 
• Sikre kollektivtransportens arealbehov med tanke på utvikling av terminaler og 


innfartsparkering 
• Universell utforming av kollektivtrafikken, herunder knutepunkt, holdeplasser, 


fotgjengersoner, transportmateriell og informasjonssystemer 
• Arbeidet med samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging skal videreføres 
• Stille krav overfor transportørene om miljøvennlig drift 
• Etablere direkte forbindelser mellom regionsentra med buss og tog 
• Utvikle ordning for gods på buss 
• Øke frekvensen mellom Oslo og Kongsvinger 
• Forbedre kommunikasjonen til andre deler av landet ved modernisering og utbygging av 


banestrekninger ved: 
-inkludering av Kongsvingerbanen i IC-området 
-å øke kryssingskapasitet på Kongsvingerbanen  
-å øke kapasiteten for tømmer -og flistransport ved hovedterminaler på Røros- og 


Solørbanen 
-utrede muligheten for etablering av stykkgods- og containerterminaler som et rasjonelt 
omlastningspunkt mellom jernbane- og vegtransport 


• Arbeide for elektrifisering og økning av kryssingskapasiteten på Røros- og Solørbanen som et 
ledd i å skape et mer robust jernbanenett mellom Oslo og Trondheim. 


• Arbeide for å bygge godsterminal i Kongsvingerområdet som avlastning for 
Alnabruterminalen 


 


 
8 Vedtatt av Hedmark fylkesting 13.06.2012 
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2.8. Kommuneplaner 
Det er kommunene som styrer den generelle arealutviklingen i byer og tettsteder, og 
kommuneplanen er kommunenes primære styringsverktøy for overordnet arealplanlegging. 


2.8.1. Kommunene i det tidligere Akershus 
For de tidligere Akershuskommunene langs Kongsvingerbanen gir Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus (kap. 2.1) tydelige føringer for arealutviklingen, med utgangspunkt i 
jernbanestasjonene i regionen. Den regionale planen skal virke gjennom kommuneplanene. De 
tidligere kommunene Skedsmo, Fet, Sørum og Nes kommuner rullerte alle sin kommuneplan i 2015, 
før den regionale planen var vedtatt. Nye kommuneplaner må i større eller mindre grad justeres og 
tilpasses den regionale planen. Pr. våren 2019 var det ikke gjort nye kommuneplanvedtak i de 
berørte kommunene. Flere av kommunene var imidlertid i rulleringsprosess og av den grunn er det 
ikke gitt en egen beskrivelse av de enkelte kommuneplanene i de daværende Akershuskommunene.  


1.1.2020 ble Skedsmo, Fet og Sørum slått sammen til nye Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommunes 
nye kommuneplanens samfunnsdel er per 06.08.2020 ute på høring. Inntil det er laget ny 
kommuneplan for Lillestrøm kommune er det arealdelene for Fet, Sørum og Skedsmo som gjelder. 


2.8.2. Sør-Odal 
Gjeldende kommuneplan for Sør-Odal ble vedtatt i 2013. I vurdering av nye utviklingsarealer i 
arbeidet med planen ble vern av landbruks-, kultur-, natur-, og friluftsområder vektlagt, og 
utviklingsarealer som ikke fører til nedbygging eller oppdeling av slike områder ble prioritert. For 
utviklingen av Skarnes sentrum er det et overordnet mål å skape et levende og attraktivt sentrum, og 
å redusere avstanden mellom boliger og service- og tjenestetilbudet. Det er derfor ønskelig med 
boligfortetting i sentrum gjennom tilrettelegging for leiligheter ved utvikling av nye service- og 
næringsbygg. 


2.8.3. Kongsvinger 
Kommuneplan for Kongsvinger ble vedtatt i 2009, og ny kommuneplan var på høring våren 2019.  


Den vedtatte kommuneplanen legger prinsipper om samordnet areal- og transportplanlegging til 
grunn. Hovedtyngden av bolig- og næringsveksten skal kanaliseres til Kongsvinger by, selv om det 
også legges til rette for boligbygging i andre tettsteder i kommunen. Utviklingspotensialet i sentrum 
og øvrige tettsteder skal realiseres gjennom fortetting og feltutbygginger i tilknytning til eksisterende 
struktur.  


Høringsforslaget til ny kommuneplan viderefører prinsippene fra gjeldende plan. Det skal legges til 
rette for at veksten i persontransport i byområdet kan tas med gange- sykkel og kollektivtransport, 
og det skal stimuleres til fortetting og transformasjon i sentrumsområdet. Kongsvinger stasjon ligger 
på sørsiden av Glomma, mens hovedtyngden av sentrum ligger på nordsiden. Høringsforslaget til ny 
kommuneplan går inn for å styrke sentrum på nordsiden av Glomma som bysentrum, mens sentrum 
på sørsiden styrkes som trafikknutepunkt og bydelssenter.  Det skal legges til rette for ny gang- og 
sykkelbro over Glomma for å motvirke barrierevirkningen av elva. 


2.9. Oppsummering normative behov 
Det overordnede målet for transportpolitikken i Norge er å utvikle et sikkert transportsystem som 
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Transportsystemet skal 
utvikles for å bedre framkommeligheten og redusere reisetiden for personer og gods i hele landet, og 
derigjennom bidra til verdiskaping og omstilling til lavutslippssamfunnet.  


Innenfor persontransport er den viktigste overordnede føringen at transportveksten i 
storbyområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. En dreining av reisevanene i en slik retning 
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vil også bidra til å redusere omfanget av trafikkulykker, i tråd med nullvisjonen om ingen drepte eller 
hardt skadde i trafikken.  


Det er samtidig behov for et transportsystem som kan håndtere reiseetterspørselen på en 
kostnadseffektiv måte. 


Stortinget har sluttet seg til EUs mål for godsoverføring fra vei til sjø og bane. Overføring av gods 
krever at de alternative transportmidlene må bli vesentlig mer attraktive enn veitransport. Målet for 
overføring av gods fra vei til sjø og bane er svært ambisiøst og vil kreve meget kraftige tiltak og 
virkemidler hvis det skal oppnås.  


Regjeringen ønsker gjennom NTP å videreutvikle jernbanens konkurransefortrinn, mens Klimaforliket 
har mål om å styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I henhold til målbilde for persontransport 
med jernbane gjengitt i NTP 2018-2029, er det mål om 2-4 avganger per time innen 2050 for 
stasjoner som det en finner langs Kongsvingerbanen i dag. 


For å få effekt av infrastrukturinvesteringene er det samtidig behov for at kommunene følger opp i 
sine arealplaner og forplikter seg til å konsentrere veksten til definerte knutepunkt, med 
utgangspunkt i jernbanestasjonene.  


De regionale føringene for samordnet areal- og transportutvikling i Oslo og de tidligere 
Akershuskommune Skedsmo, Fet, Sørum og Nes vektlegger behovet for at vekst kanaliseres til 
eksisterende byer og tettsteder, og at disse utformes kompakt og på en måte som legger til rette for 
gange, sykkel og kollektivtransport. For Kongsvingerbanen gjelder dette Fetsund, Sørumsand og 
Årnes. 


De normative behovene kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: 


• Et transportsystem som legger til rette for at flere reiser kan gjøres med kollektivtransport, 
gange og sykkel 


• Et transportsystem som dekker næringslivets behov for godstransport, med særlig vekt på 
transport knyttet til skogbruksnæringen i Hedmark 


• Et transportsystem som bygger opp under eksisterende og prioriterte tettsteder  
• Et transportsystem som ikke beslaglegger verdifulle arealer i eller utenfor tettstedene (dyrka 


mark, rekreasjonsarealer, bolig- eller næringsarealer, kulturmiljøer, naturområder e.l.) 
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3. ETTERSPØRSELSBASERTE BEHOV 


3.1. Bakgrunn  
Etterspørselsbaserte behov er behov som oppstår som følge av endret etterspørsel eller ønsker og 
forventninger om høyere standard på eksisterende tilbud. Behovet vil i denne sammenheng være 
forskjellen mellom etterspørsel og tilbud. Etterspørselen vil kunne endre seg over tid, som følge av 
befolknings- og arbeidsplassutvikling, økonomisk utvikling, teknologiutvikling, politiske føringer, med 
mer.  


3.2. Persontransport 
Problembeskrivelsen gir en gjennomgang av dagens transporttilbud, reiseomfang, bosettings- og 
arbeidsplassmønster, reisevaner og arbeidspendling, og utviklingstrekk fram mot 2040. Når vi setter 
disse faktorene sammen, kan vi danne oss et inntrykk av utviklingen for persontransportmarkedet 
frem mot 2040.  


3.2.1. Tettstedsstruktur, veinett, transporttilbud og trafikkbelastning 


Tettstedstruktur og veinett  


Tettstedene i utredningsområdet ligger i all hovedsak i tilknytning til jernbanestasjonene langs 
Kongsvingerbanen, på østsiden av Glomma. Det bor til sammen drøyt 25.000 i de største tettstedene 
langs Kongsvingerbanen i Viken og tilsvarende 15.000 i Innlandet. I tillegg bor det 8.000 i Aursmoen 
og Bjørkelangen i Aurskog-Høland og 2.700 i Skotterud og Magnor i Eidskog kommune. Beboere i 
disse tettstedene er også mulige brukere av Kongsvingerbanen. Det primære markedsområdet for 
Kongsvingerbanen utgjør 40-50.000 bosatte. Se Figur 3-1 og Figur 3-2.    


Fv. 175 og fv. 172, som går mellom tettstedene på østsiden av Glomma, fra Kongsvinger til Fetsund, 
har enkel tofeltsstandard og begrenset trafikkapasitet. Store deler av strekningen har fartsgrense 60 
km/t eller lavere, og det er bare mindre delstrekninger med fartsgrense 80 km/t. Det tar nesten 1,5 
time å kjøre strekningen Kongsvinger-Fetsund langs fv. 175 og fv. 17. Tilsvarende reisetid med tog er 
drøyt en time.  


E16, som går på vestsiden av Glomma, gir god tilgjengelighet fra Kongsvingerregionen til Lillestrøm 
sentrum og Oslo. Drøyt en tredjedel av strekningen, inn mot henholdsvis Kløfta og Kongsvinger, er 
opparbeidet som firefelts motorvei. Resterende delstrekning er under planlegging. Ferdigstilt E16 vil 
gi en rask og trafikksikker forbindelse fra Kongsvingerregionen til Oslo, Lillestrøm sentrum og OSL 
Gardermoen, for både person- og godstransport. Tettstedene langs Kongsvingerbanen i Viken ligger 
alle et godt stykke fra E16. E16 er dermed mindre relevant som reisevei for bosatte i disse områdene 
for reiser i retning Lillestrøm sentrum og Oslo. 
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Figur 3-1 Antall bosatte i de største tettstedene i utredningsområdet 


 
Figur 3-2 Antall arbeidsplasser i de største tettstedene i utredningsområdet 
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Togtilbud 


Kongsvingerbanen betjener i dag regiontog og grensekryssende person- og godstog. I 
normalsituasjon er det timesfrekvens for regiontog på Kongsvingerbanen.  


Tog vil i de fleste tilfeller være det raskeste transportmiddelet for reiser mellom tettstedene langs 
Kongsvingbanen og Lillestrøm sentrum/Oslo.  


Banen trafikkeres av L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger, med stopp på Kongsvinger, Skarnes, Årnes, 
Bodung, Haga, Auli, Rånåsfoss, Blaker, Sørumsand, Svingen, Fetsund, Nerdrum og Lillestrøm by før 
Oslo S. I tillegg er det to innsatstog mellom Kongsvinger og Oslo S i morgen- og ettermiddagsrush, 
med stopp på Tuen i tillegg til stoppene på L14. Begge tilbud benytter Gardermobanen mellom 
Lillestrøm sentrum og Oslo S. På grunn av arbeid med ny kontaktledning på banen er det buss-for-tog 
på dagtid på Kongsvingerbanen. Det er forventet at tilbudet med timesavganger og to ekstra 
avganger i morgen- og ettermiddagsrush gjenopptas når dette arbeidet er ferdig i 2022.  


Togmateriellet som benyttes på Kongsvingerbanen (Type 75) har 295 sitteplasser og 264 ståplasser. 
En avgang i hver retning kjøres med doble togsett. Flere av stasjonene på banen har ikke lange nok 
plattformer til å håndtere doble togsett. Passasjerene som skal av og på en av disse stasjonene kan 
bare benytte den ene vognen.    


SJ kjører i dag to daglige avganger tur/retur Oslo-Stockholm, med en reisetid på 5-6 timer. Det er 
ventet at SJ vil gjenoppta tilbudet med fem daglige avganger tur/retur Oslo-Stockholm og en reisetid 
ned mot 4,5 timer når arbeidet med ny kontaktledning er ferdigstilt i 2022. 


Antall påstigninger på toget er høyest i retning Oslo i morgenrush og tilsvarende høyest i retning 
Kongsvinger på ettermiddagen. Toget oppfattes gjerne som fullt, hvilket vi si at passasjerene 
oppfatter at det ikke er sitteplass til alle, når belegget overstiger 80 %. Om morgenen er toget 
tilnærmet fullt fra Sørumsand og inn i retning Oslo. På ettermiddagen er det generelt noe lavere 
belegg, men toget er stort sett fullt mellom Oslo S og Sørumsand. Se Figur 3-3 og Figur 3-4. Grunnet 
arbeid med ny kjøreledning på Kongsvingerbanen kjøres det for tiden buss-for-tog på dagtid. Av den 
grunn foreligger det ikke statistikk på belegg for avgangene utenom rush.  


 
Figur 3-3. Belegg når toget forlater stasjonen på avganger fra Kongsvinger i morgenrushet og avgang fra Oslo i 
ettermiddagsrushet. Kilde NSB/Vy. 
 


Sammenlignet med trafikken på veinettet har togene på Kongsvingerbanen høyst sannsynlig en enda 
større andel reiser i rush – hvilket tilsier at rushtidsandelen utgjør mer enn 50 % av reiseomfanget. 
For rushtidsavgangene med størst belastning ligger belegget på 80-120 % for delstrekningene mellom 
Sørumsand og Oslo. Belegget utenom rush antas dermed å ligge på maks 40-60 % for de mest 
trafikkerte delstrekningene. Det vil med andre ord være god plass på toget for avganger midt på 
dagen og på kveldstid.   
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Figur 3-4. På- og avstigninger på stasjoner langs Kongsvingerbanen, snitt pr dag 2017. kilde: NSB/Vy. 
 


Korresponderende og supplerende busstilbud 


Ruter har ansvar for busstilbudet i Oslo og de tidligere Akershuskommunene Skedsmo, Fet, Sørum og 
Nes og Innlandstrafikk for Innlandskommunene Sør-Odal og Kongsvinger. Dette gjør at ingen 
bussruter krysser fylkesgrensen. Kongsvingerbanen er eneste alternativ for å reise med 
kollektivtransport mellom Kongsvinger og for eksempel Oslo sentrum eller OSL.  


Ruters rute 450, 455, 460 og 470 og Hedmark trafikks rute 120 er de viktigste rutene som opererer i 
det samme området som Kongsvingerbanen. Se Figur 3-5 og nærmere omtale i Problembeskrivelsen.   


Rute 450 går mellom Årnes og Gardermoen via Jessheim og er en viktig kollektivakse på tvers av 
Kongsvingerbanen. Ruten korresponderer med Kongsvingerbanen på Årnes, med mulighet for 
overgang for reiser til/fra Jessheim og OSL. Overgang mellom Kongsvingerbanen og rute 450 vil være 
beste alternativet for å reise kollektivt fra Kongsvinger til OSL. Rute 450 har 30 minutters frekvens 
hele dagen. Ruter har høyt belegg på ruten.  


Rute 450 gir også mulighet for overgang til rute 460 som går langs E16 fra fylkesgrensen Viken/ 
Innlandet og Kløfta, hvor man eventuelt kan reise videre med tog på Hovedbanen. Rute 460 vil i liten 
grad være et supplement til Kongsvingerbanen, da ruten ikke går innom tettstedene på østsiden av 
Glomma.  


Rute 470 supplerer Kongsvingerbanen mellom Fetsund og Lillestrøm sentrum, med 30 minutters 
frekvens i rush og 60 minutter utenom. Rute 470 har også fem ekspressavganger i morgenrush til 
Oslo bussterminal og tilsvarende fem i motsatt retning om ettermiddagen. Rute 470 er et reelt 
alternativ til Kongsvingerbanen for arbeidsreiser fra Fetsund til Oslo sentrum.      


Rute 455 mater til Kongsvingerbanen fra boligområdene mellom Rånåsfoss og Årnes, og har 
timefrekvens. Rute 120 har timesfrekvens og korresponderer med Kongsvingerbanen, med mulighet 
for mating fra Magnor og Skotterud i Eidskog kommune til Kongsvinger stasjon. 


En bussrute gjennom alle tettstedene øst for Glomma, parallelt med Kongsvingerbanen, vil være lite 
konkurransedyktig med hensyn til reisetid både i forhold til tog og bil, og dermed lite attraktivt for 
reisende som har andre alternativ.   
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Figur 3-5. De viktigste bussrutene som supplerer og/eller mater til Kongsvingerbanen i Viken. Kilde Ruter.  
 


Trafikkbelastning på veinettet 


Rv. 22 mellom Fetsund og Lillestrøm sentrum og E16 mellom Skarnes og Kløfta har den høyeste 
trafikkbelastningen for veistrekningene langs Kongsvingerbanen. Det er vesentlig mer trafikk på E16 
enn det parallelle fylkesveinettet øst for Glomma, selv om tettstedene i all hovedsak ligger på 
østsiden av elva.  


Rv. 22, fv. 172 mellom Sørumsand og Årnes, fv. 175 nord for Årnes og fv. 174 som kobler E16 til 
Jessheim/OSL er mer rushtidspreget enn veiene inn mot og gjennom Kongsvinger. Det samme gjelder 
E16 sør for Årnes. For disse veistrekningene foregår 45-50 % av trafikken i rushtiden morgen og 
ettermiddag.  
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Figur 3-6. Årsdøgntrafikk (ÅDT) for utvalgte målestasjoner på veinettet langs Kongsvingerbanen. Tekst markert i 
gult viser strekninger med høy andel trafikk i rush (Statens vegvesen: www.trafikkdata.no).  
 


Forsinkelser på veinettet 


Med unntak for noe rushtidsforsinkelse morgen og ettermiddag gjennom Fetsund og inn og ut av 
Lillestrøm sentrum, er det generelt god fremkommelighet på veinettet i influensområdet til 
Kongsvingerbanen. Forsinkelsene varer fra rundt kl. 6-9 om morgenen og kl. 1530-1730 på 
ettermiddagen. Se Figur 3-6.  


Forsinkelsen på veinettet i Fetsund gir også uforutsigbar reisetid for buss gjennom tettstedet, blant 
annet rute 470 t/f Lillestrøm sentrum, samt for eventuell mating til de tre togstasjonene Svingen, 
Fetsund og Nerdrum.  


  



http://www.trafikkdata.no/
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Figur 3-7. Forsinkelser på veinettet gjennom Fetsund i morgen- og ettermiddagsrush. Kilde Google Maps 
 


Oppsummering 


Det primære markedsområdet for Kongsvingerbanen utgjør 40-50.000 bosatte i dag. Disse bor i all 
hovedsak i tettsteder i tilknytning til stasjonene på Kongsvingerbanen øst for Glomma, et godt stykke 
fra hovedveien E16.  


Tog vil i de fleste tilfeller være raskeste transportmiddel for reiser mellom tettstedene langs 
Kongsvingbanen og til Lillestrøm sentrum og Oslo. 


I normalsituasjon vil det være timesfrekvens for regiontogtilbudet på Kongsvingerbanen (L14 
Kongsvinger-Oslo S-Asker), med stopp på følgende stasjoner: Kongsvinger, Skarnes, Årnes, Bodung, 
Haga, Auli, Rånåsfoss, Blaker, Sørumsand, Svingen, Fetsund, Nerdrum og Lillestrøm før Oslo S. I 
tillegg vil det være to innsatstog i morgen- og ettermiddagsrush mellom Kongsvinger og Oslo S, med 
stopp på Tuen i tillegg til stoppene langs L14.  


De viktigste bussrutene i området er Rute 450 som korresponderer med Kongsvingerbanen på Årnes 
og gir mulighet for overgang for reiser til/fra Jessheim og OSL, og Rute 470 som er et reelt alternativ 
til Kongsvingerbanen for arbeidsreiser fra Aurskog-Høland og Fetsund til Oslo sentrum. For øvrige 
tettsteder i utredningsområdet er det et svært begrenset busstilbud for reiser både mellom 
tettstedene og t/f Lillestrøm sentrum og Oslo.  


Morgenavgangene har et belegg på 80-120 % mellom Sørumsand og Oslo S, mens 
ettermiddagsavgangene har et nesten like høyt belegg mellom Oslo S og Sørumsand. Reiseomfanget 
utenom rush utgjør høyst sannsynlig vesentlig mindre enn 50 % av makstimen. Belegget på avganger 
utenom rush kan dermed antas å ligge på maksimalt 40-60 %. I normalsituasjon vil det være god 
plass på toget utenom rush og i motstrømsretning.  


Det er forsinkelser på veinettet gjennom Fetsund i morgen- og ettermiddagsrush, som også påvirker 
busstrafikken gjennom tettstedet.  


Det er ventet at SJ vil gjenoppta tilbudet med fem daglige avganger tur/retur Oslo-Stockholm og en 
reisetid ned mot 4,5 timer når arbeidet med ny kontaktledning er ferdigstilt i 2022. 
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3.2.2. Fremtidig persontrafikk langs Kongsvingerbanen 
 


Rushtidsreiser 


For å anslå mulig utvikling i persontransportmarkedet i utredningsområdet har vi tatt utgangspunkt i 
dagens og fremtidig befolkningsmengde i kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og de tidligere 
kommune Sørum og Fet, og reiser i retning Oslo. Vekst i disse reisene på hverdager benyttes som 
grunnlag for å anslå fremtidig reiseetterspørsel på Kongsvingerbanen i makstimene.  


I normalsituasjon er det timesfrekvens for regiontog på Kongsvingerbanen. I 2018 var det til sammen 
21009 påstigninger på hverdager for morgenavgangene på stasjonene mellom Kongsvinger og 
Nerdrum for reiser i retning Oslo. Morgenavgangene består av fire avganger for L14 med ankomsttid 
i Oslo mellom kl. 05:56 og 08:56, hvorav én avgang kjøres med dobbelt togsett. I tillegg kjøres det to 
innsatstog med ankomsttid i Oslo kl. 07:28 og 08:30. Passasjerkapasiteten er 295 sitteplasser og 264 
ståplasser per vogn.   


Pendlingsomfanget på strekningen, inkludert arbeidsreiser til Oslo, Asker/Bærum og Follo utgjør 
18 600. I tillegg bor det nærmere 500 skolelever med rett til skoleskyss i tettsteder langs 
Kongsvingerbanen, og som kan antas å være mulige brukere av banen.  


Dersom en legger til grunn at morgenavgangene i all vesentlig grad består av arbeidsreiser, foretas 
12 % av arbeidsreisene langs Kongsvingerbanen i retning Oslo med tog. 


 


Tabell 3-1: Dagens og fremtidig befolkning i korridoren- utviklingsscenarioer 
2018-situasjon  
Befolkningsmengde yrkesaktiv alder10 50 450 
Andel av befolkning i yrkesaktiv alder 61 % 
Antall pendlere langs Kongsvingerbanen 18 600 
Antall skoleskyssberettigede elever 500 
Pendlerandel (andel pendlere ift. ant. Bosatte i yrkesaktiv alder) 37 % 
Antall påstigninger Kongsvingerbanen i retning Oslo, morgen11 2 100 
Andel pendlere som reiser med Kongsvingerbanen, morgenavganger 12 % 
Vekst, befolkning og pendling  
Befolkningsvekst yrkesaktiv alder 2018-204012 6 300 
Befolkningsvekst yrkesaktiv alder 2018-2040, i prosent 12 % 
Befolkningsvekst yrkesaktiv alder 2018-205013 8 400 
Befolkningsvekst yrkesaktiv alder 2018-2050, i prosent 17 % 
Pendlingsvekst 2018-2050, gitt dagens fordeling (maks reiseetterspørselsvekst) 3 100 
Utviklingsscenarioer 2018-2050  
Økning i påstigende, 12 % arbeidsreiser med tog (dagens andel) 360 
Økning i påstigende ved 13 % arbeidsreiser med tog (dobling antall nye reiser i rush) 720 
Økning i påstigende ved 17 % arbeidsreiser med tog (50 % av vekst) 1 500 
Økning i påstigende 24 % arbeidsreiser med tog (nullvekst, 100 % av vekst) 3 100 


 
9 Kilde: NSB/Vy 
10 Kilde: SSB/Statistikkbanken  
11 Kilde: NSB/Vy 
12 Kilde: SSB/Statistikkbanken, MMMM-prognose. Prognose til 2040  
13 Kilde: Estimert utvikling, basert på vekst 2030-2040 
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SSBs befolkningsframskriving gir en samlet vekst på 12 % for personer i yrkesaktiv alder frem mot 
2040. Dersom trenden fra 2030 til 240 fortsetter frem mot 2050, vil det bli en samlet vekst på 17 % 
for bosatte i yrkesaktiv alder for perioden 2019-2050.  


Gitt disse forutsetningene for befolkningsvekst vil en videreføring av dagens andel arbeidsreiser med 
tog gi 360 nye passasjerer per dag i 2050, som gir drøyt 2500 daglige togreiser t/r. Dette er det mest 
realistiske scenariet hvis togtilbudet opprettholdes som i 2017 (før arbeidene med ny kjøreledning 
ble igangsatt).  


En eventuell dobling i antall nye arbeidsreiser med tog vil gi ca. 700 nye passasjerer, som gir ca. 2800 
reiser per dag (passasjervekst på ca. 35 %). Dette vil øke andelen arbeidsreiser i rush med ett 
prosentpoeng til 13 %. Dette vil sannsynligvis kreve et forbedret togtilbud, fortrinnsvis i rush. 


Dersom vi legger til grunn at 50 % av de nye arbeidsreisene går på tog får vi drøyt 1500 nye 
passasjerer, som gir totalt 3700 reiser per dag (passasjervekst på ca. 70 %). Andelen arbeidsreiser i 
rush vil i så fall øke til 17 %. Dette scenariet vil kreve en vesentlig forbedring i togtilbudet. 


Hvis vi legger nullvekstmålet for personbiltransport til grunn skal all vekst i persontransport tas med 
kollektiv, sykkel og gange. Gitt dagens arbeidsreiseomfang i regionen, er det rimelig å anta at en stor 
del av veksten i arbeidsreiser da må tas med kollektivtransport, som i praksis betyr reiser med 
Kongsvingerbanen. Dersom vi forutsetter at alle nye arbeidsreiser går på tog får vi 3100 nye 
passasjerer, som gir 5200 reisende per dag (passasjervekst på ca. 150 %). Andelen arbeidsreiser i rush 
vil med det øke til 24 %, en dobling i forhold til dagens nivå. Et slikt scenarium vil kreve et vesentlig 
bedre togtilbud og sterke restriksjoner på bilbruk samt at arbeidsreisene i regionen i all vesentlig 
grad går i retning Oslo. Et slikt reiseomfang anses som mindre realistisk. 


  


  
Figur 3-8. Antall påstigninger på Kongsvingerbanen for morgenavgangene i retning Oslo i 2018, og mulig 
utvikling frem mot 2050.  
 


For å møte etterspørselsveksten kan det være mye å hente på å øke kapasiteten i vognmateriellet 
som benyttes på Kongsvingerbanen.  
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Togvognene som benyttes på Kongsvingerbanen i dag har 295 sitteplasser og 264 ståplasser (Type 
75). Reiseomfanget er av en slik størrelse at flere av avgangene har et belegg på over 100 % når 
togene nærmer seg Lillestrøm stasjon (fra Svingen/Fetsund i retning Oslo).  


Til sammenligning har pendlertogene i Stockholmsregionen 374 sitteplasser og 526 ståplasser (SL 
X60). SL X60 brukes også på strekningen Stockholm-Uppsala med ca. en times reisetid. Type 75 og SL 
X60 er omtrent like lange. Bruk av togsett a la SL X60 gir over 25 % ekstra setekapasitet 
sammenlignet med type 75. Med SL X60 vil det i teorien vil være tilstrekkelig med seks vogner for å 
håndtere dagens reiseomfang i morgenrush.  


Morgenavgangene består i dag av fire avganger for L14, hvorav én avgang med dobbelt togsett, og to 
innsatstog – til sammen syv vogner fordelt på seks avganger.  


Bruk av togtype 75 og doble togsett på alle seks morgenavganger vil dekke etterspørselsbehovet 
frem mot 2050 for en eventuell utvikling hvor inntil 50 % av nye pendlere reiser med tog. For å dekke 
etterspørselsbehovet ved oppfyllelse av nullvekstmålet vil det være behov for ni avganger med doble 
togsett i morgenrush (tre avganger mer enn i dag). Se Figur 3-9 og Figur 3-10. 


Bruk av en togtype a la SL X60 og doble togsett på alle avganger vi kreve syv avganger i morgenrush 
(mellom kl. 06 og 09) for å dekke etterspørselsbehovet frem mot 2050 for scenario med oppfyllelse 
av nullvekstmålet (én avgang mer enn i dag). Se Figur 3-9 og Figur 3-10. 


 


 
Figur 3-9. Teoretisk antall vogner for å møte etterspørselsveksten på Kongsvingerbanen frem mot 2050 med to 
ulike vogntyper. Type 75 benyttes på strekningen i dag, mens SL X60 benyttes i Stockholmsregionen. Det går 
syv vogner i retning Oslo i morgenavgangene i dag (seks avganger, hvorav én kjøres med dobbelt togsett).  
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Figur 3-10. Teoretisk antall avganger med doble togsett for å møte etterspørselsveksten på Kongsvingerbanen 
frem mot 2050. Type 75 benyttes på strekningen i dag, mens SL X60 benyttes i Stockholmsregionen. Det er seks 
avganger i retning Oslo i morgenrush i dag, hvorav én kjøres med dobbelt togsett. 
 


Drøyt 500 skoleelever bosatt i områder langs Kongsvingerbanen i Viken har rett på skoleskyss i dag, 
hvorav halvparten er ungdomsskoleelever som bor på Auli og går på Runni ungdomsskole i Årnes 
(Runni ungdomsskole ligger drøyt en kilometer fra Årnes stasjon. Det er usikkert hvor mange av disse 
som benytter Kongsvingerbanen på skolereisen). Andelen skolereiser på Kongsvingerbanen utgjør 
anslagsvis 10-15 % av antall påstigninger. Denne andelen forventes å øke fremover da mye av 
veksten i de tidligere Akershuskommunene Fet, Sørum og Nes består av barnefamilier.  


Reiser utenom rush 


For reiseetterspørselen utenom rush vil det i første rekke være behov for å kunne tilby tilstrekkelig 
mobilitet til befolkningen i tettstedene i utredningsområdet. 


Med unntak for reiser mellom Fetsund og Lillestrøm sentrum, gir tettstedsstruktur og vegnett 
begrensede muligheter til å etablere et effektivt og konkurransedyktig busstilbud både for reiser 
mellom tettstedene på østsiden av Glomma og for reiser til Lillestrøm sentrum, Oslo eller 
Kongsvinger, hvor mye av handels- og fritidstilbudet for bosatte i regionen ligger.  


Reisetiden med tog mellom tettsteder langs Kongsvingerbanen er minst like god som med bil. 
Konkurranseforholdet går derfor i første rekke på frekvensen på togtilbudet.  


Dagens tilbud, med én avgang i timen, må betraktes som et minimumstilbud for lokale reiser som i 
første rekke benyttes av de som ikke har andre alternativ, men samtidig relativt bra for regionale 
reiser. Et bedre togtilbud vil bedre mobiliteten i regionen, spesielt for de som ikke disponerer egen 
bil. 


Høyere frekvens og eventuelt kortere reisetid vil erfaringsmessig øke reiseetterspørselen for 
kollektivtransport, og derigjennom bidra til å redusere bruken av privatbil.  


Aldrende befolkning tilsier økning i reiseetterspørselen utenom rush, hvor reisene i mindre grad er 
styrt av faste reisetider og reisemål slik arbeidsreiser er.  
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Alle kommunene innenfor influensområdet får en vesentlig økning i personer over 67 år. Det vil få 
konsekvenser for reisebehovet og etterspørselen etter togreiser også utenom rush. I 2018 bor det i 
overkant av 13 000 personer over 67 år i influensområdet for Kongsvingerbanen. I henhold til SSB 
befolkningsframskriving vil antall personer over 67 år øke med 9 900 fra 2018 til 2040, som gir en 
samlet vekst på 76 %. Dersom trenden fortsetter, kan det forventes en tilnærmet dobling i antall 
personer over 67 år fra 2018 til 2050. Veksten i antall personer over 67 år er 1,7 ganger så høy som 
veksten for personer i yrkesaktiv alder. Samtidig er det bare en del av reisene utenom rush som 
gjennomføres av personer over 67 år.  


Dersom en antar antall påstigninger utenom rush utgjør 50 % av antall påstigninger i rush får vi i 
overkant av 100 påstigninger per retning per dag utenom rush. Dette skal fordeles på 15 avganger.  


Dersom antall påstigninger utenom rush stiger like mye som antall i rush får vi 180 nye passasjerer, i 
snitt 12 per avgang. Dersom trafikkveksten utenom rush blir dobbelt så høy som i rush får vi 360 nye 
passasjerer, i snitt 24 per avgang.  


Dersom antall påstigninger utenom rush dobles, får vi 1000 nye passasjerer per dag, i snitt 60 per 
avgang.  


Som det fremkommer, må antall passasjerer utenom rush øke betydelig, før det blir det blir trengsel 
ombord.  


På en annen side vil økt frekvens både bidra til å øke den generelle mobiliteten i regionen for 
alternativer til bil, samt øke andelen som reiser med tog. Dette kan være faktorer som taler i favør av 
flere avganger utenom rush, uavhengig av dagens markedsandel.  


Forholdet til vekst 


I beregningen skiller vi ikke på de ulike delstrekningene på Kongsvingerbanen, men ser på den totale 
veksten i reiser som starter i områder mellom Kongsvinger og Nerdrum. Problemanalysen har vist at 
forventet vekst er høyest i de tidligere kommunene Fet og Sørum, samt Nes. Økningen i 
etterspørselen forventes derfor å bli størst i disse kommunene.  


Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, se kapittel 2.1, har føringer om at veksten i i 
de tidligere kommunene Fet og Sørum, samt Årnes i Nes i all vesentlig grad bør komme i gangavstand 
til jernbanestasjonene. Vi har ikke lagt inn eventuelle endringer i arealbruksmønsteret i disse 
kommunene ved beregning av fremtidig reisepotensial. Det er rimelig å anta at planlagt 
arealutvikling vil bidra til å forsterke reiseetterspørselen ved stasjonene i Fet, Sørum og Årnes 
ytterligere, ved at flere bor slik til at tog vil være det mest hensiktsmessige transportmidlet for reiser 
i retning Lillestrøm sentrum, Oslo, Gardermoen og Kongsvinger.  


For Sør-Odal og Kongsvinger er ikke arealbruksføringene like tydelige. For disse kommunene kan et 
forbedret jernbanetilbud i form av kortere reisetid og høyere frekvens bidra til å snu den negative 
utviklingstrenden og gi økt vekst og reiseetterspørsel.   


3.2.3. Persontrafikk fra Kongsvinger, Sør-Odal og Nes mot Ullensaker 
I tillegg til å se på mulig utvikling i persontrafikk langs Kongsvingerbanen, har vi sett på potensialet 
for økt kollektivbruk mellom områder langs nordre del av Kongsvingerbanen og Ullensaker. Dagens 
arbeidspendling i dette området går primært fra Kongsvinger, Sør-Odal og i særlig grad Nes, til 
Ullensaker. Arbeidspendlingen i motsatt retning er svært lav, og er ikke tatt med i videre vurderinger, 
ref. Problemanalysen.   


I dag pendler tilsammen drøyt 2 000 arbeidstakere fra Kongsvinger, Sør-Odal og Nes kommuner til 
Ullensaker. Drøyt 1 700 av pendlerne bor i Nes kommune, mens 300 bor i de to Innlandskommunene. 
Nes har et spredt bosettingsmønster med mange små tettsteder. Passasjergrunnlaget i Nes vil i første 
rekke være bosatte i Årnes, Bodung og Auli, som utgjør drøyt 40 % av folketallet i kommunen. 
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Dagens potensial for pendling med tog mellom Kongsvingerbanen og Gardermoen/OSL antas dermed 
å utgjøre drøyt 1000 reisende.   


Et reiseomfang på 1000 og en kollektivandel på 20 %, vil teoretisk gi 200 kollektivreiser mellom 
Kongsvinger/Nes og Ullensaker per dag. Dersom vi legger til forventet befolkningsvekst i yrkesaktiv 
alder fram mot 2040 øker antallet til nærmere 250. 


En kollektivandel på 20 % er høyt for dette området. En kollektivandel i denne størrelsesorden 
forutsetter et høykvalitets kollektivtilbud, slik som jernbane med høy frekvens og god kapasitet. 
Dette fordrer samtidig at de som reiser bor tett på stasjonene, eller enkelt kan reise dit, for at reisen 
skal bli mest mulig effektiv. 


200 kollektivreisende tilsvarer i underkant av én avgang med dagens togmateriell (295 sitteplasser). 
Alternativt vil det bli behov for fire bussavganger med en setekapasitet på 50.  


En kollektivandel på 10 % vil gi 100 reisende per dag. Dette utgjør knapt to bussavganger.  


En ny jernbanelinje mellom Kongsvingebanen og Jessheim/Gardermoen vil ventelig ha et svært 
begrenset markedsgrunnlag for arbeidsreiser. Effektiv bussbetjening, som dagens tilbud mellom 
Årnes og Jessheim/OSL, vil være tilstrekkelig for å betjene denne reiseetterspørselen. 


3.2.4. Grensekryssende transport 
 


Lange reiser 


Siden begynnelsen av 1990-tallet har antall flyreiser mellom Norge og Sverige i snitt økt med 4 % i 
året. Oslo-Stockholm står for 80 % av flyreisene mellom Norge og Sverige, og utgjorde drøyt 1,4 
millioner reiser i 2017 (sum begge veier).  


Svenske trafikktellinger og transportmodellberegninger viser anslagsvis drøyt 2 millioner 
personreiser med bil mellom Oslo og Stockholm, fordelt relativt likt mellom E18 og Rv. 2 (Rv. 61 i 
Sverige). 


I 2017 hadde tog en markedsandel på 9 % for reiser mellom Oslo og Stockholm, fly 39 % og bil 51 %. 
Togets markedsandel steg fra 4 % til 9 % da SJ innførte hurtigtog med reisetid på 4,5 timer og doblet 
antall avganger til fire per dag i 2015. Før frekvensøkningen hadde toget om lag 150 000 reisende per 
år. I 2017 økte antall passasjerer til drøyt 300 00014. I de senere år har banen vært delvis stengt 
grunnet vedlikeholdsarbeid, noe som har ført til en nedgang i markedsandelen igjen.  


Flyreiser Oslo-Stockholm inkluderer også de som reiser til/fra Gardermoen og Arlanda med fly. 
Transferandelen på OSL var på 25 % i 2017 (kilde Avinor). Det er rimelig å anta at også Arlanda har en 
betydelig andel transfer-reiser. Det reelle overføringspotensialet vil dermed være en del mindre enn 
1,4 millioner reiser. Anslagsvis er det 0,8-1 million direkte flyreiser mellom Oslo og Stockholm, og 
som eventuelt kan overføres til tog.  


Et bedre togtilbud mellom Oslo og Stockholm vil også gi overføring fra bil til tog.  


Avstanden Oslo-Stockholm er omtrent like lang som avstanden Stockholm-Gøteborg. Til 
sammenligning har toget en markedsandel på 46 % for reiser mellom Stockholm og Gøteborg, mens 
andelen flyreiser utgjør 22 % og bilreiser 31 %.  


En markedsandel på 46 % for tog Oslo-Stockholm tilsvarer drøyt 1,5 millioner reiser tur/retur – en 
femdobling i forhold til dagens situasjon.  


 
14 Nelldal (2019): KVU Kongsvingerbanan -Nuläge gränsöverskridande trafik 
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Figur 3-11. Potensielt antall togreiser t/r Oslo-Stockholm ved ulike markedsandeler 
 


Kortere reiser 


Det har vært en kraftig nedgang i arbeidspendling fra Sverige til Norge de senere år. De senere år har 
det vært en bedring i arbeidsmarkedet i Sverige, slik at innpendling og innflytting til Norge har gått 
ned. 


I 2018 jobbet drøyt 1000 personer bosatt i Sverige i kommuner langs Kongsvingerbanen (den gang 
Skedsmo, Fet og Sørum, samt Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog), mens 700 jobbet i 
Ullensaker/Eidsvoll og 3750 i Oslo15. SSB har ikke oversikt over hvor i Sverige disse bor. Det 
fremkommer heller ikke av statistikken om disse pendler daglig eller har lengre opphold i Norge. 
Potensialet for daglige arbeidsreiser med Kongsvingerbanen fra Sverige er dermed vanskelig å 
kvantifisere. 


En kollektivandel på 10 % gir potensielt 100-200 togreiser til kommunene langs Kongsvingerbanen og 
Ullensaker/Eidsvoll.   


Det har generelt vært lite pendling fra Norge til Sverige. Siste registering fra 2009 viste at 800 pendlet 
fra Norge til Sverige, hvorav over halvparten fra Oslo og Halden.  Potensialet for daglige arbeidsreiser 
med Kongsvingerbanen fra Norge til Sverige vurderes å være svært beskjedent.  


Ved riksgrensen har Rv. 2 en ÅDT på 7900 og E16 en ÅDT på 65016. En stor andel av trafikken på Rv. 2 
kommer sannsynligvis som følge av grensehandel i Charlottenberg. I tillegg er det mange nordmenn 
med hytter i området som bruker denne veien. Hovedtyngden av trafikkmengden på Rv. 2 er dermed 
knyttet til reiser som er lite overførbare til tog. Dagens potensial for kortere grensekryssende turer 
vurderes å være beskjedent.   


 
15 Kilde: SSB 
16 Kilde: NVDB, Statens vegvesen 
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3.3. Godstransport 


3.3.1. Dagens situasjon 
Kongsvingerbanen er en svært viktig forbindelse i det norske godstransportsystemet. Godstransport 
utgjør 20 % av togtrafikken på banen i dag. For Grensebanen isolert sett står godstransport for 
nærmere 80 % av togtrafikken. Godstransporten består i hovedsak av tømmertransport til Sverige og 
stykkgods til Nord-Norge, samt mindre mengder av industrivarer, termovarer og fisk mellom Alnabru 
og Nord-Norge, Sverige og kontinentet. 


Fra Solørbanen fraktes det tømmer til og fra Norsenga terminal i Kongsvinger og videre langs 
Grensebanen og til ulike destinasjoner i Sverige. Strekningen fra Kongsvinger til Charlottenberg 
samler tømmertransporten fra flere jernbanestrekninger i Norge, og utgjør dermed en svært viktig 
lenke for denne transporten.  


Beregninger med Nasjonal Godsmodell (NGM) 17 viser at det transporteres ca. 1,4 millioner tonn gods 
på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm stasjon og Kongsvinger (per 2018). På Grensebanen er den 
årlige godsmengden beregnet til ca. 1,9 millioner tonn, av dette er litt over 1 million tonn tømmer. På 
de mest trafikkerte hverdagene passerer det minst 20 godstog på strekningen Lillestrøm-
Kongsvinger. I tillegg kommer det ytterligere en del tømmertog som kjører til Sverige via Kongsvinger 
stasjon og Solørbanen.  


Toget er så å si enerådende på transport av stykkgods til Nord-Norge via Sverige, blant annet som 
følge av den lange reiseavstanden på 2 000 km. Godsomfanget er i størrelsesorden 600 000 tonn 
stykkgods i året18.  Overføringspotensialet for mer gods på banen for denne strekningen er begrenset 
på grunn av svært høy markedsandel for tog allerede i dag. 


Det har vært en firedobling i eksport av massevirke (tømmer som benyttes til tremasse eller 
cellulose) fra Norge til Sverige over de siste ti år. I 2017 ble det eksportert drøyt 2,0 millioner 
kubikkmeter massevirke fra Norge, i all hovedsak til Sverige19. I samme tidsperiode har det også vært 
en kraftig vekst i eksport av celluloseflis fra Norge til Sverige, og omfanget utgjorde i 2017 ca. 
450 000 kubikkmeter20.   


Kongsvingerbanen går parallelt med E16 og riksvei 2, som er hovedalternativene til transport på bane 
i denne korridoren. I henhold til NGM går hovedtyngden av godset på disse veiene på lastebil, hvorav 
drøyt 5 % går på modulvogntog21. Modellberegninger fra NGM viser at 2,4 millioner tonn gods 
transporteres på rv. 2 over riksgrensen, hvorav 1,4 millioner tonn er tømmer, i all vesentlig grad som 
eksport. Stykkgods utgjør ca. 400 000 tonn. I tillegg transporteres det tørrbulk, samt noe termovarer, 
fisk og industrivarer på bil langs rv. 222.   


 
17 Modellberegninger fra NGM, modellversjon er v.3 (2018) med input fra Varestrømmer i Norge – en 
komponent i Nasjonal godsmodell (Hovi, Inger Beate. (2018). Varestrømmer i Norge- en komponent i Nasjonal 
godsmodell.   
18 Ibid. 
19 Statistisk sentralbyrå. (2019, 05 02). Statistikkbanken. Hentet fra Utenrikshandel: 
https://www.ssb.no/statbank/list/muh 
20 Ibid. 
21 Modellberegninger fra NGM, modellversjon er v.3 (2018) med input fra Varestrømmer i Norge – en 
komponent i Nasjonal godsmodell (Hovi, Inger Beate. (2018). Varestrømmer i Norge- en komponent i Nasjonal 
godsmodell.   
22 Ibid.   
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3.3.2. Utviklingstrekk 
Frem mot 2050 er det ventet en årlig vekst på om lag 1,5 % i transporterte godsstrømmer for landet 
som helhet23. Strekningen Lillestrøm - Kongsvinger inngår i korridoren «Rest Sverige», sammen med 
Oslo - Kornsjø, Ski - Sarpsborg (Østre linje) og Hell - Storlien. «Rest Sverige» forventes å få en årlig 
vekst på 1,7 % (tonn) fra 2012 til 2050. Beregningen forutsetter at det ikke er 
kapasitetsbegrensninger på jernbanen.  


Ved hjelp av den Nasjonale Godsmodellen har vi beregnet en samlet økning på nesten 75% frem mot 
år 2050 for godsmengdene som transporteres fra Kongsvinger til riksgrensen. Hvis veksten blir slik 
NGM estimerer vil vi kunne få om lag 3,3 millioner tonn gods transportert på Kongsvingerbanens 
østlige del (strekningen mellom Kongsvinger og riksgrensen) i 2050. 


 


 
Figur 3-11: Vekst i den estimerte etterspørselen etter godstransport på Kongsvingerbanen 2018-2050  
 
Røros- og Solørbanen er de banestrekninger med høyest forventet årlig vekst i transportarbeidet i 
begynnelsen av prognoseperioden, grunnet forventninger om høy vekst for tømmer på jernbane. 
Veksten er ventet å avta utover i perioden.  


Det forventes også høy vekst for stykkgods og termovarer på bane til/fra Sverige. I NGM er det antatt 
at markedsandelen for de enkelte transportgruppene opprettholdes som i dag. Modellen tar ikke 
hensyn til at jernbanen står overfor betydelige utfordringer med hensyn til konkurranse mot 
lastebiltransportører fra lavkostnadslandene i Øst-Europa. Den reelle utvikling for godstransport på 
jernbane kan dermed bli lavere enn det modellberegningene tilser.  


3.3.3. Utfordringer 
For godstogoperatørene har det over tid har vært vanskelig å kunne tilby lønnsom og effektiv 
transport på jernbane. Lav pålitelighet som følge av hyppige forekomster av planlagte og ikke-
planlagte brudd på infrastrukturen påvirker kundenes tillit og etterspørsel. Innføring av 
modulvogntog, økt innslag av utenlandske lastebilsjåfører med lavere lønnsnivå enn norske sjåfører 
og betydelige veiinvesteringer har i tillegg styrket veitransportens konkurransekraft relativt til 
jernbanen. Som konsekvens taper jernbanen i økende grad godsvolum til veitransport.  


 
23 Hovi, I. B., Caspersen, E., Johansen, B., Madslien, A., & Hansen, W. (2015). Grunnprognoser for godstransport 
til. TØI rapport 1393/2015 
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Mange vareeiere har over tid har tilpasset seg et system som minimerer lagringskostnadene, noe 
som har ført til høyere krav med hensyn til lavere transporttid, også for gods som i utgangspunktet 
ikke kan anses å være tidskritisk.  


Det er særlig etterspørsel etter godstransport nattestid. Dette er en utfordring på Kongsvingerbanen 
da Bane NOR generelt ønsker å utføre vedlikeholdsarbeid om natten for ikke å ramme 
persontransporttilbudet. Siden Kongsvingerbanen er enkeltsporet er det begrenset tilgang til å drive 
vedlikehold samtidig med ordinær drift. Kongsvingerbanen er høyt belastet hele døgnet, noe som 
begrenser muligheten for å drive vedlikeholdsarbeid om natten.   


Det er et generelt ønske blant godsoperatører om økt sportilgang og mulighet til å kjøre lengre tog. 
Infrastrukturforvalter kan i begrenset grad tilbyd dette på Kongsvingerbanen i dag, grunnet 
overbelastning på banen og få muligheter for å krysse lange godstog24.  


3.3.4. Muligheter 
Tiltak i jernbanesektorens handlingsprogram for 2018-2029 som elektrifisering av Solørbanen, 
relokalisering og utvidelse av Norsenga tømmerterminal, samt tilsving mellom Solørbanen og 
Grensebanen og ved Elverum stasjon, vil bidra til å redusere transportkostnadene for operatørene, 
samt trafikkbelastningen fra tømmertransporten vest for Kongsvinger stasjon. Dette er tiltak som 
også vil frigjøre kapasitet på Kongsvinger stasjon, og muligens åpne for flere avganger.  


Funksjonelle terminaler med god lagringskapasitet muliggjør optimalisering av transporten og 
eventuelt reduksjon av antall togavganger. Dette gjelder alle terminaler som håndterer gods som 
transporteres over Kongsvingerbanen. For ruten mellom Oslo og Narvik er for eksempel antall 
avganger redusert fra syv til fem over tid, selv om transportert volum er det samme.  


3.3.5. Fremtidig etterspørselsbehov 
Det er stor usikkerhet knyttet til anslag på fremtidig etterspørselsbehov for godstransport på 
Kongsvingerbanen, og hva dette medfører i form av behov for flere avganger og/eller lengre tog. 
Prognoser basert på estimat fra den nasjonale godsmodellen viser en stor økning i samlet etterspurt 
godsmengde på Kongsvingerbanen25, se Tabell 3-2.  


NGM estimerer en samlet dobling av etterspørsel etter godstransport på Kongsvingerbanen i 
perioden fremt il 2050. I begynnelsen av perioden forventes det særlig høy vekst i transportarbeid 
knyttet til tømmer som kommer fra Røros- og Solørbanen. Vekstraten for tømmer avtar imidlertid 
utover i perioden. Veksten er vist i Tabell 3-2.  


Tabell 3-2: Dagens og fremtidig etterspørsel etter godstransport på Kongsvingerbanen målt i mill. tonn, 
estimert i NGM 


Dagens situasjon 2018- totale mengder  
Dagens godsmengder Lillestrøm- Kongsvinger 1,4 mill. tonn  
Dagens godsmengder Kongsvinger- riksgrensen 1,9 mill. tonn 
Estimert etterspørsel 2030 og 2050- totale mengder  
Estimert godsmengde strekningen Lillestrøm- Kongsvinger år 2030 1,7 mill. tonn 
Estimert godsmengde strekningen Lillestrøm- Kongsvinger år 2050 2,4 mill. tonn 
Estimert godsmengde strekningen Kongsvinger-riksgrensen år 2030 2,3 mill. tonn 
Estimert godsmengde strekningen Kongsvinger-riksgrensen år 2050 3,3 mill. tonn 


 


 
24 Jernbanemagasinet (2019). Godsselskapene etterlyser strakstiltak og lengre tog 
25 Hovi, I. B., Caspersen, E., Johansen, B., Madslien, A., & Hansen, W. (2015). Grunnprognoser for godstransport 
til. TØI rapport 1393/2015. 
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Den estimerte økningen i transportert gods i perioden frem mot 2050 kan enten tilbys ved at 
godsoperatørene får ruteleie til å kjøre lengre tog, eller at infrastrukturforvalter tilbyr flere ruteleier 
til godsoperatørene slik at vareeiere kan fordele godset på flere tog. En økning i antall avganger er i 
utgangspunktet mindre attraktivt for godsoperatørene enn lengre tog, da dette øker 
transportkostnadene. I dag er det heller ikke er tilstrekkelig kapasitet på banen til å øke antall 
avganger. Næringen ønsker i første omgang mulighet til å kjøre lengre tog, i kombinasjon med 
høyere driftssikkerhet og forutsigbarhet.  


En kombinasjon av både lengre og flere tog er trolig den mest fleksible løsningen og vil samtidig trolig 
være nødvendig for å kunne ta ut den estimerte transportetterspørselen på lang sikt (mot 2050).  


Gjennomsnittlig lengde på godstogene som kjører på Kongsvingerbanen i dag er 460 meter26. Hvis en 
ser for seg å ta ut den estimerte etterspørselsøkningen på det samme antall godstog som kjøres i 
dag, må alle godstog på sikt ha en teoretisk toglengde på 740 meter. En slik toglengde er, gitt 
tilrettelagt infrastruktur og banekapasitet, kun aktuelt for kombitog. Tømmertog vil, på den annen 
side få problemer med for høy vekt og manglende trekkraft. Per dags dato er de fleste tømmertog 
maksimalt 500 meter lange.  


Gitt en lik fordeling av mengden tog som transporterer tømmer og annet gods, vil deler av den 
estimerte veksten kunne dekkes ved å tillate kjøring med flere lengre tog på banen (enn i de som 
kjøres i dag). På mellomlang sikt, for år 2030 får vi i underkant av 20 % økning i estimert 
godstransport-etterspørsel. 20 % økning i gjennomsnittlig toglengde fra dagens 460 meter, gir en 
teoretisk toglengde på ca. 550 meter.  


Å kun øke toglengden vil imidlertid ikke være nok for å møte etterspørselen på lang sikt (mot 2050). 
For å opprettholde dagens transportmiddelfordeling mellom bil og tog, vil det frem mot 2050 være 
behov for å øke både lengden på kombitog til opp mot 740 meter og antall avganger per dag.  


3.3.6. Overføring av gods fra vei til bane 
Det er en politisk målsetning om å overføre mer godstransport fra vei til båt og bane. Endrede 
konkurranseforhold vil kunne gi økt etterspørsel etter banetransport. For transport av stykkgods til 
Nord-Norge er jernbanen tilnærmet enerådende i dag, slik at overføringspotensialet vurderes å være 
begrenset. Overføringspotensialet for godstransport i Kongsvingerbanekorridoren omfatter derfor i 
første rekke tømmereksport og stykkgods til/fra Sverige og kontinentet. Overføring av 30 % av 
dagens tømmertransport på vei gir i overkant av 400 000 tonn som må fraktes på bane. Ett tog á 600 
meter tar ca. 1500 m3 og veier om lag 1400 tonn. Teoretisk vil det være behov for drøyt 285 ekstra 
togavganger per år for å overføre 30 % av dagens tømmervolum på vei til Kongsvingerbanen. Dette 
utgjør mellom 5 og 6 ekstra avganger per uke27. Frem mot år 2050 vil det bli behov for å overføre 2,4 
millioner tonn tømmer fra vei til bane om en skal overføre 30% av dagens tømmervolum på vei. 


 


Overføring av 30 % av stykkgodset som går på rv2 i dag gir ca. 120 000 tonn som må fraktes på 
Kongsvingerbanen. Med utgangspunkt i gjennomsnittlig togvekt på 500 tonn per tog á 740 meter (ca. 
1,5 tonn per togmeter) vil dette gi 240 ekstra tog per år eller ca. 5 ekstra tog per uke. Frem mot år 
2050 vil det bli behov for å overføre i underkant av 700 000 tonn stykkgods fra vei til bane om en skal 
overføre 30% av dagens stykkgodsvolum på vei. 


 


Forventet transportvekst og politiske målsetninger om overføring av gods fra vei til bane gir behov 
for mulighet til både å kjøre lengre godstog og øke antall daglige avganger. Omfanget er avhengig av 


 
26 Bane NOR. (2017). Resultatrapport for godstogselskap som trafikkerer Kongsvingerbanen R2017. Bane NOR. 
27 52 ukers beregningsforutsetning 
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den økonomiske utviklingen i Norge og konkurranseforholdet mellom lastebil og tog som til dels 
styres av politiske rammebetingelser. 
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3.4. Andre kartlagte behov 


3.4.1. Strekningskapasitet og robusthet 
Økt robusthet vil over tid kunne gi jernbanen økte markedsandeler for både person- og 
godstransport.  Hvis godsnæringen får økt tiltro til tog som en pålitelig transportform vil 
etterspørselen øke. Det er behov for å øke robustheten på Kongsvingerbanen dersom en vil øke 
etterspørselen. 


Ifølge Kapasitetsforbedringsplanen til Bane NOR fra 2018 (kilde) vil bygging av tiltak som ligger inne i 
jernbanesektorens Handlingsprogram 2018-2029 være nok til å oppheve overbelastningen på banen 
gitt ruteplan for 2018 (R18). Banens robusthet, det vil si pålitelighet og evne til å levere forventet 
ytelse, vil trolig også forbedres noe gjennom økt punktlighet fra økte kryssingsmuligheter. Med økte 
kryssingsmuligheter øker også tilbakestillingsevnen ved avvik og det er lettere å unngå at forsinkelser 
forplanter seg i jernbanesystemet.  


Byggingen av tiltakene i handlingsprogrammet vil allikevel ikke gi tilstrekkelig kapasitet til å øke antall 
avganger for regiontog eller gods. Det vil heller ikke være mulig til å trafikkere godstog på 740 meter 
eller redusere kjøretiden.  


3.4.2. Drift og vedlikehold 
Alle jernbanestrekninger trenger regelmessig service og vedlikehold. Noen forhold må sjekkes årlig, 
andre sjeldnere. Det er generelt nødvendig med minst tre til fire sammenhengende arbeidstimer for 
å kunne gjennomføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver på en tilfredsstillende måte innenfor gitte 
sikkerhetsrutiner.  


Dagens trafikksituasjon på Kongsvingerbanen gir i prinsippet ingen timer uten tog, døgnet igjennom. 
Vedlikehold av Kongsvingerbanen krever innstilling av tog.  


For de fleste baner skjer det meste av vedlikeholdet nattestid. På Kongsvingerbanen går det så 
mange godstog om natten, at man for å skjerme godstrafikken heller legger vedlikeholdet til dagtid, 
og stenger ulike deler av banen 2-3 uker per semester. 


3.4.3. Naturhendelser 
Store deler av Kongsvingerbanen går langs Glomma, hvor delstrekninger kan være flomutsatt, 
spesielt strekket inn mot Kongsvinger. Langs banen er det også områder med kvikkleire. Som følge av 
klimaendringer er det ventet mer ekstremvær og økt risiko for flom, skred og lignende 
naturhendelser. Det kan være behov for utbedringer eller stabilisering på deler av linjen for å 
forebygge og begrense skadeomfanget ved slike hendelser.  
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3.5. Oppsummering etterspørselsbaserte behov 
Etterspørsel etter transport og mobilitet i befolkningen har nær sammenheng med befolknings- og 
næringsutvikling, arealbruksmønster og inntektsutvikling. Oppsummert vurderes følgende 
etterspørselsbaserte behov som sentrale for Kongsvingerbanen: 


Kompakt arealutvikling – Det er behov for en arealutvikling som støtter opp om jernbanen som 
hovedaksen i kollektivtilbudet i Romerike- og Kongsvingerregionen. Jernbanestasjonene vil samtidig 
være et strukturerende element for å styre arealutviklingen i regionen. 


Økt kapasitet for å håndtere regionalt transportbehov – Kongsvingerbanen utgjør en svært viktig 
transportåre for daglige reiser i Romerike- og Kongsvingerregionen. Det er ikke kapasitet på 
Kongsvingerbanen til å håndtere den regionale reisetterspørselen i dag, når banen også skal benyttes 
til grensekryssende personpersontransport og ulike former for godstransport. Markedsgrunnlaget for 
persontransport på Kongsvingerbanen er særlig ventet å øke på Vikensiden, grunnet 
befolkningsvekst og nasjonale og regionale føringer om nullvekst for biltransport. Et forbedret 
jernbanetilbud vil samtidig kunne bidra til å snu befolkningsutviklingstrenden og gi økt vekst og 
reiseetterspørsel i Innlandskommunene. Befolkningsvekst tilsier en økning i arbeidsreiseomfanget 
langs Kongsvingerbanen på minst 17 % frem mot 2050, som gir 360 nye reiser per dag. I dag er det 
ca. 2100 reiser på Kongsvingerbanen i rush. Befolkningsvekst og opprettholdelse av dagens tilbud 
tilsier drøyt 2500 reiser i rush per dag.   


Dersom en legger til grunn overordnede politiske føringer om at all veksten i persontransporten i 
byområder skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport og at all vekst i arbeidsreiser tas med tog 
kan det bli 3100 nye reiser på Kongsvingerbanen per dag. Dette vil gi en passasjervekst på ca. 150 % 
og i overkant av 5000 daglige togreiser i rush. Andelen arbeidsreiser i rush vil da bli på 24 % – en 
dobling i forhold til dagens nivå. 


Fortetting i knutepunkter med flere bosatte i gangavstand til jernbanestasjonen vil kunne øke 
reiseetterspørselen ytterligere, dette gjelder for både arbeids-, handel- og fritidsreiser. Aldrende 
befolkning tilsier økning i reiseetterspørselen utenom rush, hvor reisene i mindre grad er styrt av 
faste reisetider og reisemål slik arbeidsreiser er. Reiseetterspørselen utom rush er beregnet til å øke 
noe, men sannsynligvis ikke så mye at det påvirker kapasiteten om bord i togene.  På en annen side 
vil økt frekvens både bidra til å øke den generelle mobiliteten langs banen for alternativer til bil, samt 
øke andelen som reiser med tog. Dette kan være faktorer som taler i favør av flere avganger utenom 
rush, uavhengig av dagens markedsandel.  


Pendlingsstatistikk og utbyggingsmønster i utredningsområdet tilsier at det vil være begrenset 
passasjergrunnlag for en jernbanelinje mellom Kongsvingerbanen og Ullensaker.  


Kortere reisetid for grensekryssende persontransport - Andelen som velger tog fremfor bil eller fly 
mellom Oslo og Stockholm er begrenset i dag. Markedsandelen ligger på kun 9 %. Forbedring av 
togtilbudet med kortere reisetid og flere avganger har gitt en økning i reisevolumet. Reisetiden 
mellom Oslo og Stockholm må ned mot 3-4 timer dersom tog skal ta betydelige reiseandeler fra 
flytransport. Dersom en legger til grunn samme markedsandel for et togtilbud mellom Oslo og 
Stockholm som Stockholm-Gøteborg har i dag (46 %), vil dette utgjøre 1,5 millioner reiser per år, 
hvilket vil si en femdobling i forhold til i dag. Overføring av reiser fra fly til tog mellom Oslo og 
Stockholm vil gi betydelige reduksjoner i klimagassutslipp 


Økt kapasitet for godstransport – Kongsvingerbanen er en kritisk lenke i godstransportsystemet, og 
benyttes blant annet for frakt av dagligvarer til Nord-Norge og trevirke mellom Norge og Sverige. I 
dag er etterspørselen større enn kapasiteten på banen. Det går samtidig betydelige mengder 
godstransport på vei i den samme korridoren. Frem mot 2050 er det ventet en gjennomsnittlig årlig 
vekst på 1,5 % i totale godsstrømmer. For å opprettholde dagens transportfordeling mellom vei og 
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bane vil det frem mot 2050 både være behov for å kunne kjøre godstog med lengder opp mot 740 
meter og minst to ekstra avganger per dag. Politiske målsetninger om overføring av gods fra vei til 
bane gir behov for å kunne kjøre lengre godstog og øke antall daglige avganger ytterligere. En 
teoretisk beregning antyder behov for minst to ekstra avganger per dag, og toglengder opp mot 740 
meter (600 meter for tømmertog). Etterspørselsbehovet for godstransport på bane vil avhenge av 
den økonomiske utviklingen i Norge og konkurranseforholdet mellom lastebil og tog, som til dels 
styres av politiske rammebetingelser.  


Strekningskapasitet og robusthet - Det er behov for å øke robustheten på Kongsvingerbanen for å 
øke brukernes tillit til jernbanen som et pålitelig og punktlig transportmiddel. Økt robusthet fordrer 
høyere strekningskapasitet enn det Kongsvingerbanen kan tilby i dag.  


Vedlikeholdsbehov – Alle jernbanestrekninger trenger regelmessig service og vedlikehold. Det er 
generelt nødvendig med minst tre til fire sammenhengende arbeidstimer for å kunne gjennomføre 
nødvendige vedlikeholdsoppgaver på en tilfredsstillende måte innenfor gitte sikkerhetsrutiner. 
Dagens trafikksituasjon på Kongsvingerbanen gir i prinsippet ingen timer uten tog, døgnet igjennom. 
Vedlikehold av Kongsvingerbanen krever innstilling av tog over lengre perioder hvert semester, til 
ulempe for både persontransport og godstransport.  Det er behov for tiltak for å bedre på denne 
situasjonen. 


Klimatilpassing – deler av Kongsvingerbanen går langs områder som kan være flom- eller rasutsatt. 
Faren for slike hendelser er økende, som følge av forventet økning i ekstremvær. Det kan være behov 
for utbedringer eller stabilisering på deler av linjen for å forebygge og begrense skadeomfanget ved 
slike hendelser.  
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4. INTERESSENTER OG AKTØRERS BEHOV 


4.1. Bakgrunn 
Det er gjennomført en interessent- og aktøranalyse, basert både på vurderinger av 
Jernbanedirektoratet og konsulent. Det er også avholdt et todagers arbeidsseminar 9-10. januar 
2019, hvor sentrale aktører og interessenter deltok.  


Aktører er definert som virksomheter som medvirker til eller har direkte innflytelse på 
investeringstiltaket.  


Interessenter er personer eller organisasjoner som direkte eller indirekte kan bli påvirket av en 
investering, men som kun har innflytelse gjennom en aktør. Interessenter kan deles inn i primær- og 
sekundærinteressenter. Primærinteressenter er de som benytter transporttilbudet jevnlig, eller har 
spesielle interesser knyttet til utviklingen av et godt tilbud. Sekundærinteressenter er de som bruker 
tilbudet av og til, eller som på andre måter kan bli direkte eller indirekte berørt av at et tiltak.  


Kartlegging av interessenters og aktørers behov er viktig for blant annet å avdekke eventuelle 
interessekonflikter, samt utilsiktede effekter og sideeffekter.  


For å kartlegge behov og få innspill til konsepter ble berørte aktører og interessenter invitert til et 
todagers seminar på Hellerudsletta, 9.-10. januar, 2019. Det deltok i alt 87 personer fra ulike 
offentlige og private virksomheter, inkludert Jernbanedirektoratet. Rapport med oppsummering fra 
arbeidsseminaret er vist i Vedlegg 1. 


Det er også gjennomført en intervjurunde med tre til fire ungdommer fra hver kommune i 
utredningsområdet. Rapport med oppsummering fra ungdomsintervjuene er vist i Vedlegg 2. 
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4.2. Statlige og kommunale aktørers behov 
Aktører har behov knyttet til hvordan transportsystemet blir utformet og fungerer, eller virkninger 
dette gir innenfor utredningsområdet. Aktører medvirker til eller har direkte innflytelse på 
investeringstiltaket, og omfatter etater som er direkte involvert som eier og/drifter av 
transportinfrastrukturen og/eller transportmidlene, samt lokale og regionale planmyndigheter. Dette 
er aktører som har ansvar for å følge opp nasjonale, regionale og lokale myndigheters behov, jf. 
gjennomgang i kapittel 3.  


De mest sentrale aktørene er: 


• Kommunene innenfor utredningsområdet, Viken og Innlandet fylkeskommuner som er 
ansvarlig for areal-, samferdsels- og samfunnsplanlegging, samt Fylkesmannen i Oslo/Viken 
og Innlandet som blant annet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap.  


• Jernbanedirektoratet og Bane NOR som har ansvar for planlegging, utvikling, drift og 
vedlikehold av det norske jernbanenettet, inkludert stasjoner og godsterminaler, forvaltning 
og drift av jernbanearealer, trafikkstyring, samt kjøp av togmateriell. 


• Statens vegvesen som er eier, forvalter og drifter av riksveinettet 


4.3. Interessegruppers behov  
Primære interessenter 
Primære interessenter er i denne sammenheng definert som de som benytter transporttilbudet 
jevnlig, eller har spesielle interesser knyttet til utviklingen av et godt tilbud. Det er denne gruppens 
behov KVU-en primært søker å tilfredsstille. 


Primære interessenter omfatter følgende grupper: 


• Arbeidsreisende: Arbeidstakere som reiser tilnærmet daglig til/fra jobb 
• Studenter og skoleelever: Personer som reiser tilnærmet dag til/fra skole/studiested  
• Fritidsreisende: Personer som reiser i sin fritid til fritidsaktiviteter, handel, kulturtilbud, m.m.  
• Kollektivtransportører: Virksomheter som bestiller eller tilbyr kollektivtransporttjenester 
• Godstransportører: Bedrifter som transporterer egne varer eller gods, eller på oppdrag for 


andre. Kan dele opp i undergrupper avhengig av godstype og destinasjon/transportlengde.   
• Næringstransport: Håndverkere, bud, forretningsreisende og lignende som reiser i 


arbeidssammenheng  


Handel, service og andre virksomheter som er basert på kunde- og leverandørbesøk har behov for at 
kunder, ansatte, samarbeidspartnere og vareleverandører kan benytte et effektivt, forutsigbart og 
attraktivt transportsystem. Denne gruppen har sammenfallende interesser med brukergruppene 
angitt over.  


Primærinteressentene har behov for et raskt, effektivt, forutsigbart og sikkert transporttilbud som 
kan benyttes til en akseptabel pris. For persontransport vil de forskjellige interessentene ha ulike 
forventinger med hensyn til reisetid, frekvens, stoppmønster/flatedekning og komfort avhengig av 
blant annet reisehensikt og reiselengde. For eksempel kan vi si at reisende bosatt nær Lillestrøm 
sentrum ønsker seg et finmasket stoppmønster for kortere reiser (som vil føre til lengre reisetid for 
de som reiser lang) mens de i Innlandet ønsker seg kortere reisetid (færre stopp og/eller høyere fart) 
for lengre reiser.  


Ruter, NSB, SJ og Innlandstrafikk er operatører eller bestillere av kollektivtransport-tjenester, og vil 
ha behov knyttet til å kunne tilby et attraktivt kollektivtilbud. Drosjenæringen er en viktig aktør for 
tilbringertransport til kollektivstoppene.  


Noen godstransportører kan ha svært tidskritiske transporter, for eksempel ferskvarer eller 
innsatsvarer i industriproduksjon, mens for andre vil forutsigbarheten med hensyn til ankomsttid 
transportmengde være mest kritisk. 
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For både passasjerer og næringstransporter kan uforutsette forsinkelser ha større negative 
konsekvenser enn regelmessige forsinkelser som følger av kø til bestemte tider på dagen eller 
varslede hendelser som følge av for eksempel vedlikeholdstiltak. Førstnevnte vil det være vanskelig å 
sikre seg mot, mens sistnevnte kan man ta hensyn til i planleggingen ved for eksempel å reise før 
eller på et annet tidspunkt. 


Sekundære interessenter  
Sekundære interesser er definert som de som bruker tilbudet av og til, eller som på andre måter kan 
bli direkte eller indirekte berørt av et tiltak. Disse vil gjennomgående ha mer perifere interesser i 
tiltaket enn sentrale aktører og primærinteressentene.  


Følgende grupper er identifisert:  


• Grunneiere, beboere og eiendomsutviklere som kan bli direkte eller indirekte berørt av en 
ev. utbygging  


• Primærnæring og landbruksinteresser 
• Nabofylker og -kommuner  
• Eiere og driftere av tilstøtende transportinfrastruktur: Oslo lufthavn Gardermoen, 


Alnabruterminalen, Oslo Havn, Narvik Havn, o.l.  
• Ulike interesse- og næringsorganisasjoner knyttet til handel, transport, friluftsliv, idrett, 


miljø, natur, kultur, mv.  
• Reiselivsnæringen 


Disse gruppene kan ha svært ulike interesser i tiltakene. Grunneiere og beboere vil som regel være 
negative dersom etablering av ny infrastruktur medfører arealinngrep og hvis nytt tilbud gir mer støy 
og forurensing. Beboere vil samtidig kunne være positive dersom tiltaket medfører et bedre tilbud, 
for eksempel som følge av bedre støyskjerming, høyere frekvens på tilbudet eller kortere vei til 
stasjonen.  


Primærnæring og landbruksinteresser vil ha interesser knyttet til å minimere arealinngrep og 
negative konsekvenser av transport for å opprettholde driften.  


Nabofylker og –kommuner vil kunne ha nytte av et bedre tilbud, som kan benyttes gjennom for 
eksempel innfartsparkering. Disse vil også kunne være positive dersom nytt tilbud bidrar til mindre 
gjennomfartstrafikk og bedre trafikkflyt på hovedveinettet gjennom kommunen/fylket.  


Eiere og driftere av tilstøtende transportinfrastruktur vil ha behov som støtter opp om deres 
ansvarsområde, og som ikke nødvendigvis er sammenfallende.  


Interesseorganisasjonene vil kunne ha til dels svært motstridende interesser, avhengig av 
interesseområde. For eksempel knyttet til de som ser på jernbanen som klimatiltak og ønsker nye 
traseer kontra de som vil bevare inngrepsfrie naturområder for miljø og friluftsliv.  
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4.4. Oppsummering av interessenter og aktørers behov 
Aktørene har gitt bidrag til behovsanalysen enten gjennom deltakelse i arbeidsseminaret i januar, 
eller med innspill i etterkant. Deres behov er oppsummert nedenfor 


Aktører Behov 


Kommuner og 
fylkeskommuner 


Et attraktivt transportsystem, som legger til rette for og bygger opp under 
planlagt areal- og samfunnsutvikling. For de tidligere Akershuskommune 
Skedsmo, Fet og Sørum, samt Nes langs Kongsvingerbanen er behovet særlig 
knyttet opp mot føringer gitt i Regional plan for areal- og transport i Oslo og 
Akershus, som er vedtatt av Oslo og tidligere Akershus fylkeskommune og 
følges opp av Viken. I kommunene i Innlandet er behovet i større grad et 
transportsystem som kan bidra til vekst og utvikling. 


Det er samtidig behov for minst mulig inngrep i by- og tettstedsmiljøer, 
nærmiljø, naturmiljø, kulturminner og områder for friluftsliv ved utvikling av 
transportsystemet. 


Jernbanedirektoratet og 
Bane NOR 


Ivareta mål i NTP om et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping, 
bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet og reduserer negative 
miljøkonsekvenser fra transport. For jernbanesektoren innebærer dette et 
pålitelig og forutsigbart jernbanesystem som legger til rette for effektiv 
transportavvikling for person- og godstransport, og god funksjonalitet for 
drift og vedlikehold. 


Statens vegvesen 


Ivareta mål i NTP om et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping, 
bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet og reduserer negative 
miljøkonsekvenser fra transport. Dette innebærer blant annet å bidra til å 
legge til rette for en hensiktsmessig fordeling av trafikkbelastningen mellom 
vei og bane, for å redusere klimagassutslippet fra transportsektoren, samt 
trafikkulykker og trengsel på riksveinettet.  


 


Primære interessenter Behov 


Arbeidsreisende, studenter 
og skoleelever 


Et attraktivt, effektivt og trafikksikkert kollektivtilbud med kort og forutsigbar 
reisetid til en akseptabel pris og komfort. Tilbudet bør ha god komfort, men 
kapasitet på togene ansees som viktigere enn komfort i rush. Behov for god 
tilgjengelighet til/fra holdeplass for gående og syklende, og trygge 
parkeringsforhold for sykkel. Det er også behov for god tilgjengelighet med 
bil og parkering for de som bor lenger unna og ikke kan bruke buss til 
stasjonen. 


Fritidsreisende   
Et forutsigbart, tilgjengelig effektivt og trafikksikkert transporttilbud til en 
rimelig pris og med god komfort  


Handel- og service reisende 
Et forutsigbart, tilgjengelig effektivt og trafikksikkert transporttilbud til en 
rimelig pris og med god komfort 


 
Kollektivtransportoperatører 
 


En funksjonell og godt vedlikeholdt infrastruktur som muliggjør å drifte et 
attraktivt, trafikksikkert og kostnadseffektivt kollektivtilbud med høy 
punktlighet, forutsigbarhet og regularitet, for å imøtekomme dagens og 
fremtidig transportetterspørsel i korridoren. Kollektivtransportoperatørene 
skal ivareta ulike reisebehov med til dels svært forskjellige krav til 
flatedekning/stoppmønster, frekvens og reisetid.  


Godstransportører 
 


Et forutsigbart og trafikksikkert transportsystem med høy kapasitet og 
tilgjengelighet. 


Næringstransport 
Et forutsigbart og trafikksikkert transportsystem med høy framkommelighet 
og tilgjengelighet, som legger til rette for mest mulig tidsbesparende 
transporter gjennom døgnet.  
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Sekundære interessenter Behov 
Grunneiere 
Eiendomsutviklere 


Et attraktivt og velfungerende transportsystem som innebærer minst mulig 
støy, forurensing og arealinngrep.   


Beboere i områder som blir 
direkte berørt  


Et attraktivt og velfungerende transportsystem som innebærer minst mulig 
støy, forurensing og arealinngrep, og minst mulig varige inngrep i områder 
for friluftsliv og andre verdsatte områder i nærmiljøet.  


Primærnæring og 
landbruksinteresser Minst mulig arealinngrep for å ta vare på produksjonsarealer  


Nabofylker og -kommuner 
Et attraktivt transportsystem med høy kapasitet og god framkommelighet og 
tilgjengelighet, og som kan bidra til å sikre transportkapasitet og 
framkommelighet også lokalt.  


Eiere og driftere av 
tilstøtende 
transportinfrastruktur 


Et pålitelig, forutsigbart og trafikksikkert transportsystem som legger til rette 
for gode overgangsmuligheter for persontransport og effektiv lasting og 
lossing av gods.   


Ulike interesse- og 
næringsorganisasjoner  


Organisasjoner knyttet til natur- og miljøvern, friluftsliv og lignende vil ha 
behov for minst mulig og mest mulig skånsomme arealinngrep, for å ta vare 
på arealer forbundet med opphold, friluftsliv, biologisk mangfold mm.  


Noen nærings- og transportorganisasjoner kan ha interesser knyttet til å 
legge til rette for bedre fremkommelighet for privatbil.   


Gruppen er sammensatt og det vil kunne være interessekonflikter.  


Reiselivsnæringen 
Et attraktivt, forutsigbart, tilgjengelig og trafikksikkert transporttilbud med 
god komfort til akseptabel pris.  
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5. Oppsummering 


5.1. Prosjektutløsende behov  
Det prosjektutløsende behovet er det samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltaket. På 
grunnlag av behovsanalysen er det definert følgende prosjektutløsende behov for KVU 
Kongsvingerbanen:  


Det er behov for et transporttilbud som kan dekke samfunnets etterspørsel etter person- og 
godstransport mellom Lillestrøm og riksgrensen  


Det prosjektutløsende behovet underbygges av følgende forhold:  


Kongsvingerbanens rolle i det nasjonale transportsystemet: Det overordnede målet for 
transportpolitikken i Norge er å utvikle et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping og 
bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Kongsvingerbanen benyttes for personreiser mellom 
tettsteder på strekningen Oslo-Kongsvinger-Stockholm, godstransport mellom Alnabru og Nord-
Norge og til/fra kontinentet, samt tømmer- og trevirketransport mellom Østlandet og Sverige. 
Kapasitetsbegrensninger gjør Kongsvingerbanen til en flaskehals i det norske jernbanenettet i dag.  


Lokal og regional utvikling: Etterspørselsbehovet etter transporttjenester er større enn det tilbudet 
Kongsvingerbanen kan tilby, fordi kapasiteten på banen er fullt utnyttet døgnet igjennom. Dette 
begrenser mulighetene for å oppfylle nasjonale, regionale og lokale mål for utvikling av kompakte 
byer og tettsteder, med utgangspunkt i stasjonene langs Kongsvingerbanen.  


Konsentrert utbygging i attraktive boområder, med et godt kollektivtilbud og korte reiseavstander 
tilrettelagt for gange og sykkel, bidrar til å nå nullvekstmålet for personbiltransport og redusere 
klimagassutslippet fra transport. Areal og transportplan for Oslo og Akershus er basert på at 
jernbanen skal være strukturerende for arealutviklingen. For at denne planen skal lykkes må 
jernbanen kunne håndtere både dagens og fremtidig transportetterspørsel, og være et forutsigbart 
og pålitelig reisemiddel. Dette fordrer samtidig at kommunene følger dette opp i sine arealplaner og 
konsentrerer veksten til definerte knutepunkt, med utgangspunkt i jernbanestasjonene.  


Det er tilsammen drøyt 2100 påstigninger til de seks avgangene på Kongsvingerbanen i morgenrush i 
retning Oslo i dag (2018). Ombordkapasiteten i rush er sprengt allerede i dag.  


Befolkningsvekst tilsier en økning i arbeidsreiseomfanget langs Kongsvingerbanen på minst 17 % 
frem mot 2050, som gir 360 nye reiser per dag. Dette tilsvarer en passasjervekst på 15 % fra i dag.   


Dersom en legger til grunn overordnede politiske føringer om at all veksten i persontransporten i 
byområder skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport og at all vekst i arbeidsreiser tas med tog 
vil det bli 3100 nye reiser på Kongsvingerbanen per dag. Dette vil gi en passasjervekst på 60 %. 
Andelen arbeidsreiser i rush vil da bli på 24 % – en dobling i forhold til dagens nivå. 


Aldrende befolkning tilsier økning i reiseetterspørselen utenom rush, hvor reisene i mindre grad er 
styrt av faste reisetider og reisemål slik arbeidsreiser er. Reiseetterspørselen utom rush er beregnet 
til å øke noe, men sannsynligvis ikke så mye at det påvirker kapasiteten om bord i togene.   


Fortetting i knutepunktene med flere bosatte i gangavstand til jernbanestasjonen vil kunne øke 
etterspørselen ytterligere, for både arbeids, handel- og fritidsreiser. Det er derfor behov for økt 
tilbud i form av lengre tog og/eller flere avganger for å kunne håndtere den økte etterspørselen.  


Høyere frekvens på kollektivtilbudet enn i dag vil bidra til å øke den generelle mobiliteten langs 
banen for alternativer til bil, samt øke andelen som reiser med tog. Dette kan være faktorer som 
taler i favør av flere avganger utenom rush, uavhengig av dagens markedsandel.  


I henhold til målbilde for persontransport med jernbane gjengitt i NTP 2018-2029, er det mål om 2-4 
avganger per time innen 2050 for stasjoner som det en finner langs Kongsvingerbanen i dag. 







 


side 46 av 47 


Næringsutvikling: Effektiv godstransport er en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv. 
Kongsvingerbanen er en kritisk lenke i det norske-svenske godstransportsystemet, spesielt for 
tømmernæringen. I dag er etterspørselen større enn kapasiteten på banen. I den samme korridoren 
transporteres det samtidig betydelige mengder gods på bil. For bare å opprettholde dagens 
transportmiddelfordeling mellom bane og vei fremover, er det behov for både flere avganger og 
lengre tog på Kongsvingerbanen.  


Norge har forpliktet seg til følge EUs mål for overføring av godstransport fra vei til sjø og bane. 
Ambisjonen er å overføre 30 % av godsmengden med reiselengde over 300 km fra vei til sjø eller 
bane. Dersom Kongsvingerbanen skal bidra til å nå dette målet, må det legges til rette for lengre tog 
og flere avganger på banen enn i dag. Etterspørselsbehovet for godstransport på bane vil avhenge av 
den økonomiske utviklingen i Norge og konkurranseforholdet mellom lastebil og tog, som til dels 
styres av politiske rammebetingelser. 


Lange reiser – Oslo-Stockholm: Overføring av reiser mellom Oslo og Stockholm fra fly til tog vil gi 
betydelige reduksjoner i klimagassutslipp. Dette forutsetter kortere reisetider og høyere frekvens 
enn det som kan tilbys på strekningen i dag, og vil kreve tiltak både på Kongsvingerbanen og i 
Sverige. Med reisetider ned mot 3-4 timer og totimers frekvens vurderes overføringspotensialet å 
være svært høyt. 0,8-1 millioner direkte flyreiser mellom Oslo og Stockholm har potensial for 
overføring til tog dersom tilbudet blir attraktivt nok. Et bedre togtilbud mellom Oslo og Stockholm vil 
også gi overføring fra bil til tog. 


Grensekryssende arbeidsreiser - Det har vært en kraftig nedgang i arbeidspendling og tilflytting fra 
Sverige til Norge de senere år grunnet bedring i arbeidsmarkedet i Sverige, og denne utviklingen ser 
ut til å fortsette. Det vurderes å være et visst potensial for arbeidsreiser med Kongsvingerbanen fra 
Sverige til Norge, mens potensialet for arbeidsreiser den andre veien er svært beskjedent. 


5.2. Andre viktige behov 
Vedlikeholdsbehov – Alle jernbanestrekninger trenger regelmessig service og vedlikehold. Grunnet 
kapasitetsbegrensninger på Kongsvingerbanen medfører vedlikeholdsarbeid innstillinger av tog over 
lengre perioder hvert semester. For at jernbanen skal være konkurransedyktig er det behov for å 
kunne utføre nødvending vedlikehold uten å måtte stanse driften i lengre tid som i dag.  


Naturhendelser – Det kan være behov for utbedringer eller stabilisering på deler av linjen for å 
forebygge og begrense skadeomfanget ved flom, ras og lignende naturhendelser.  
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Sammendrag 
 


Ikke prissatte konsekvenser er vurdert for de tre videreførte konseptene som medfører arealinngrep 
– K2.3, K3.4 og K5.1. Konsekvenser for følgende miljøtema er vurdert: Naturmangfold, Kulturarv, 
Landskapsbilde, Friluftsliv/by- og bygdeliv og Naturressurser (dyrka mark). 
 
I konsept K1 er det ingen tiltak, og dermed ingen inngrep som påvirker de vurderte miljøtemaene. 
 
For K2.3 er konfliktpotensialet lavt for naturressurser, nautmangfold og landskap. Mange av 
kryssingssporene berører korte stekninger der det i dag er tettsteder. Det er derfor konfliktpotensial 
knyttet til nærmiljøet og friluftsliv/by- og bygdeliv i forbindelse med utvidelse av kryssingsspor 
gjennom tettstedene. Doble spor krever planfrie overganger, noe som kan medføre behov for 
omlegging av lokalvegene. Dette kan påvirke aktiviteter og arealer i tettstedene. Konfliktpotensialet 
vurderes likevel som lavt. For kulturarv er det potensiell konflikt med kulturminneverdier på 
Rånåsfoss og Seterstøa, og temaet er rangert med middels konfliktpotensial. 
 
For K3.4 er konfliktpotensialet stort for naturressurser da store areal med fulldyrka jord krysses eller 
tangeres på hele strekningen. Naturmangfold og landskapsbilde har middels konfliktpotensial. Det er 
langs Nordre Øyeren naturreservat, ved kryssing av Glomma på ny bro ved Fetsund, samt langs 
Glommas løp utfordringene ligger. For kulturarv er det størst konfliktpotensial knyttet til Fetsund og 
ny kryssing av Glomma, med konflikter for freda kulturmiljø ved Fetsund lenser og Fetsund stasjon, 
samt bygningsmiljøer tett på banen. Det er lavt konfliktnivå for friluftsliv/by- og bygdeliv som knytter 
seg til lengre eller nye krysningsspor gjennom tettstedene.  
 
For K5.1 er konfliktpotensialet middels for naturmangfold, landskapsbilde og kulturarv. For 
naturmangfold og landskap er kryssing av Leira og Glomma sør for Sørumsand en utfordring. For 
kulturarv er konfliktpotensialet knyttet til fredete/kommunalt listeførte miljø på og ved stasjonene 
for flere av kryssingssporene, samt potensielle konflikter med det viktige kulturmiljøet på Asak og inn 
mot Lillestrøm sentrum, samt Matrand. For naturressurser er det lavt konfliktnivå med unntak for 
strekningen langs Vorma. Det er også lavt konfliktnivå for friluftsliv/by- og bygdeliv som knytter seg 
til lengre eller nye krysningsspor gjennom tettstedene.  
 
Tabellen viser konsekvensene for miljøtemaene. Innenfor hvert alternativ er det fem parseller som her er slått 
sammen til et «gjennomsnittskonfliktpotensial». Tabellen viser at det kun er i alternativ K 3.4 det er et stort 
konfliktpotensial og det gjelder temaene naturressurser og kulturarv. Kriteriene er beskrevet i tabell 2-2 i kapitel 
2 Metode.      
 


Tema Alternativ K1. Alternativ K2.3 Alternativ K3.4 Alternativ K5.1 
Naturressurser 0 - - - - - 
Naturmangfold 0 - - -  - -  
Friluftsliv/by og bygd 0 - - - - 
Kulturarv 0 - - - - - - - 
Landskapsbilde 0 - - - - - 
Samlet vurdering 0 - - - - - - 
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Forord 
 


Rapporten er utarbeidet av fagansvarlig Nina Rieck som har hatt ansvar for friluftsliv, 
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Katrine Erichsen har bidratt i utarbeidelse av rapporten og kartarbeid i GIS.  
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1. INNLEDNING 
Asplan Viak har vært engasjert av Jernbanedirektoratet for å gjennomføre en miljøvurdering for de 
valgte konseptene. Denne rapporten gir en overordnet sammenfatning av verdier for miljøtemaene 
og en vurdering av konfliktpotensialet for temaene. Det er viktig å understreke at dette ikke er en 
konsekvensvurdering av konseptene, men sier noe om konfliktpotensialet som bør utredes i videre 
planfaser. Miljøvurderingene er basert på opplysninger fra flere offentlige baser, i hovedsak 
Naturbase. Miljøtemaene er:  


• Naturmangfold 
• Kulturarv 
• Landskapsbilde 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv 
• Naturressurser (dyrka mark) 


I rapporten vurderes og sammenlignes potensielle miljøinngrep for tre av de fire videreførte 
konseptene, henholdsvis K2.3, K3.4 og K5.1. I konsept K1 er det ingen tiltak, og dermed ingen inngrep 
som påvirker de vurderte miljøtemaene. Konsept K1 er dermed ikke omtalt videre i rapporten.  


• K1 gir økt persontransportkapasitet ved å forbedre busstilbudet i området, som supplement 
til dagens togtilbud på Kongsvingerbanen.  


• K2.3 innebærer forlengelse av eksisterende kryssingsspor mellom Lillestrøm og riksgrensen.  
• I K3.4 bygges det dobbeltspor langs dagens bane mellom Lillestrøm og Kongsvinger, i tillegg 


til forlengelse av utvalgte kryssingsspor på Grensebanen.  
• I K5.1 etableres ny dobbeltsporetbane mellom Leirsund nord for Lillestrøm og Sørumsand, i 


tillegg til forlengelse av utvalgte kryssingsspor mellom Sørumsand og riksgrensen. Store deler 
av den nye banen går i tunnel. 


Planoverganger 


Det har tidligere vært gjennomført konsekvensutredninger for sanering av planoverganger og 
utvidelse av kryssingssporkapasiteten ved flere av stasjonene på Kongsvingerbanen. På stasjoner der 
det bygges kryssingsspor eller dobbeltspor vil det bli krav om planfri kryssing og det settes opp 
gjerder som kan utgjøre en barriere. Dette vil medføre omlegging av lokale veger og nye over- og 
underganger, og det er ikke gitt at kryssingen kan etableres på samme sted som i dag. Dette kan 
resultere i større arealinngrep enn selve jernbanesporene. På KVU-nivå er behov, lokalisering og 
omfang av planfrie kryssinger uvisst. Det er derfor ikke mulig å si nøyaktig hvor konfliktpotensialet 
for det enkelte tiltaket vil komme, samt grad av konflikt. Dette omtales derfor ikke for den enkelte 
stasjon eller strekning i rapporten.  


Tunnel 


Bygging av tunneler vil medføre store uttak av masser. I anleggsfasen kan inngrepene derfor blir 
større enn selve tiltaket med henholdsvis anleggsområder, anleggsveger og deponiområder for 
masser. I forbindelse med tunnelene vil det bli tverrslag der tunnelmasser transporteres ut. I tillegg 
vil det bli behov for å etablere anleggsveier inn til tverrslagene.  Det er derfor vanskelig å fullt ut 
vurdere grad av konfliktpotensial for miljøverdiene for dette tiltaket.    


Miljøverdier 


Temakart for miljøverdiene følger med som vedlegg. Det er viktig at disse brukes for nærmere 
informasjon om berørte områder da verdiene ikke blir presentert på kartet for hver parsell. 
Informasjonen er hentet fra offentlige baser. Det er ikke registreringer for tema landskap. Vi omtaler 
dette tema under kapitel 2.1.2 Metode.  
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1.1. Parsellinndeling 
I vurderingen av konsekvenser for de ulike konseptene er Kongsvingerbanen delt inn i 5 parseller. 
Parsellene følger en hensiktsmessig inndeling av banen. Innenfor hver parsell vises verdien for de 
ulike miljøtemaene langs jernbanesporet med en rød strek der det forventes å komme et tiltak, se 
kapittel 2 og 3.  


 
Figur 1-1 Parsellinndeling for Kongsvingerbanen 
 
Tabell 1.1 viser parsellinndeling med tilhørende lengder 


Parsell Beskrivelse Lengde [m] 


1 Lillestrøm – Sørumsand 16 900 


2 Sørumsand – Årnes 20 300 


3 Årnes – Skarnes 20 800 


4 Skarnes – Kongsvinger 21 000 


5 Kongsvinger – Riksgrensen 36 100 


Sum Lillestrøm – Riksgrensen 115 100 
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2. METODE 


2.1. Registrering  
Registrering av miljøverdier baserer seg på offentlige baser, viser til delkapittel 2.1.1, 2.1.2 og 2.1.3. I 
forkant av vurderingen av verdi og konfliktpotensial registrerte vi hvilke miljøtemaer som blir berørt i 
de ulike konseptene. Dette ble registrert på de aktuelle strekningene. I delkapittel 3.1, 3.2 og 3.3 er 
dette vist med rødt og kalt berørt strekning. Hvilket miljøtema som er berørt fremkommer av 
teksten, tabellen og i kapittel 5 Vedlegg. På bakgrunn av tiltak konseptene medfører, er det kun 
fremstilt hvilke miljøtema som påvirkes. Det vil for eksempel være større konfliktpotensial for 
konsept 3.4 sammenlignet med 2.3 ettersom det i dette alternativet er planlagt dobbeltspor på hele 
strekningen fra Lillestrøm til Kongsvinger.  


2.1.1. Friluftsliv/by- og bygdeliv, naturressurser og naturmangfold 


Byer og tettsteder har verdi for miljøtemaet friluftsliv/by- og bygdeliv. Naturressurser omfatter i 
denne sammenheng det fulldyrkete arealet langs Glomma. For naturmangfold er det tatt 
utgangspunkt i registreringer fra Naturbase.  


2.1.2. Landskapsbilde 


Landskapsbilde er det natur- og kulturpregete landskapet med vekt på de visuelle forholdene. 
Planområdet faller stort sett innenfor «Leirjordsbygdene på Østlandet» (NIJOS-rapport-2005-10). 
Karakteristisk for området er de store elvene Glomma og Vorma som renner gjennom landskapet. 
Flere mellomstore og små elver har meandrert1 kraftig og uhindret gravd seg dypt ned i leirmassene. 
Dette gjør at vannveiene ofte er godt senket i landskapet, og dermed svært lite synlig fra det 
omkringliggende slettelandet.  
 
Der elvene er synlige er de viktige blikkfang og av stor betydning for lokal landskapskarakter.  
Leirjordsbygdene på Østlandet er en av de mest oppdyrka regionene i landet. Lave åser omgir 
dyrkingslandet, men her er også utallige randsoner og mindre skogsområder. Det er ikke gjort en 
verdivurdering av landskapet da det ikke finnes offentlige registreringer og verdivurderinger. 
Landskapsregioner/-typer (NiN, Artsdatabenken) er vurdert som lite egnet i denne sammenhengen.  
Sårbare landskap for tiltaket er valgt ut som (med referanse til NIJOS-rapport-2005-10):  


• Vassdrag med elver og bekker 
• Sammenhengende jordbrukslandskap med randsoner 
• Markerte raviner 


Jernbanelinjen kan være utfordrende for landskapet langs Glomma, ved tunnelpåhugg og broer. Stor 
konflikt vurderes som mulige inngrep som skjer i/nær strandsoner, kryssing av elver, samt deling av 
sammenhengende jordbrukslandskap. Middels konklikt kan forekomme ved kryssing av mindre 
bekker og ravinedaler. 
  


 
1 Meander er en vid sving i et elveløp i flatt landskap. Det er gjerne flere svinger på elvestrekningen. 
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2.1.3. Kulturarv 


Som grunnlag for vurderingene er det hentet inn kjent informasjon om fredete kulturminner og 
kulturhistoriske bygninger og bygningsmiljø, hovedsakelig fra den nasjonale kulturminnebasen 
Askeladden, samt SEFRAK. I tillegg er statlige verneplaner og lokale kulturminneplaner del av 
grunnlaget.  
 
Flere av kulturminnene og kulturmiljøene er knyttet til selve banen (jernbaneanlegg) og freda 
kulturmiljø fra nyere tid (bygningsmiljø, fløting, industri og kraftproduksjon). Langs banen er det også 
mange automatisk fredete kulturminnelokaliteter; bosetningsspor, gravminner og gravfelt, 
jernvinneanlegg, fangstanlegg og kullfremstillingsanlegg. Kulturminnene i området viser stor 
tidsdybde i bosetningen og i bruken av landskapet.  
 
Her er også kulturminner som viser til lang kontinuitet i ferdsel i området, slik som den Wingerske 
kongeveg og Pilegrimsleden. For hele strekningen finnes spredte automatisk fredete kulturminne-
lokaliteter (jernvinneanlegg, fangstanlegg, bosetnings- og aktivitetsområder), samt kulturhistoriske 
bygninger og bygningsmiljø langs banen.  


2.2.  Forenklet metode  
For å vurdere hvilken verdi og hvilke konfliktpotensial de tre konseptene har for miljøtemaene er det 
tatt utgangspunkt i HB V712 Konsekvensanalyser. I håndboken er «forenklet metode» for ikke-
prissatte temaer i kapittel 6.3 benyttet. Miljøverdiene vurderes samlet for hver parsell for de tre 
konseptene, viser til Figur 1-1. Verdi og konfliktpotensial for miljøtemaene beskrives kort og føres til 
tabell. Til slutt gjøres en samlet vurdering for alle parsellene der de tre konseptene sammenlignes. 
 
For det enkelte konsept er det ikke gjort verdivurderinger for områder utenfor tiltaksområdet. 
Verdivurderingene vil dermed kunne variere fra konsept til konsept innfor de enkelte parsellene. 
Parsellen og miljøverdiene er gitt en beskrivelse under presentasjonen av hvert konsept, delkapittel 
3.1, 3.2 og 3.3.   
 
Det er utfordrende å vurdere konfliktpotensial på KVU-nivå da det er usikkerhet knyttet til hvordan 
tiltakene i de de enkelte konseptene vil bli løst rent fysisk. På KVU-nivå vet vi bare hva slags tiltak 
som planlegges og omtrentlig lokalisering, men ikke konkret løsning for utforming. Anleggsfasen vil 
også kunne by på utfordringer med hensyn til miljøkonsekvenser, og må vurderes nærmere i videre 
planfaser.  
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2.2.1. Verdivurdering 


Tabellen under vise og forklarer kriteriene for verdi benyttet i verdivurderingene. Tabellen er hentet 
fra HB V712, Statens vegvesen.  


Tabell 2-1 Verdi-kriterier som er grunnlag for verdisettingen. 


 
Uten 


betydning Noe Middels Stor Svært stor 


Forvaltningsprioritet 


Skal ikke 
utredes 


Skal ikke 
utredes 


Forvaltnings-
prioritet 


Høy forvaltnings-
prioritet 


Høyeste 
forvaltnings-


prioritet 


Viktighet/ betydning 
for fagtemaet 


Regional 
betydning 


Regional/ 
nasjonal 


betydning 


Nasjonal/ 
internasjonal 


betydning/ Unikt 


Sammenhenger og 
funksjoner 


Sammenhengen 
og funksjoner er 
mindre tydelig 


Viktige 
sammenhenger 
og funksjoner 


Særlig viktige 
sammenhenger 
og funksjoner 


Bruksfrekvens Betydning for 
flere (lokalt viktig) 


Betydning for 
mange (regionalt 


viktig) 


Betydning for 
svært mange 


(nasjonalt viktig) 


2.2.2. Konsekvenspotensial 


Det kan være vanskelig å vurdere konfliktpotensial på dette nivået da det er stor usikkerhet knyttet 
til konseptene og anleggsfase som også vil by på utfordringer. I fastsetting av konfliktpotensial er 
Tabell 2-3 benyttet. 


Tabell 2-2 Oversikt over konfliktpotensial  


Konfliktpotensial Farge Kriterier 


Stort  


Flere delområder med stort konfliktpotensial. Typisk mange del-områder 
i kategori middels og stort konfliktpotensial. Ett delområde med stort 
konfliktpotensial kan også være utslagsgivende dersom verdien er særlig 
høy og potensiell skade svært stor. 


Middels  Noen konflikter, med overvekt av middels konfliktpotensial. 


Noe  Få konflikter og overvekt av ubetydelig konfliktpotensial. 


 


Samlet vurdering  


I den samlete vurderingen har vi sett på summen av konfliktpotensialet for alle parsellene for hvert 
av de tre konseptene og gjort en gjennomsnittlig vurdering. 
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3. MILJØVURDERING 


3.1. K2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog 
Tilbudskonspet: I dette konseptet økes persontransportkapasiteten på Kongsvingerbanen ved å ta i 
bruk nye tog med høyere ombordkapasitet, anslagsvis plass til 25 % flere passasjerer per avgang enn 
med dagens togmateriell. Økt ombordkapasitet for godstog oppnås ved å forlenge utvalgte 
kryssingsspor for å kunne kjøre lengre tog/flere vogner. Det er det samme rutetilbud som i K0 for 
regiontog, godstog og fjerntog. 
 
Tiltak: Konsept K2.3 medfører behov for å forlenge/utbedre følgende kryssingsspor:  


• Roven 
• Rånåsfoss 
• Bodung 
• Seterstøa 
• Galterud 


 
Figur 3-1 Konsept 2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog 
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3.1.1. Parsell 1 


I denne parsellen er det ett tiltak – forlengelse av Roven 
kryssingsspor. Det er kun miljøtemaet Landskapsbilde som 
berøres i parsell 1. Verdien gjelder en kort strekning langs 
Glomma der landskapsverdiene er knyttet til strandsonen og en 
lang smal landtunge på utsiden av dagens jernbanespor.  


 


 


 Naturressurser Naturmangfold Friluftsliv/By- og bygdeliv Kulturarv Landskapsbilde 


Verdivurdering Uten 
betydning Uten betydning Noe Uten 


betydning Noe 


Konfliktpotensial Noe Noe Noe Noe Noe 
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3.1.2. Parsell 2 


I denne parsellen er det to tiltak – 
forlengelse av kryssingsspor i 
Rånåsfoss og Bodung. 
Kryssingsporene ved Bodung og 
Rånåsfoss berører ingen kjente 
naturverdier. Krysnings-sporet på 
Bodung berører naturressurser og  
delvis landskapsverdier.  
 
De høyeste kulturhistoriske 
verdiene er knyttet til det statlig 
listeførte Rånåsfoss kraftverk og 
Rånåsfoss bru (landsverneplaner). 
Indirekte konflikt, potensial for 
delvis direkte konflikt. 
 
Det er flere tettsteder langs 
traseen, med Sørumsand og Årnes 
som de største. Tettstedene har 
verdi som nærmiljø, og det er 
også friluftsaktiviteter knyttet til 
stedene. Forlengelse av 
kryssingsspor og tilhørende 
sanering av planoverganger kan 
påvirke aktiviteter i tettstedene.  
 
 
 
 
 
 
 


 


Natur- 
ressurser 


Natur-
mangfold 


Frilufts/by- 
og 
bygdeliv 


Kultur-
arv 


Landskaps-
bilde 


Verdi-
vurdering Middels Uten 


betydning Noe Stor Noe 


Konflikt-
potensial Noe Noe Noe Middels Noe 
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3.1.3. Parsell 3 


I denne parsellen er det ett tiltak – 
forlengelse av kryssingssporet ved 
Seterstøa. Kryssingsporet ved 
Seterstøa berører ikke 
landskapsverdier, naturverdier 
eller natur-resurser.  Stedet har 
ingen nærmiljøfunksjoner, men 
det ligger enkelte boliger ved 
stasjonen. Konflikt-potensialet er 
derfor lite. 
 
De høyeste kulturhistoriske 
verdiene er knyttet til Seterstøa 
jernbanestasjon (vedtaksfredet – 
områdefredning) og Maarud gård 
(fredet/kommunalt listeført). 
Indirekte konflikt, potensial for 
delvis direkte konflikt. 
 
 
 
 
   


 
Natur-
ressurser 


Natur-
mangfold 


Frilufts/by- 
og bygdeliv 


Kultur-
arv 


Landskaps-
bilde 


Verdi-
vurdering 


Uten 
betydning 


Uten 
betydning Noe Stor Noe 


Konflikt-
potensial Noe Noe Noe Middels Noe 
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3.1.4. Parsell 4 


I denne parsellen er det ett tiltak – 
forlengelse av kryssingssporet ved 
Galterud. Kryssingsporet ved 
Galterud berører ikke 
naturresurser. 
 
Kjerkmyra naturreservat ved 
Galterud har stor verdi.  
Ved Galterud ligger også et 
deltaområde med stor verdi der 
flere bekker munner ut i Glomma. 
Deltaområdet og bekkene har 
også landskapsverdi. 
Konfliktpotensialet er avhengig av 
hvor kryssing-sporet legges. 
 
De høyeste kulturhistoriske 
verdiene er knyttet til Galterud 
jernbanestasjon. Indirekte 
konflikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 


Natur-
ressurser 


Natur-
mangfold 


Frilufts/by-
og bygdeliv 


Kultur-
arv 


Landskaps-
bilde 


Verdi-
vurdering 


Uten 
betydning Stor Noe Stor Middels  


Konflikt-
potensial Noe Middels Noe Noe Middels 
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3.1.5. Parsell 5 


I denne parsellen er ingen tiltak 
for dette konseptet.  
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3.2. K3.4 Høyere frekvens og kortere reisetid på dagens bane 
Tilbudskonsept: Konsept 3.4 gir et økt rutetilbud til passasjerene på Kongsvingerbanen. Dette 
muliggjøres ved å doble antall avganger på strekningen Kongsvinger – Asker, samt å opprette en ny 
rute mellom Årnes og Oslo S med to avganger i timen. Ruten Kongsvinger – Asker har 
knutepunktbasert stoppmønster, mens ruten Årnes – Oslo S har dagens stoppmønster. Dette gir fire 
avganger i timen for knutepunktstasjoner og to avganger i timen for mindre stasjoner. Antall 
fjerntogavganger økes til åtte per retning per dag Oslo – Stockholm. For godstransporten legges det 
til rette for 740 m lange kombigodstog og 500 m lange tømmertog, med 17 avganger pr. døgn (7 
togpar for tømmer og 10 togpar for stykkgods). 
 
Tiltak: Konsept K3.4 medfører behov for dobbeltspor på hele strekningen Lillestrøm – Kongsvinger. 
Dette inkluderer ny bru over Glomma ved Fetsund. Endelig plassering av broen er ikke avklart, og den 
kan utformes på mange måter. I tillegg kan det bli behov for et tredje forbikjøringsspor ved 
Sørumsand. I tillegg forlenges følgende kryssingsspor på Grensebanen:   


• Granli 
• Åbogen 
• Matrand 
• Skotterud 
• Magnor 


 
Figur 3-2 Konsept K3.4 Optimalisere trafikk og infrastruktur på Kongsvingerbanen – høyere frekvens og kortere 
reisetid på Kongsvingerbanen 
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3.2.1. Parsell 1 


I K3.4. utvides dagens bane til dobbeltspor gjennomgående på 
hele strekningen fra Lillestrøm til Kongsvinger. I parsell 1 vil det 
også bli behov for ny bru over Glomma mellom Fetsund og 
Svingen. Det kan ved brokarene på begge sider a Glomma bli et 
konfliktpotensial for tema naturmangfold, landskap og 
kulturarv alt avhengig av plassering og utforming.  
 
Kvaliteter og verdier for miljøtemaene knytter seg til nordre del av Nordre Øyern naturreservat med 
mudderbanken Svellet, Andvika med evjer og bukter og Mastvika med kroksjøer, flomdammer og 
meandersvinger. De høyeste kulturhistoriske verdiene er knyttet til Fetsund lenser (vedtaksfredet 
fløtingsanlegg), Fetsund stasjon og Urskog – Hølandsbanen/Tertitten jernbane (vedtaksfredet 
jernbaneanlegg) i Sørumsand. Potensial for direkte konflikt med de høye kulturhistoriske verdiene. I 
tillegg er det spredte automatisk fredete kulturminnelokaliteter (jernvinneanlegg, fangstanlegg, 
bosetnings- og aktivitetsområder) og kulturhistoriske bygninger og bygningsmiljø langs banen. 
Landskapsverdier knytter seg til det meandrerende utløpet av Leira og gruntvannsområdet ved 
Merkja.  
 
Det vil sannsynligvis ikke bli behov for større inngrep i tettbebyggelsen langs jernbanen gjennom 
Lillestrøm tettsted da det allerede er dobbeltspor fra stasjonen og nesten frem til krysning under rv. 
159. Stasjonsområdet på Sørumsand er nettopp ferdigstilt, med ny undergang under sporene.  
Utvidelse til dobbeltspor vil sannsynligvis ikke påvirke aktiviteter og tilgjengelighet i de to 
tettstedene. 
 


  


 Naturressurser Naturmangfold Friluftsliv/by- og 
bygdeliv Kulturarv Landskapsbilde 


Verdivurdering Middels Svært stor Stor Stor Stor 


Konfliktpotensial Noe Middels Noe Stort Middels 
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3.2.2. Parsell 2 


Verdier på strekningen i parsell 2 
knytter seg først og fremst til 
selve Glomma og elvens 
strandsone. Det munner ut flere 
sidebekker og mindre elver i 
Glomma, og ved utløpene er det 
gjerne verdier knyttet til 
naturtyper og biologisk mangfold. 
Det er også skogkledde raviner 
ved utløpene som har en spesiell 
landskapskarakter. 
 
Det ligger store arealer med dyrka 
mark ut mot Glomma. Mellom 
Sørumsand og Rånåsfoss sør i 
parsellen og mellom Haga og 
Årnes i nord er arealene stort sett 
sammenhengende.  
 
De høyeste kulturhistoriske 
verdiene er knyttet til 
vedtaksfredet jernbane-anlegg 
(skinnegang mellom Sørumsand 
og Fossum gamleskole). Ved 
Rånåsfoss ligger det statlig 
listeførte Rånåsfoss kraftverk og 
Rånåsfoss bru. Haga stasjon og 
Årnes stasjon er kommunalt 
listeført. Potensial for direkte 
konflikt med kulturminneverdier. 
 
Det ligger flere tettsteder i traseen med 
Sørumsand og Årnes som er de største. 
Stedene har verdi som nærmiljø, og det er 
også friluftsaktiviteter knyttet til disse.  
Utvidelse til dobbeltspor med tilhørende 
sanering av planoverganger kan påvirke 
aktiviteter i tettstedene. 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Natur-
ressurser 


Natur-
mangfold 


Frilufts/by- 
og bygdeliv 


Kultur-
arv 


Landskaps-
bilde 


Verdi-
vurdering 


Svært 
stor Stor Stor Stor Stor 


Konflikt-
potensial Stort Middels Middels Stort Middels 
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3.2.3. Parsell 3 


Verdier på strekningen i parsell 3 
knytter seg til Glomma og elvens 
strandsone. Det er ikke registrert 
nasjonale eller regionale 
naturverdier langs 
jernbanetraseen i denne 
parsellen. 
 
Verdier knytter seg først og fremst 
til store areal med dyrka mark. 
Mellom Seterstøa og Disenå ligger 
et sammenhengende 
jordbruksareal mellom sporet og 
Glomma. Også nord for Disenå er 
jordbruksarealene store.   
 
De høyeste kulturhistoriske 
verdiene er knyttet til Seterstøa 
jernbanestasjon (vedtaksfredet – 
område-fredning) og Maarud gård 
(fredet/kommunalt listeført). På 
Skarnes er stasjonen, Strandveien 
kulturmiljø og Kampen 
kommunalt listeført. Potensial for 
direkte konflikt med 
kulturminneverdier. 
 
Skarnes er kommune-senteret i 
Sør-Odal, og har viktige funksjoner 
for nærmiljøet. Det er også 
friluftslivsverdier knyttet til stedet. 
Utvidelse til dobbeltspor med 
tilhørende sanering av 
planoverganger kan påvirke 
aktiviteter i tettstedet. 
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Natur-
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Landskaps-
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3.2.4. Parsell 4 


Verdier på strekningen i parsell 4 
knytter seg til Glomma og elvens 
strandsone. Flere bekkeløp 
munner ut i elveløpet og bygger 
flere steder opp sandbanker.  
 
Kjerkmyra naturreservat ved 
Galterud har stor verdi. Ved 
Galterud er det også et 
deltaområde med stor verdi der 
flere bekker munner ut i Glomma. 
 
Verdier knytter seg til store areal 
med dyrka mark. Spesielt på 
strekningen mellom Skarnes og 
Sander er arealene store og 
sammenhengende. Nærmere 
Kongsvinger er arealene mer 
sammensatte med skog, 
industri/næring og bebyggelse. 
 
 De høyeste kulturhistoriske 
verdiene er knyttet til Sander 
jernbanestasjon (vedtaksfredet 
jernbane-anlegg – område-
fredning), Galterud stasjon og 
Kongsvinger stasjon. Ved stasjonen 
ligger også kommunalt listeført 
industrianlegg (Potetkokeri). 
Potensial for direkte konflikt med 
kulturminneverdier. 
 
Kongsvinger by har en meget viktig funksjon i 
regionen som by og kommunesenter. Her er 
et bredt utvalg innen kultur, næring, service 
og helsevesen. Det er mange fritids-tilbud 
knyttet til byen. 
 
Utvidelse til dobbeltspor med tilhørende 
sanering av planoverganger vil ikke påvirke 
bymiljøet da stasjonen ligger på vestsiden av 
elven i utkanten av sentrum.  
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3.2.5. Parsell 5 


I denne parsellen er det flere tiltak 
– forlengelse av kryssingssporene 
ved Granli, Åbogen, Matrand, 
Skotterud og Magnor. 
 
Matrand har funksjoner som 
kirke, kirkegård, stadionanlegg og 
boligbebyggelse.  
 
Skotterud er administrasjons-
senter i Eidskog kommune med 
viktige funksjoner innen skole, 
helse og service.  
 
Magnor har enkelte funksjoner for 
nærmiljøet innen turisme, skole 
og service.  
 
Forlengelse av kryssingsspor og 
tilhørende sanering av 
planoverganger i Åbogen, 
Matrand, Skotterud og Magnor 
kan påvirke aktiviteter i 
tettstedene.  
 
De høyeste kulturhistoriske 
verdiene som berøres på 
strekningen er knyttet til registrert 
kulturmiljø i Matrand sentrum, 
Eidskog kirke som er statlig 
listeført og automatisk fredet 
kirkested fra middelalderen.  
 
Andre kulturminner er Matrand 
jernbanestasjon - vedtaksfredet, den 
Wingerske kongeveg og Pilegrimsleden, 
Åbogen jernbanestasjon (vedtaksfredet 
jernbaneanlegg), Telegrafist-gården på 
Skotterud og jernbaneanlegg med vanntårn, 
stasjonsbygninger og landhandel i sveitserstil 
(kommunalt listeført), og Magnor stasjon 


(kommunalt listeført). Indirekte konflikt. 
Potensial for delvis direkte konflikt med 
kulturminneverdier.  
 
Nord for Granli er det registrert to naturtyper i 
skog med svært stor verdi. På Matrand knytter 
verdier seg til store areal med dyrka mark 
nord for stasjonen.  
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3.3. K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid 
Tilbudskonsept: Ny baneforbindelse fra Leirsund nord for Lillestrøm til Sørumsand gir økt kapasitet i 
systemet og kortere reisetid mellom Sørumsand og Lillestrøm. Alle fjerntog, regiontog og godstog 
kjører på ny bane mellom Sørumsand og Lillestrøm. Samtidig opprettholdes dagens bane mellom 
Lillestrøm og Sørumsand, med nytt lokaltogtilbud på strekningen Sørumsand – Fetsund – Lillestrøm – 
Oslo S (via Hovedbanen).  
 
Tiltak: Ny baneforbindelse fra Leirsund nord for Lillestrøm til Sørumsand innkorter strekningen 
Lillestrøm – Sørumsand med ca. 3 km. Konseptet innebærer følgende tiltak:  


• Ny dobbeltsporbane til Sørumsand som kobler seg på Hovedbanen ved Leirsund nord for 
Lillestrøm, alternativ med eget spor mellom Lillestrøm og Leirsund. Store deler av 
strekningen vil gå i tunnel 


• Ny bru over Glomma sør for Sørumsand 
• Forlengelse/utbedring av følgende kryssingsspor: 


Sørumsand, Rånåsfoss, Bodung, Årnes, Seterstøa, Disenå, Sander, Galterud, Granli, Åbogen, 
Matrand, Skotterud og Magnor 
 


 
Figur 3-3 Konsept K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid med dagens stoppmønster. 
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3.3.1. Parsell 1 


I denne parsellen er det følgende tiltak: ny bane Lillestrøm – 
Leirsund, parallelt med Hovedbanen og ny dobbeltsporetbanen 
mellom Leirsund og Sørumsand, inkludert ny bru over Glomma 
og eventuelt nye spor inn mot Sørumsand. Store deler av banen 
mellom Leirsund og Sørumsand vil gå i tunnel.   
 
Verdier på stekningen knytter seg til elven Leira som har sitt 
meandrerende løp gjennom jordbrukslandskapet i vest inn mot og langs 
Hovedbanen/Gardermobanen. Elveløpet understrekes av tett kantvegetasjon. Lenger øst preges 
landskapet av skog med flere vann der Kongsrudtjernet er det største. Både Svarttjern og 
Kongsrudtjernet ligger i Kongsrudtjernet naturreservat.  
Glomma har stor landskapsverdi, og en bro over elven sør for Sørumsand er en utfordring. 
Jordbrukslandskapet langs Glomma har også stor landskapsverdi. Jordbrukslandskapet i vest er et 
jevnt og forholdsvis flatt landskap mens skogsområdene i øst er kuperte og kollete med vann i flere 
forsenkninger.  
 
De høyeste kulturhistoriske verdiene i området er knyttet til det store gravfeltet fra jernalder på Asak 
vestre, sør for banetraseen, og bosetnings- og aktivitetsområde ved Asak nedre. På Asak østre ligger 
Gudleiv Asaks kirkested og Asak kirkeruin fra middelalder, samt et større bygningsmiljø fra nyere tid.  
Inn mot Lillestrøm jernbanestasjon ligger SEFRAK-registrert småhusbebyggelse. I tilknytning til 
stasjonsområdet ligger det nasjonalt utvalgte kulturmiljøet (KUL K27) Lillestrøm sentrum. Ut over 
disse lokalitetene er det mindre verdier knyttet til SEFRAK-registrerte bygninger og  
bygningsmiljø, samt noen funnsteder. Indirekte konflikt. Potensial for delvis direkte konflikt med 
kulturminnelokaliteter vurdert til stor verdi.  
 
Tettstedet Sørumsand har stor verdi for nærmiljøet med et bredt servicetilbud og kan bli påvirket, 
avhengig av utforming av spor mellom ny bru og stasjonsområdet, med mulig omlegging av 
lokalveger ifm. planfri kryssing av sporene. Utvidelse til dobbeltspor kan derfor påvirke aktiviteter i 
tettstedet. Stasjonsområdet på Sørumsand er nettopp ferdigstilt, med ny undergang under sporene.   
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 Naturressurser Naturmangfold Friluftsliv/by- og 
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Konfliktpotensial Middels Stort Middels Middels Middels 
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3.3.2. Parsell 2 


I denne parsellen er det fire 
mulige tiltak – forlengelse/ 
utbedring av kryssingsspor i 
Sørumsand, Rånåsfoss, Bodung og 
Årnes.  
 
Kryssingsporene ved Rånåsfoss, 
Bodung og Årnes berører ikke 
landskapsverdier, naturverdier 
eller naturresurser.  
 
Fra Sørumsand jernbanestasjon og 
videre østover ligger det vedtaks-
fredede jernbaneanlegg 
(skinnegang), Urskog-
Hølandsbanen/Tertitten jernbane. 
Ved Rånåsfoss ligger det statlig 
listeførte Rånåsfoss kraftverk og 
Rånåsfoss bru. Årnes stasjon er 
kommunalt listeført. Indirekte 
konflikt. Potensial for delvis 
direkte konflikt med 
kulturminneverdier. 
 
Forlengelse av kryssingsspor og 
tilhørende sanering av 
planoverganger kan påvirke 
aktiviteter i tettstedet. 
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3.3.3. Parsell 3 


I denne parsellen er det to tiltak – 
forlengelse av kryssingsporet ved 
Seterstøa og Disenå.  
 
Kryssingsporet ved Seterstøa 
berører ikke landskapsverdier, 
naturverdier eller naturressurser. 
Stedet har ingen 
nærmiljøfunksjoner, men det 
ligger enkelte boliger ved 
stasjonen. Konfliktpotensialet er 
derfor lite.  
  
De høyeste kulturhistoriske 
verdiene er knyttet til Seterstøa 
jernbanestasjon (vedtaksfredet – 
område-fredning) og Maarud gård 
(fredet/kommunalt liste-ført). 
Indirekte konflikt. Potensial for 
delvis direkte konflikt med kultur-
minneverdier. 
 
På Disenå er det et kommunalt 
listeført gårdstun og Disenå 
landhandleri.  
 
Det er store naturverdier knyttet 
til Sæteråa som munner ut i 
Glomma her.  
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3.3.4. Parsell 4 


I denne parsellen er det to tiltak – 
forlengelse av kryssingsporet ved 
Sander og Galterud.  
 
Kryssingsporet ved Galterud kan 
berøre naturresurser nord og sør 
for stasjonen. Det er også en 
strekning ved Sander der 
naturresurser kan bli berørte.   
 
Kjerkmyra naturreservat ved 
Galterud har stor verdi. Ved 
Galterud er det også et 
deltaområde med stor verdi der 
flere bekker munner ut i Glomma. 
Deltaområdet og bekkene har 
også landskapsverdi. 
 
De høyeste kulturhistoriske 
verdiene er knyttet til Galterud og 
Sander jernbanestasjon 
(vedtaksfredet jernbaneanlegg – 
områdefredning). Indirekte 
konflikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
Natur-
ressurser 


Natur-
mangfold 


Frilufts/by- 
og bygdeliv 


Kultur-
arv 


Landskaps-
bilde 


Verdi-
vurdering Noe Stor Noe Stor Middels 


Konflikt-
potensial Noe Middels Noe Noe Middels 







 


side 29 av 64 


3.3.5. Parsell 5 


I denne parsellen er det flere tiltak 
– forlengelse av kryssingssporene 
ved Granli, Åbogen, Matrand, 
Skotterud og Magnor. 
 
Matrand har funksjoner som kirke, 
kirkegård, stadionanlegg og 
boligbebyggelse.  
 
Skotterud er administrasjons-
senter i Eidskog kommune med 
viktige funksjoner innen skole, 
helse og service. 
 
Magnor har enkelte funksjoner for 
nærmiljøet innen turisme, skole og 
service.  
 
Forlengelse av kryssingsspor og 
tilhørende sanering av plan-
overganger i Åbogen, Matrand, 
Skotterud og Magnor kan påvirke 
aktiviteter i tettstedene.  
 
De høyeste kulturhistoriske 
verdiene som berøres på 
strekningen er knyttet til registrert 
kulturmiljø i Matrand sentrum, 
Eidskog kirke som er statlig listeført 
og automatisk fredet kirkested fra 
middelalderen, Matrand jernbane-
stasjon – vedtaksfredet, den 
Wingerske kongeveg og 
Pilegrimsleden, Åbogen jernbanestasjon 
(vedtaksfredet jernbaneanlegg), 
Telegrafistgården på Skotterud og 
jernbaneanlegg med vanntårn, 
stasjonsbygninger og landhandel i sveitserstil 
(kommunalt listeført) og Magnor stasjon 
(kommunalt listeført).  
 


Indirekte konflikt. Potensial for delvis direkte 
konflikt med kulturminneverdier. 
 
Nord for Granli er det registrert to naturtyper i 
skog med svært stor verdi. På Matrand knytter 
verdier seg til store areal med dyrka mark 
nord for stasjonen.  
 


 


Natur-
ressurser 


Natur-
mangfold 


Frilufts/by- 
og 
bygdeliv 


Kultur-
arv 


Landskaps-
bilde 


Verdi-
vurdering Noe Middels Middels Stor Middels 


Konflikt-
potensial Noe  Noe Noe Middels Noe 


      







 


side 30 av 64 


4. SAMLET VURDERING 
Konseptene vurderes for seg. De fem delstrekningene har forskjellig konfliktpotensial for de enkelte 
miljøtemaene. I tabellene gis et «gjennomsnitts-konfliktpotensial». Dersom et miljøtema gis stort 
eller middels konfliktpotensial, vil dette veie tungt i den samlede vurderingen.     


4.1. Konsept K1 
I konsept K1 er det ingen tiltak, og dermed ingen inngrep som påvirker de vurderte miljøtemaene. 


4.2. Konsept K2.3 
Konfliktpotensialet er lavt for naturressurser, nautmangfold og landskap. Mange av kryssingssporene 
berører korte stekninger der det i dag er tettsteder. Det er derfor konfliktpotensial knyttet til nær-
miljøet og friluftsliv/by- og bygdeliv i forbindelse med utvidelse av kryssingsspor gjennom tett-
stedene. Doble spor krever planfrie overganger noe som kan medføre behov for omlegging av 
lokalvegene. Dette kan påvirke aktiviteter og arealer i tettstedene. Konfliktpotensialet vurderes 
likevel som lavt. For kulturarv er det potensiell konflikt med kulturminneverdier på Rånåsfoss og 
Seterstøa, og tema er rangert med middels konfliktpotensial. 
 


4.3. Konsept K3.4 
Konfliktpotensialet er stort for naturressurser da store areal med fulldyrka mark krysses på hele 
strekningen. Naturmangfold og landskapsbilde har middels konfliktpotensial. Utfordringene ligger i 
hovedsak langs Nordre Øyern naturreservat, ved kryssing av Glomma og langs Glommas løp. Da 
traseen følger eksisterende spor er det allerede et inngrep gjennom lokalitetene. Utfordringene for 
landskap er også knyttet til kryssing av dyrka mark.  
 
For kulturarv er det størst konfliktpotensial knyttet til Fetsund og ny kryssing av Glomma med 
konflikter for freda kulturmiljø ved Fetsund lenser og Fetsund stasjon, samt bygningsmiljø tett på 
banen. samt Martrand. 
 
Det er lavt konfliktnivå for friluftsliv/by- og bygdeliv som knytter seg til lengre eller nye krysningsspor 
gjennom tettstedene. 
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4.4. Konsept K5.1 
For K5.1 er konfliktpotensialet middels for naturmangfold, landskapsbilde og kulturarv. For 
naturmangfold og landskap er kryssing av Leira og Glomma sør for Sørumsand en utfordring. For 
kulturarv er konfliktpotensialet knyttet til fredete/kommunalt listeførte miljø på og ved stasjonene 
for flere av kryssingssporene, samt potensielle konflikter med det viktige kulturmiljøet på Asak og inn 
mot Lillestrøm sentrum, samt Matrand.  
 
For naturressurser er det lavt konfliktnivå med unntak for strekningen langs Vorma. Det er også lavt 
konfliktnivå for friluftsliv/by- og bygdeliv som knytter seg til lengre eller nye krysningsspor gjennom 
tettstedene.  
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5. VEDLEGG 
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5.2. Naturmangfold 


Parsell 1 


 







 


side 38 av 64 


Parsell 2 


 







 


side 39 av 64 


Parsell 3 


 







 


side 40 av 64 


Parsell 4 


 







 


side 41 av 64 


Parsell 5 


 







 


side 42 av 64 


5.3. Kulturarv 


5.3.1. Parsellinndeling 
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5.3.3. Ny banestrekning 
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5.4. Friluftsliv/by- og bygdeliv 
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Innledning 
Vurderingen av teknologisk endring i transportsektoren og konsekvenser for konseptene i KVU 
Kongsvingerbanen ble gjennomført i Jernbaneverket med noen eksterne deltagere. Det ble arrangert 
to workshoper, begge digitale. Den første workshopen tok for seg trender og drivkrefter som vil 
påvirke utviklingen i transportsektoren fra i dag og fremover mot 2050 (se vedlegg for en 
oppsummering av workshopen). På grunnlag av innspillene i workshopen ble det utarbeidet 4 
scenarier:  


• «Reddet av teknologien» - Store teknologiske endringer og lave investeringer i transportsektoren.  


• «Mer av det samme» - Små teknologiske endringer med store investeringer i transportsektoren.  


• Bakover til fremtiden - Små teknologiske endringer og lave investeringer i transportsektoren.  


• «Mer av alt» - Store teknologiske endringer og store investeringer i transportsektoren 


I workshop 2 ble de frem konseptene for Kongsvingerbanen som skal beskrives i 
konseptvalgutredningen vurdert i forhold til robusthet i de fire scenariene. Vurderingene de inviterte 
deltagerne gjorde ble bearbeidet videre og er oppsummert i denne rapporten. Vurderingene av 
konseptenes robusthet ift. teknologisk endring vil bli omtalt i KVU-rapporten.  


Erfaringene fra seminarene og arbeidet med denne rapporten er at det er vanskelig å skille mellom 
virkningene av teknologisk utvikling og andre drivkrefter i samfunnet. Selv om teknologien finnes er 
det ikke sikkert rammebetingelsene juridisk, økonomisk og organisatorisk er til stede for å den i bruk. 
Vi håper allikevel at vurderingen av konseptene skal bidra til et mer robust beslutningsgrunnlag når 
konsept skal anbefales.  


Vurdering av robusthet 
De 4 konseptenes (K1, K2.3, K3.4 og K5.1) og referansealternativets (K0) robusthet er vurdert i 
forhold til fem faktorer:  


• Elektrifisering 


• Automatisering 


• Digitalisering 


• Nye transportløsninger  


• Konkurranseforholdet mellom toget og biltrafikken 


Faktorene er vurdert i forhold til tre kategorier: Robust (grønn farge), usikkert (gul farge) og sårbar 
(rød farge). Der det ikke er kommet innspill eller det ikke er gjort konkrete vurderinger i verkstedene 
er det markert i vurderingen av konseptene. Vurderingene er gjort med 2050 som tidsperspektiv.  


Hvilken betydning faktorene får må også vurderes i forhold til geografiske og funksjonelle forhold 
knyttet til jernbanen og det øvrige transportsystemet. Transportkorridoren Lillestrøm-Kongsvinger 
har varierende grad av befolkningstetthet og vegnettet på deler av strekningen gir lengre 
transporttider inn mot Lillestrøm og Oslo enn toget. Konkurranseforholdet mellom toget og andre 
transportmidler vil derfor variere i ulike deler av regionen.  
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Scenario 1: Reddet av teknologien 
Store teknologiske endringer med lave investeringer i transportsektoren 


Utviklingen etter de økonomiske nedgangstidene på 2020-tallet ga Norge mindre økonomisk 
handlingsrom, og de offentlige investeringene i transportsektoren ble vesentlig redusert. For å 
kompensere for manglende offentlige investeringer ble transportsektoren liberalisert og det ble 
konkurranseutsetting i alle delene av transportsektoren, både innenfor utbygging og drift. 
Regjeringene har ikke hatt noen ambisjoner for utvikling av jernbanen, og investeringene på 
Kongsvingerbanen har vært svært små siden 2021 da utskiftingen av kontaktledningen var fullført. 
Politikerne har overlatt utviklingen av transportsystemet til markedskreftene. 


 
Samtidig har den teknologiske utviklingen i transportsektoren vært formidabel. Store private 
investeringer i ny teknologi har gitt store muligheter for utvikling av nye transporttilbud. Agendaen 
har blitt satt av private firmaer, med minimal styring fra statens side. På grunn av lav økonomisk 
utvikling har pris blitt mer verdsatt enn både reisetid, muligheten til å jobbe underveis og 
reisekomfort. Teknologien har derfor først og fremst blitt brukt til å effektivisere tilbudene innenfor 
persontransporten. Autonome kjøretøy er tatt i bruk både på vei og bane. Det har gitt bedre service i 
form av tilbringertjenester til stasjonene, men også ulik belastning i rushtrafikken fordi nye tilbud 
med samkjøring og buss har trukket kunder fra jernbanen.  


Ny teknologi har gitt høyere driftssikkerhet og lavere kostnader i driften av kollektivtrafikken, i tillegg 
til økt trafikksikkerheten på veiene. Automatisering har gitt mulighet til økt optimalisering i 
energiforbruk, redusert antall skader på materiell og høyere effektivitet. Deling av biler med 
samkjøring som bestilles via smarttelefon har gitt økt utnyttelse av kapasitet i personbilparken og 
redusert trengselen i rushperiodene. Den økonomiske situasjonen har gitt vesentlig lavere forbruk og 
en utstrakt deling av biler, sykler, verktøy, redskap og andre kostbare eller sjeldent benyttede 
funksjoner. Det har også blitt utviklet nye forretningsmodeller der transporttjenester har overtatt for 
salg av kjøretøy. Etter hvert som markedsøkonomien gradvis har blitt skiftet ut med en type "sirkulær 
økonomi" har dette også ført til mer gjenbruk, som har gitt seg utslag i mindre behov for 
godstransport.  


Platooning av lastebiler er blitt vanlig og konkurrerer med gods på bane og automatiserte terminaler. 
Dette har gitt lavere kostnader, økt effektivitet og mindre arealforbruk, og oversikt over hvor 
transportene befinner seg gjør koordinering enklere og mer effektiv. Automatiseringen har medført 
at anleggene holdes i drift 24/7 365 dager i året. Batteriteknologien er utviklet videre og gir effektiv 
drift både av tog, lastebiler og personbiler. Et nettverk av ladestasjoner, og en felles standard for 
effektiv lading, gjør at rekkevidden ikke er en kritisk faktor for bilbasert transport. Elektrifisering av 
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lastebiler og fly gir mindre miljøbelastning og høyere effektivitet, og har ført til at jernbanen ikke kan 
konkurrere i pris på lange reiser, eller på strekninger med godt utbygget veinett. 


 
Konkurransen mellom vei og bane har blitt jevnere fordi leveringssikkerheten og forutsigbarheten er 
blitt bedre for godstrafikk på jernbanen. Automatisert omlasting mellom ulike transportformer har 
gitt en sømløs transport fra utgangspunkt til destinasjon for brukerne. Droner benyttes til 
transportoppdrag i samarbeid med andre autonome transportsystemer for å gi bedre tilpassing til 
behovene og effektivitet. Sikkerheten har blitt god, og det skjer svært få uhell. Både kapasitet og 
driftssikkerhet er vesentlig forbedret og droner konkurrerer med andre former for vareleveranser, 
særlig i rushtrafikken i byene. Samtidig har veksten etter de økonomiske nedgangstidene blitt lavere 
enn tidligere. Det har gitt mindre behov for transport av varer. Mindre volumer har gitt lavere vekst 
for gods på bane. 


Økende grad av digitalisering har gitt store muligheter for optimalisering av godstransporten. 
Forutsigbarheten har blitt bedre og just-in-time brukes som grunnlag for produksjon også der 
leveransene skjer med jernbane. Sanntidsinformasjon har gitt større forutsigbarhet i overgangen 
mellom transportformene og muligheter for å etablere alternative løsninger ved utforutsette 
hendelser. Big Data brukes til å vurdere sårbarheten i transportsystemet og har gjort det mulig å 
forutse noen hendelser, og å planlegge strategier for driftsavbrudd basert på handlingsmønster ved 
tidligere hendelser. Jernbane inngår derfor i stadig flere transporttjenester, men betalingsviljen er lav 
hos brukerne. 


I tillegg til økt klimabelastning har den økte mengden digitale komponenter ført til økte kostnader til 
bygging, drift og vedlikehold fordi komponentene har en begrenset levetid, i tillegg til behov for 
oppgradering med ujevne mellomrom. 


Referanse K0 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering  Ikke kommentert.  


Automatisering  Automatisering (selvkjøring mv) av bilparken kan gjøre det 
mer attraktivt å velge bilen som fremkomstmiddel. 


Digitalisering  


Digitale løsninger har gjort det mulig å få flere godstog og 
persontog på samme banestrekning uten store 
investeringer, men villigheten til å investere i ny teknologi 
vil være avhengig av hvordan reisetid og komfort 
verdsettes av tilbyderne og de reisende. Ny teknologi kan 
gi mulighet for en trinnvis utvikling av tilbudet på banen og 
kan gi store virkninger av relativt små investeringer.  
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Nye transportløsninger  


Utvikling av gode tilbringertjenester gjør tilgangen til 
banen bedre for flere. Økt bruk av on-demand-løsninger og 
tilbringertjenester med bedre sanntidsinformasjon styrker 
banen som hovedpulsåre. Ny teknologi gir bedre oversikt 
over når toget er fullt, mulighet for å planlegge reiser blir 
bedre både ift. tid og komfort. Samtidig kan lite 
samordning mellom mange offentlige og nye private 
autonome initiativ og liten investering i offentlig 
transportsystem kan skape et lite effektivt 
transportsystem. 


Konkurranse med 
andre transportformer  


I Oslo vil kapasiteten fortsatt være begrenset i 
rushtrafikken fordi det er arealknapphet i Oslo og liten 
kapasitet til å ta imot økt biltransport. Alternativet til tog 
inn til Oslo er buss ikke privatbil, men Oslo ønsker ikke 
flere busser inn i sentrum. 


Samlet vurdering  


Investeringer i teknologi vil være avhengig av de faglige og 
politiske ambisjonene knyttet til utvikling av jernbanen 
generelt og Kongsvingerbanen spesielt. Miljøargumentet 
har vært viktig som argument for investeringer. 
Jernbanens konkurransekraft kan bli svekket som følge av 
mer miljøvennlige personbiler og tunge kjøretøy. Jernbane 
kan bli mindre aktuell for transport fordi bil(laste)trafikken 
elektrifiseres. Kongsvingerbanen kan tape i konkurransen 
hvis det ikke kommer investeringer som øker banens 
attraktivitet. 


Konsept K1 Buss som supplement til tog 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering  Ikke kommentert. 


Automatisering  


Autonome busser gir bedre tilbringertjenester til 
stasjonene. Mellomstore busser kan transportere folk 
nærmere hjemmet, redusert behov for innfartsparkering 
og tilbringertjenester. Kollektivtilbud med større 
flatedekning. Teknologiske løsninger kan redusere 
togfølgetiden på jernbanen og kan åpne for økt rutetilbud.  
Vegnettet i for dårlig stand til å få utnyttet potensialet i 
autonome kjøretøy (lav komfort)? 


Digitalisering  


Bedre reisemuligheter mellom Kongsvingerbanen og OSL.  
Bedre sanntidsinformasjon. Bedret komfort med 
teknologimuligheter ombord. Bedre punktlighet med ny 
teknologi. Bedret sanntidsinformasjon. Bedre teknologi gir 
muligheter til å gjøre reisene mer sømløse- og dermed mer 
effektive.  


Nye transportløsninger  


Flere tilbydere av transporttjenester gir større valgfrihet 
for de reisende og fokus på kundetilfredshet. Mer 
fleksibelt tilbud som kan tilpasses endringer i markedet. 
Tilbud bedre tilpasset etterspørselen.  


Konkurranse med 
andre transportformer  


Flere velger det styrkede busstilbudet. Jernbanens 
konkurransefortrinn synker. Redusert persontogtilbud - 
bussen tar over mer av persontransporten.  
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Et effektivt og raskt bussystem tar kunder fra jernbanen. I 
en situasjon med begrenset økonomi i offentlig sektor, er 
det ikke nødvendigvis en trussel at buss tar passasjerer fra 
jernbanen i rush.  


Samlet vurdering  


Fokuset på å spare gjør at teknologien kommer til 
anvendelse. Teknologiens effektiviseringspotensial gir 
bedre kommunikasjon, bedre konnektivitet, høy oppetid, 
både for bane og buss selv om man bruker lite/mindre 
penger. Det oppnås høyere effektivitet. Vedlikeholds-
situasjonen er fortsatt dårlig. 


Lite samordnet transportsystem; nye bussløsninger, men 
ikke nødvendigvis sømløst gir mindre grunnlag for 
konsentrert by- og stedsutvikling i tilknytning til 
knutepunkt. Det bidrar ikke til vekst i Kongsvingerregionen. 
Åpner for spredt bosetting.  


Økt bruk av hjemmekontor reduserer behovet for satsing 
på kollektivtransport - både buss og bane. Vegnettet har 
for lav standard til at det komfortabelt å jobbe ombord i 
førerløses biler. 


Lite samordnet transportsystem med private autonome 
initiativer i oppblomstring og liten investering i det 
offentlige transportsystemet. Lavt investeringsnivå vil 
medføre sprengt kapasitet på banen på sikt da 
busstrafikken ikke vil kunne ta veksten godt nok grunnet 
kapasitetsproblemer på veinettet. Dette kan redusere 
jernbanens omdømme. 


Kommentarer til 
konseptet  


Bussavganger har lengre reisetid for reiser til Oslo - gir 
ujevn rutetabell og reisetid.  


Styrke Kongsvingerregionen med et godt busstilbud i særlig 
grad mot Jessheim og OSL.  


Åpner muligheten for å reindyrke det typiske togmarkedet 
(indre del) og det typiske bussmarkedet (ytre del), og gi 
Kongsvinger + Skarnes høyere frekvens med buss. Spiller 
også sammen med ferdigstillelse av E16 til Kongsvinger. 
Åpner for mer kapasitet for gods på ytre del (uten å bygge 
mange krysningsspor?) og konsentrere innsatsen på indre 
del.  


Kan gi bedre muligheter til å samordne private og 
offentlige løsninger? Nye bussløsninger fra privat 
innovasjon.  


Nes kommune er spredtbygd (mange steder), og vil kunne 
dra veksel på mer etterspørselsstyrt fellestransport i 
framtida. Kan være like effektiv å mate mot f.eks. Kløfta el 
er Lillestrøm som mot Årnes. 


 







9 


Konsept K2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   


Automatisering  


Det begynner å kjøre dobbeltdekker-tog for å teste 
markedet (samme stopp-mønster), og så kommer det 
mange autonome tilbringerbusser som er effektive i å 
bringe folk til og fra sine hjem, dette gir god effekt, selv 
ved lav investeringsvillighet.  


Digitalisering   


Nye transportløsninger  
Kan forbedret teknologi gi bedre muligheter for 
samordning mellom transportmidler for å øke kapasiteten i 
korridoren til en lavere kostnad? 


Konkurranse med 
andre transportformer  


Utvikling av nye typer transportformer konkurrerer med 
jernbanen. Mer miljøvennlig og autonome biler, kombinert 
med dårlig infrastruktur på jernbane svekker dens 
konkurransekraft.  


Samlet vurdering  


Bidrar ikke til vekst i Kongsvingerregionen siden frekvensen 
på tilbudet ikke øker.  


Teknologisk utvikling kommer ikke transportsektoren til 
gode når viljen til å investere er lav - blir dermed liten 
endring fra dagens situasjon ift sanntidsinformasjon, 
sømløs reise eller teknologisk komfort ombord.  


Lite vedlikeholdsmidler til jernbane gir redusert oppetid og 
punktlighet 


Kongsvingerbanen har ikke opplevd betydelige 
infrastrukturendringer. Store utfordringer med å ta 
veksten som har kommet de seneste årene. 
Kongsvingerbanen har for lav standard til å være 
konkurransedyktig, spesielt for godstransport.  


Kommentarer til 
konseptet 


 


Økte toglengder m.v. kan gi økt ubrukt kapasitet utenfor 
rush (forsterker dagens problem), og dermed øke 
driftskostnadene for tog.  


Ta i bruk den nyeste teknologien for kjøretøy med plass til 
flere reisende og økte sitteplasser mindre belastende med 
gods på vei.  


Det er behov for å finne en god fordeling mellom bil og 
bane.  


Konsept K3.4 Høyere frekvens og kortere reisetid på dagens bane 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   


Automatisering  
Autonome kjøretøy/effektivt trafikksystem på veg gjør det 
lettere for politikerne å velge billige løsninger på veg 
framfor en meget dyr løsning på bane.  


Digitalisering  Etterhvert som teknologien utvikler seg kan samordning 
forbedre resultatet av lavere investeringer.  
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Nye transportløsninger  


Får mindre nytte ut av en så stor investering på bane med 
reisende fordelt på flere transportformer, krever store 
tiltak/investeringer for å realisere potensialet i konseptet.  
Gir kanskje bedre muligheter for en trinnvis utvikling? 


Konkurranse med 
andre transportformer  


Gir bedre reisehverdag for pendlerne. Mange 
konkurrerende transportformer (og liten sannsynlighet for 
at dobbeltspor blir prioritert). Liten vilje til investeringer 
bidrar negativt til banens omdømme og vilje til å investere 
langs knutepunkter langs jernbanen. 
Lite koordinert transportsystem til tross for at vi har 
teknologi som kan gi oss den. Ubalanse mellom private 
innovative aktører og liten politisk/ økonomisk vilje til å 
investere i transportsektoren.  


Samlet vurdering  


Alternativ transport er rimeligere, mer attraktiv og like 
klima- og miljøvennlig, selv om ny teknologi gjør 
Kongsvingerbanen godt rustet til å takle 
kapasitetsutfordringene.  


Kommentarer til 
konseptet 


 


Overdimensjonert ifm. etterspørsel for persontransport.  


Vil kunne håndtere en større økning i antall avganger, hvis 
behov.  


Bedret vedlikeholdssituasjon på banen.  


Kongsvingerbanen opplever ingen endringer ift. dagens 
situasjon.  


Lavt investeringsnivå kan medføre at konseptet ikke vil la 
seg gjennomføre.  


Finner ikke tilstrekkelig med kostnadsreduserende tiltak, 
hverken i antall eller størrelse.  


Konsept K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   


Automatisering  
Gods på veg, som følge av platooning og annen ny 
teknologi, konkurrerer i større grad med gods på bane og 
automatiserte terminaler.  


Digitalisering   


Nye transportløsninger  


Nye, kollektive måter å reise på. Bevisst strategisk 
mulighet: Å ta en del av utviklingen av banen/togene (inkl 
godstog) ved å ta i bruk og implementere innovativ 
teknologi. Bygge noen skinner nå og gjøre større 
effektivisering basert på ny teknologi for eksempel ATO for 
godstog.  
Lav økonomisk utvikling vil gjøre det nødvendig å drive 
videre utvikling basert på effektive og innovative løsninger 
basert på ny teknologi. Dette kan kun gjøres hvis ny 
bane/flaskehalser fjernes. Gjelder både gods- og 
persontransport. 
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Konkurranse med 
andre transportformer  


Økt tilgang på tog for flere. Vil gi pendlerne en bedre 
reisehverdag. Høyere driftssikkerhet og lav driftskostnad 
på veg som følge av ny teknologi.  


Samlet vurdering  


Økonomisk nedgangstid gir lavere forbruk og en utstrakt 
deling av transportmidler, noe som fører til mindre behov 
for utbygging av bane. Ny teknologi både styrker og 
svekker jernbanens rolle i transportsystemet.   


Kommentarer til 
konseptet  Selv ved lav økonomisk utvikling vil dette alternativet legge 


til rette for fremtidig økt kapasitet. 
 







12 


Scenario 2: Mer av det samme 
Små teknologiske endringer med store investeringer i transportsektoren 


En økonomisk opptur på slutten av 2020-tallet ga Norge utforutsett store inntekter fra oljefondet, 
samtidig som omstillingen av økonomien gikk langt bedre enn fryktet. Selv om eldrebølgen rammet 
Norge med full tyngde ble arbeidstakerne stående lenger i arbeid, i tillegg til at effektiviteten økte 
dramatisk etter at staten valgte å satse tungt på teknologi og miljøvennlig transport. I 
transportsektoren er reisetid høyere verdsatt enn før, og til at muligheten til å jobbe underveis, 
komfort og reisetid er blitt viktige konkurransefaktorer.  


Arbeidslivet har blitt mer fleksibelt i forhold til alder og muligheten til å jobbe i redusert stilling. Det 
har ført til at færre står utenfor arbeidslivet, og at reiseaktiviteten utenfor rushtrafikken er blitt 
markert større. Reiseaktiviteten i rushtiden er imidlertid fortsatt høy og med økende krav til 
effektivitet satses det på miljøvennlige transportformer med stor kapasitet og mulighet til å jobbe 
underveis. 


 
Regjeringen har satset på et miljøvennlig transportsystem for å nå utslippsreduksjonene Norge har 
forpliktet seg til. Prioriteringene i NTP har dreid seg mot mer miljøvennlige, og det er store politiske 
ambisjoner for utvikling av jernbanen generelt, og Kongsvingerbanen spesielt. Målet er å få mest 
mulig gods og flytrafikk over på jernbanen.  


Den teknologiske utviklingen i transportsektoren har imidlertid ikke vært så sterk som forventet. 
Særlig autonome kjøretøy har vist seg å være mer utfordrende å få til å fungere enn forutsatt, dels på 
grunn av juridiske forhold, og dels fordi regn og snø fortsatt utgjør en vesentlig utfordring. Det er 
utviklet teknologi for autonome kjøretøy, og autonome busser er tatt i bruk på enkelte korte 
strekninger, men teknologien er sårbar i kraftig regn og snøvær. Det gjør at tilbudet er svært ustabilt, 
og få baserer seg på bruken av autonome kjøretøy i hverdagen. Løsningene som tilbys er kostbare i 
drift og vedlikehold, og få kommuner og organisasjoner har kapasitet, kompetanse eller økonomi til å 
drifte et større antall autonome kjøretøy. 


Manglende utvikling av styringssystemene i verdi-, logistikk- og transportkjedene fører til høye 
kostnader når transporten skjer med flere transportformer. Manglende effektivitet og forutsigbarhet 
har gjort at frakt på jernbane fortsatt er kostnadseffektivt ift. transport på veg og sjø, men 
kombinasjon av transportformer er lite attraktivt fordi koordinering er lite effektiv. Terminalene 
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fungerer som koordinerende ledd mellom transportformene, men dette vurderes som lite effektivt 
og har gjort bruken av jernbanen mindre effektiv enn godstransport på vei.  


Begrenset automatisering gir fortsatt høye driftskostnader og det er fortsatt stort behov for manuell 
styring av togtrafikken. Manglende integrering mellom ulike transportformer gir liten synergi av 
investeringene i de ulike sektorene. Digitaliseringen innenfor jernbanesektoren har gått langsomt på 
grunn av eksisterende investeringer og problemer med integrering mellom ulike teknologier. Det er 
fortsatt komplisert og kostbart å skaffe sanntidsinformasjon. Til tross for store investeringer i 
teknologi er det vanskelig å hente ut effektiviseringsgevinster.  


Det er utviklet noen nye forretningsmodeller knyttet til transport. Bildeling og Mobility as a service er 
godt innarbeidet i markedet i 2050, og har ført til at færre eier privatbil, og at flere reiser oftere og 
lengre enn før fordi service og komfort er blitt bedre enn tidligere. Abonnementer til ulike 
transportformer ses i sammenheng og gir rabatter for brukerne, men få av tilbudene er basert på 
automatiske kjøretøy. Villigheten til å betale for mobilitet øker fordi transportløsningene og 
reiseplanleggingen blir bedre og det er mulig å få oversikt over konkurrerende tilbud.  


Elektrifiseringen av transportsektoren har fortsatt, men utviklingen i batteriteknologi har ikke blitt 
som forventet. Mangel på råvarer og manglende konkurranse mellom ulike firmaer har bremset 
utviklingen og gjør det vanskelig å få til effektiv drift basert på batteridrift. 


 
 


Referanse K0 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   


Automatisering  


Investeringer gir grunnlag for høy automatiserings- og 
digitaliseringsgrad. Investeringer i systemer gir mulighet 
for optimalisert utnyttelse av kapasiteten på banen, tog 
kan blant annet kjøres tettere. Automatisering er fortsatt 
et relativt ukjent fenomen grunnet små teknologiske 
endringer. Uforutsigbart trafikksystem, sanntidsinfo er 
komplisert og kostbart å skaffe. RTMS kommer vel 
uansett? Kan gi bedre kapasitet og sanntidsinfo?  


Digitalisering   
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Nye transportløsninger  Ingen teknologi som løfter banen/togene selv om man 
bruker penger på den. 


Konkurranse med 
andre transportformer  


Mindre effektivt transportsystem pga lavt teknologisk nivå 
på jernbanen. Flere reisende med økt befolkningsvekst.  


For spredt bosettingsmønster til å utnytte kapasiteten i 
togtilbudet Det kan også tenkes et konsentrert 
utbyggingsmønster i dette scenariet. Vil øke togets 
attraktivitet.  


Overkapasitet i banen og lav økonomisk bærekraft i 
transporttjenestene. Komplikasjoner, forsinkelser, lengre 
perioder med stenging til vedlikehold.  


Samlet vurdering  
Kan fortsette med konvensjonelle metoder i bygging og 
utvikling jernbanen (samme kompetanse og samme 
planlegging etc).  


Kommentarer til 
konseptet  


Nødvendige krysningsspor er bygd ut og det kjøres mer 
gods på banen.  


Vilje til å investere i Kongsvingerbanen  


Både økt ombord- og strekningskapasitet. Toget mer 
attraktivt.  


Legge ned holdeplasser for persontog som bidrar til 
forsinkelser i togframføringen og reduserer kapasiteten på 
banen 


Noe bedret driftsituasjon ved nye investeringer i banen  


Overdimensjonert togtilbud? 


Utvikle banen ytterligere. Flere persontog mel om Oslo og 
Stockholm. Mer gods på Kongsvingerbanen. Satse på 
utvalgte knutepunkter med tilhørende tilbringertransport.  


Pøser på med penger, men likevel forfaller banen fordi de 
bevilgningene ikke blir brukt på en effektiv måte.  


Konsept K1 Buss som supplement til tog 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   
Automatisering   
Digitalisering   


Nye transportløsninger  


Vegnettet forbedres og bussene tar seg raskt til 
knutepunktene. Lite nytte for pengene når 
teknologiutviklingen ikke er med. Transportsystemet er 
dårlig koordinert uten teknologisk utvikling. 


Konkurranse med 
andre transportformer  


En del forsinkelser oppstår. Dårlig sanntidsinformasjon. 
Jernbanen minster markedsandel for persontransport.  
Økt pengebruk kan forbedre veinettet og slik gjøre 
jernbanen enda mindre attraktiv. Togets konkurransekraft 
svekkes som følge av bedre og raskere busstilbud og 
raskere vegnett. Bedre vegnett gir også dårligere 
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konkurransekraft for godstransport på jernbane. 
Konkurranseflatene mellom gods på vei og bane er små, 
det er i første rekke kvaliteten på jernbanen som vil 
begrense godstrafikken på bane.  


Samlet vurdering  


Lite nytte for pengene når teknologiutviklingen ikke er 
med. Transportsystemet er dårlig koordinert uten 
teknologisk utvikling. Dårlig sanntidsinformasjon. Togets 
konkurransekraft svekkes som følge av bedre og raskere 
busstilbud og raskere vegnett. Bedre vegnett gir også 
dårligere konkurransekraft for godstransport på jernbane. 


Kommentarer til 
konseptet  


Økt kapasitet.  


Flere reisende med økt befolkningsvekst 


Banen kan stenges til vedlikehold/utbygging med mindre 
markante påvirkninger for de reisende gir mulighet for å 
prioritere gods på Kongsvingerbanen.  


Økt kapasitet i transportsystemet.  


Påliteligheten svekkes. 
 


Konsept K2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   
Automatisering   
Digitalisering   
Nye transportløsninger   


Konkurranse med 
andre transportformer  


Togtilbudet er såvidt dekkende. Dårlig sanntidsinformasjon 
gir liten mulighet for sømløse reiser.  


Økt vegutbygging gir mer konkurransekraft for bilen - både 
ift persontransport og godstransport på jernbane. 


Samlet vurdering  


Jernbanen fremstår som lite attraktiv fordi konseptet ikke 
utnytter ikke potensial i en bedre jernbane. Banen stenges 
over lenger tid til vedlikeholdsformål og videre utbygging. 
Forsinkelser og fortsatt lav frekvens på avganger. 


Kommentarer til 
konseptet 


 


Mer komfortabel reise som følge av flere sitteplasser vil 
kunne gi mer gods på bane.  


Bedret drift og vedlikeholdssituasjon med investering i nye 
løsninger på banen 


Store investeringer gir lite effektivitet og avkastning og 
heller ingen teknologi som gir ønsket effekt.  


Lite kostnadseffektivt matetilbud til tog 


Mer gods på bane som følge av flere og lengre 
kryssingsspor. Lengre godstog øker kapasiteten for 
godstrafikken.  


Færre, men lengre persontog gir muligheter for mer 
person- og godstrafikk. Dette forsterkes av lengre godstog.  
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Færre persontog, særlig fra Årnes og inn, svekker togets 
attraktivitet. Økt kapasitet gir mulighet for bedre 
arbeidsreiser og kan styrke regionens tilflytting.  


Bidrar til knutepunktutvikling og flere reisende.  


Politikere i andre deler av landet foreslår å legge ned hele 
jernbanen fordi den er særdeles ineffektiv. 


Konsept K3.4 Høyere frekvens og kortere reisetid på dagens bane 
Konsept Robusthet Vurdering 


Elektrifisering  
Ny KL (kontaktledning) og ERTMS kommer uansett og gir 
økt robusthet (K0-pluss).  


Automatisering   


Digitalisering  Liten utvikling av sanntidsinformasjon og mulighet for 
sømløse reiser.  


Nye transportløsninger  Lite attraktivt matebusstilbud. 


Konkurranse med 
andre transportformer  


Kongsvingerbanen taper konkurranse fordi den er 
umoderne. Passasjerflukt. Også tap av godskunder.  
Mål om mest mulig gods på bane og ta store 
markedsandeler fra flyet. Flere reisende når tog er mer 
attraktivt enn transport på vei.  


Samlet vurdering  


Gir en bedre reisehverdag for pendlerne. Økt frekvens 
både for gods- og persontog bidrar til knutepunktutvikling 
og vekst i Kongsvinger. Overdimensjonert - Får ikke 
utnyttet kapasiteten i systemet.  


Stor investeringsvilje gjør det enklere å gjennomføre 
bygging av dyrt konsept. Krever høy investeringsvilje for å 
kunne realiseres.  


Kommentarer til 
konseptet  


I dag opplever Kongsvingerbanen (og andre strekninger) 
store perioder med stenging til vedlikehold. Med K3.4 kan 
det fortsatt kjøres tog på banen ved at kun det ene sporet 
stenges til vedlikehold.  


Kan ta lengre tid enn antatt til å få realisert konseptet i sin 
helhet, grunnet svære investeringskostnader og dårlige 
grunnforhold.  


Behov for økt hensettingskapasitet krever tiltak på andre 
banestrekninger. Bedre vedlikeholdssituasjon.  


Overinvestering i dyr infrastruktur.  


Manglende vendekapasitet/ strekningskapasitet vestover 
kan gjøre konseptet vanskelig å gjennomføre/ øke 
kostnadene mye. 
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Konsept K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   
Automatisering   
Digitalisering   


Nye transportløsninger  
Lite koordinert transportsystem, lite utviklet 
sanntidsinformasjon. Matebuss-tilbudet blir for kostbart og 
er ikke effektivt.  


Konkurranse med 
andre transportformer  


Ny teknologi er komplisert å ta i bruk. Det ventes derfor 
fortsatt forsinkelser, innstilte tog og et upålitelig 
transportsystem.  


Samlet vurdering  
Ny teknologi er komplisert å ta i bruk. Det ventes derfor 
fortsatt forsinkelser, innstilte tog og et upålitelig 
transportsystem. 


Kommentarer til 
konseptet  


Målet om mest mulig gods og flytrafikk over på jernbane 
slår godt an på Kongsvingerbanen. Vil gi pendlerne en 
bedre reisehverdag. Krever tiltak på Hovedbanen og ev. ny 
Oslotunnel. Godt transporttilbud på tog. 


Mulighet for finansiering. Kan være starten på en ny bane 
til Stockholm direkte fra Sørumsand.  


Satsing på et internasjonalt transportsystem. Kan være 
starten på en ny bane til Stockholm direkte fra Sørumsand.  


Manglende vendekapasitet/ strekningskapasitet vestover 
kan gjøre konseptet vanskelig å gjennomføre/ øke 
kostnadene mye.  


Mulig konseptet innebærer en overdimensjonering i 
kapasitet. Miljø- og vernehensyn kan begrense 
utbyggingsmulighetene. 
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Scenario 3: Bakover til fremtiden 
Små teknologiske endringer og lave investeringer i transportsektoren 


Tiden etter oljealderen ble utfordrende for Norge. Den økonomiske krisen etter Korona-epidemien i 
2020 ga en lang nedgangsperiode i reiseaktivitet, med høye priser og lav etterspørsel. Veksten etter 
de økonomiske nedgangstidene ble lavere enn tidligere. Etter 2020 kom en omstilling til mer 
gjenbruk, mindre handel og mindre transport som varte frem mot 2050. Det ga mindre behov for 
transport av varer og reduksjon i handelsreiser. Mindre volumer ga lavere vekst for gods på bane. 


For å kompensere for manglende inntekt ble det innført borgerlønn til alle over 18 år i Norge. 
Befolkningen reduserte sin reiseaktivitet både for å spare penger og for å spare miljøet. Arbeidstiden 
ble redusert til 3 dagers arbeidsuke, og med mulighet til å jobbe hjemmefra. Flere står i jobb lenger, 
men endret arbeidsmønster med mer fleksibilitet i hvor arbeidet utføres fører til mindre trengsel i 
rushtrafikken. Flere utenfor arbeidslivet gir samtidig økt trafikk utenfor rushtrafikken. 


 
Staten fikk et mye mindre økonomisk handlingsrom i tiden frem mot 2050. Det førte til større vekt på 
samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i transportsektoren og liberalisering og større grad av 
konkurranseutsetting. Staten hadde ingen politiske ambisjoner for utvikling av jernbanen generelt og 
Kongsvingerbanen spesielt, og politikerne overlot utviklingen av transportsystemet til private 
selskaper. Manglende integrering mellom ulike transportformer ga liten synergi av investeringene i 
de ulike sektorene. 


Den økonomiske situasjonen ga vesentlig lavere forbruk og en utstrakt deling av biler, sykler, verktøy, 
redskap og andre kostbare eller sjeldent benyttede funksjoner. Bildeling og Mobility as a service 
brukes av enkelte, men utgjør ikke en stor del av transportmarkedet i 2050. Det er vanskelig å 
samordne abonnementer mellom ulike transportformer. Det har ført til at færre enn forventet 
kombinerer flere transportmidler på en reise. På grunn av lav økonomisk utvikling blir pris mer 
verdsatt enn reisetid, muligheten til å jobbe underveis og komfort. 


Det har også blitt utviklet nye forretningsmodeller der transporttjenester har overtatt for salg av 
kjøretøy. Etter hvert som markedsøkonomien gradvis ble skiftet ut med en type "sirkulær økonomi" 
har det også ført til mer gjenbruk. Dette har gitt seg utslag i mindre godstransport. Deling av biler 
med samkjøring som bestilles via smarttelefon har gitt økt utnyttelse av kapasitet i personbilparken 
og redusert trengselen i rushperiodene. Det har redusert politikernes vilje til å satse ytterligere på 
jernbanen.  
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Det er utviklet teknologi for autonome kjøretøy, og autonome busser er tatt i bruk på enkelte korte 
strekninger, men teknologien er sårbar i kraftig regn og snøvær. Det gjør at tilbudet er svært ustabilt, 
og få baserer seg bruken av autonome kjøretøy i hverdagen. Løsningene som tilbys er kostbare i drift 
og vedlikehold, og få kommuner og organisasjoner har kapasitet, kompetanse eller økonomi til å 
drifte et større antall autonome kjøretøy. 


Manglende utvikling av styringssystemene i verdi-, logistikk- og transportkjedene har ført til høye 
kostnader for transport med flere transportformer. Å skaffe sanntidsinformasjon er fortsatt 
komplisert og kostbart i 2050. Terminalene fungerer som koordinerende ledd mellom 
transportformene, men dette er lite effektivt og gjør bruken av jernbanen mindre effektiv enn 
godstransport på vei.  


På grunn av den økonomiske nedturen har de store globale aktørene kjempet med hverandre om 
ulike tekniske løsninger, uten evne til å bli enige om felles standarder. Etablerte forretningsmodeller 
og privatfinansierte transportløsninger gjør det vanskelig å utnytte potensialet automatiseringen og 
digitaliseringen gir. Stort fokus på inntjening og konkurranse mellom de ulike transporttilbyderne gjør 
at potensialet for synergier ikke har blitt utnyttet. De ulike transportetatene og private firmaer 
hegner om egne data for å skaffe seg et konkurransefortrinn.  


Digitaliseringen innenfor jernbanesektoren har derfor gått langsomt på grunn av eksisterende 
investeringer og problemer med integrering mellom ulike teknologier. Begrenset automatisering har 
også gitt fortsatt høye driftskostnader for jernbanen. Manglende effektivitet og forutsigbarhet har 
gjort at frakt på jernbane har tapt terreng i forhold til transport på veg og sjø, særlig fordi 
koordinering på tvers av transportformer var lite effektiv.  


Elektrifiseringen av transportsektoren har fortsatt, men utviklingen i batteriteknologi ble ikke som 
forventet. Mangel på råvarer og manglende konkurranse mellom ulike firmaer har bremset 
utviklingen og gjør det vanskelig å få til effektiv drift basert på batteridrift. Økt klimabelastning har 
ført til at den økte mengden digitale komponenter har gitt økte kostnader til bygging, drift og 
vedlikehold fordi komponentene har en begrenset levetid og behov for kostbare oppgraderinger med 
ujevne mellomrom. 


Etter flere ulykker med droner er regelverket strammet til, og dette har lagt store begrensninger på 
muligheten til å frakte gods. Leveranser må skje i definerte ruter og primært om natten. Kravet til 
støy er skjerpet og gjør at prisen på kommersielle droner er gått vesentlig opp. 


Referanse K0 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   
Automatisering   
Digitalisering   
Nye transportløsninger  Driftsituasjonen blir dårligere, forfall på banen.  


Konkurranse med 
andre transportformer  


Kongsvingerbanen forblir den samme som i 2020 - mer 
bilbruk. Liten konkurranse fra andre transportformer.  


Samlet vurdering  


Uten store teknologiske endringer blir konkurransen med 
andre transportmidler i hovedsak uendret på kort sikt. På 
lenger sikt er muligheten for økt kapasitet begrenset på 
Kongsvingerbanen. Det gjør at banen taper 
markedsandeler.  


Kommentarer til 
konseptet  


Fleksible arbeidsbetingelser. Mindre togreiser --> lite 
behov for å bruke store penger på banen - samsvar mellom 
tilbud og etterspørsel.  
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Ingen utvikling på Kongsvingerbanen - jernbanestasjonene 
minster funksjon som knutepunktutvikler.  


Rendyrke Kongsvingerbanen for godstransport.  


Opprettholder spredt bosetting.  


Kan bussruter til t-banestasjoner utenfor Ring 3 i Oslo bøte 
på noe av dette?  


Overbelastning i transportsystemet. 


Konsept K1 Buss som supplement til tog 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   
Automatisering  Autonome kjøretøy sårbart i kraftig uvær.  
Digitalisering   


Nye transportløsninger  Kan det føre til flere kreative løsninger for både buss, bil og 
bane i flere former for koordinering?  


Konkurranse med 
andre transportformer  Ingen utvikling på banen, men bussene gjør jobben. Større 


flatedekning.  


Samlet vurdering  
Banens driftssikkerhet gjør at den er robust i konkurranse 
med autonome kjøretøy. Manglende kapasitet hindrer 
utvikling av nye tilbud på banen.  


Kommentarer til 
konseptet  


Jernbanen opplever liten utvikling. Dårlig transporttilbud. 
Lang tid å komme seg til steder. Ustabilt busstilbud.  


Lavere komfort for de reisende - trange seter.  


Reisende mellom regionen og Oslo må bytte til tog på 
Lillestrøm (mange bussruter vil vende der). Buss ikke like 
god til å utnytte nettverkseffekt av jernbanen.  


Fortsatt dårlig kapasitet for gods på strekningen.  


Kapasitet på vei og bane vil bli for dårlig på sikt og 
kollektivtransportandelen vil synke. Det må det være mulig 
å få til. Krever samarbeid mel om operatører på tvers av 
fylkesgrensen mellom Viken og Innlandet  


Tilbud tilpasset etterspørsel.  


Stagnasjon, regionen blir mindre attraktiv, veksten 
kommer et annet sted, avfolking/forgubbing i 
Kongsvingerregionen.  


Blir dyrt å reise for de som må, dvs. de med god råd kan bo 
sentralt mens de med dårlig råd må bo usentralt og bruke 
mye ressurser (tid og penger) på å reise.  


Konsept K2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   
Automatisering   
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Digitalisering  
Liten utvikling i sanntidsinformasjon gjør det vanskelig med 
sømløse reiser. Færre reisende. 


Nye transportløsninger  


Lav punktlighet, lavt teknologisk nivå og lavt 
investeringsnivå gir få muligheter til å skape teknologi som 
bidrar til å utnytte infrastrukturen (f.eks gir mulighet til 
kortere togfølgetid, og dermed mulighet for økt 
rutetilbud).  


Konkurranse med 
andre transportformer  


Høyere komfort for de togreisende. Lave investeringer i 
vegnettet gir toget økte muligheter - både for person og 
gods. Lite fornyelse og ingen nye avganger gjør det 
vanskelig å øke togets markedsandel.  


Samlet vurdering  Jernbanen blir sårbar ift. konkurranse fra andre 
transporttilbud 


Kommentarer til 
konseptet  


God kapasitet på toget som følge av fleksible 
arbeidsbetingelser. Tilbud tilpasses etterspørselen i rush.  


Lav utvikling på banen og manglende effektivitet fører til 
mindre gods på bane, og mer på sjø og veg.  


Mye restkapasitet på togene utenom rush.  


Teknologien er der. Prøve å utnytte denne for mest mulig 
effektivt togtilbud kan frakte mer gods enn i dag.  


Flere reiser mellom lokalsamfunnene langs banen.  


Konsept K3.4 Høyere frekvens og kortere reisetid på dagens bane 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   
Automatisering   
Digitalisering   
Nye transportløsninger   


Konkurranse med 
andre transportformer  


Konseptet gir bedre reisehverdag for pendlerne. 
Befolkningstallet i regionen øker. Pga liten utvikling på 
bane klarer ikke togtilbudet å ta veksten i antall reisende.  


Samlet vurdering  Økt kapasitet gjør at banen kan konkurrere med andre 
transporttilbud.  


Kommentarer til 
konseptet  


Tilgjengelig tilbud og kapasitet  


Økonomisk nedgangstid --> ingen aktivitet på 
Kongsvingerbanen.  


Store driftskostnader for jernbanen. Overkapasitet Ikke 
tilpasset markedsetterspørsel eller kostnadsnivå  


Klarer man høyere frekvens og kortere reisetid med små 
teknologiske endringer og lave investeringer - er det en 
unik mulighet og et bevis på reell effektivisering.  


Rendyrke tog som transporttilbud. Bidra til 
knutepunktutvikling. Flere lokale reiser mellom tettsteder 
langs banen.  
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Bidra til mer næringsvirksomhet langs banen  


Liten/ingen utvikling på banen - Store 
kapasitetsutfordringer som i dag.  


Et slikt kostbart konsept vil ikke finansieres i et slikt 
scenario. Liten sannsynlighet for å bli prioritert mht. 
utbyggingsmidler. Stadige utsettelser av utbygging bidrar 
negativt til banens omdømme.  


Befolkningsveksten kommer ikke, evt. kommer et annet 
sted.  


Manglende vendekapasitet/ strekningskapasitet vestover 
kan gjøre konseptet vanskelig å gjennomføre/ øke 
kostnadene mye.  


Konsept K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   
Automatisering   
Digitalisering   


Nye transportløsninger  Økt bruk av hjemmekontor vil redusere behovet for store 
investeringer i ny bane. 


Konkurranse med 
andre transportformer  Vil gi pendlerne en bedre reisehverdag.  


Samlet vurdering  Økt kapasitet gjør at banen kan konkurrere med andre 
transporttilbud. 


Kommentarer til 
konseptet  


Liten aktivitet på Kongsvingerbanen grunnet økonomisk 
nedgangstid. For dyrt til å bli realisert.  


Lav utvikling på jernbane. Sannsynligheten for at konseptet 
realiseres er derfor veldig liten.  


Manglende vendekapasitet/ strekningskapasitet vestover 
kan gjøre konseptet vanskelig å gjennomføre/ øke 
kostnadene mye.  


Det skjer ingenting på Kongsvingerbanen (fordi en venter 
på at den endelige løsningen skal bli finansiert). 
Manglende finansiering i kombinasjon med lav nytte.  
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Scenario 4: Mer av alt 
Store teknologiske endringer og store investeringer i transportsektoren 


Etter koronaepidemien i 2020 tiltok den økonomiske veksten etter hvert som de statlige 
krisepakkene i de europeiske landene begynte å virke. Nye handelsavtaler gjorde handel på tvers av 
landegrensene enklere og mer attraktivt. Den økte netthandelen førte til behov for økt kapasitet 
både på lange transporter og på «last mile» transport frem til forbruker. 


Norge satset på utvikling av miljøvennlig transportteknologi og er blitt ledende på automatisert 
transportteknologi. De politiske ambisjonene for utvikling av jernbanen har vært høye, og det er 
investert stort på Kongsvingerbanen for å sikre en effektiv godstransport og en miljøvennlig 
forbindelse mellom Oslo og Stockholm. Prioriteringene i NTP har dreid seg mot mer miljøvennlige 
transportformer og satsing på teknologi.  


Eldrebølgen har slått til for fullt i 2050. Mange over 67 år fortsetter i jobb, men arbeidsinnvandring er 
lav, noe som gjør at færre bidrar til verdiskapingen. Samtidig er arbeidslivet har blitt mer fleksibelt i 
forhold til alder og muligheten til å jobbe i redusert stilling. Det har ført til at færre står utenfor 
arbeidslivet, og at reiseaktiviteten utenfor rushtrafikken har blitt markert større. Kravet til effektivitet 
i næringslivet er høyt. Større krav til effektivitet har ført til at reisetiden blir høyere verdsatt, i tillegg 
er både komfort og muligheten til å jobbe underveis blitt viktige konkurransefaktorer.  


 
Omstillingen etter olje-alderen har gitt mange nye arbeidsplasser og høy økonomisk aktivitet. 
Reiseaktiviteten i rushtiden er fortsatt høy og med økende krav til effektivitet satses det på 
miljøvennlige transportformer med stor kapasitet og mulighet til å jobbe underveis. Autonome 
busser og biler på markedet tilpasses behovet for å jobbe underveis, blant annet med bedre plass og 
tilknytning til trådløst nett.  


Det utvikles nye forretningsmodeller knyttet til transport som gir mer sømløse reiser og et rikt tilbud 
av ulike løsninger for kundene. Bildeling og Mobility as a service er godt innarbeidet i markedet i 
2050 og har ført til at færre eier privatbil, men det har også ført til at flere reiser oftere og lengre, 
fordi service og komfort er blitt langt bedre enn tidligere. Abonnementer til ulike transportformer ses 
i sammenheng og gir rabatter for brukerne. De nye forretningsmodellene gir økt konkurranse for 
jernbanen, selv om autonome kjøretøy gir bedre service i form av tilbringertjenester til stasjonene. 


Mens husholdningene i 2019 brukte 15% av inntekten til transport (en andel som hadde vært stabil 
siden 1980) sank andelen av inntekten som blir brukt til transport til under 10% i 2050. Villigheten til 
å betale for kombinert mobilitet økte fordi transportløsningene og reiseplanleggingen ble bedre og 
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det ble mulig å få oversikt over konkurrerende tilbud. Det fører til økt konkurranse, som ga lavere 
priser og bedre service i hele transportsektoren.  


I 2050 er det meste av transportsektoren automatisert. Det gir høyere driftssikkerhet og lavere 
kostnader i driften av kollektivtrafikken både på vei og bane. Trafikksikkerheten på veiene har blitt 
langt bedre fordi kjøretøyene er utstyrt med automatiske sikkerhetssystemer. Trafikkulykker er 
nesten ikke-eksisterende, samtidig som kapasiteten på veien blir mye mer effektivt utnyttet fordi 
kjøretøyene kommuniserer med hverandre. Automatisering har gitt mulighet til økt optimalisering i 
energiforbruk, redusert antall skader på materiell og høyere effektivitet. Kapasiteten på veiene er 
nesten doblet, selv om det ikke er bygget mer vei siden 2025. Platooning av lastebiler er blitt vanlig 
og konkurrerer med gods på jernbane på mellomlange strekninger.  


Droner benyttes til transportoppdrag i samarbeid med andre autonome transportsystemer for å gi 
bedre tilpassing til behovene og effektivitet. Sikkerheten er blitt god og det skjer svært får uhell. 
Både kapasitet og driftssikkerhet er vesentlig forbedret og droner konkurrerer med andre former for 
vareleveranser, særlig i rushtrafikken i byene. 


Automatiserte terminaler gir lavere kostnader, økt effektivitet og mindre arealforbruk enn tidligere. 
Automatiseringen gjør at anleggene holdes i døgnkontinuerlig drift 365 dager i året. Økende grad av 
digitalisering har gitt store muligheter for optimalisering av godstransporten. Forutsigbarheten er 
blitt bedre og just-in-time brukes som grunnlag for produksjon også der leveransene skjer med 
jernbane. Oversikt over hvor transportene befinner seg gjør koordinering enklere og mer effektiv. 
Sanntidsinformasjon gir større forutsigbarhet i overgangen mellom transportformene og muligheter 
for å etablere alternative løsninger ved utforutsette hendelser. Big Data brukes til å vurdere 
sårbarheten i transportsystemet og gjør det mulig å forutse noen hendelser, og å planlegge strategier 
for driftsstans ut fra de reisendes handlingsmønster ved tidligere hendelser. 


Konkurransen mellom vei og bane er blitt jevnere fordi leveringssikkerheten og forutsigbarheten er 
blitt bedre for godstrafikk på jernbanen. Automatisert omlasting mellom ulike transportformer gir en 
sømløs transport fra utgangspunkt til destinasjon for brukerne. Kombinasjon av transport på vei og 
bane er blitt enklere og billigere. Jernbane inngår derfor i stadig flere transporttjenester. Samtidig 
har ny og avansert teknologi ført til økt kompleksitet i transportsystemet, og kompetansebehovet har 
medført store omstillinger i transportsektoren. Mye av arbeidskraften må hentes utenfor Norge. 


Batteriteknologien er utviklet videre og gir effektiv drift både av tog, lastebiler og personbiler. Et 
nettverk av ladestasjoner, og en felles standard for effektiv lading, gjør at rekkevidden ikke er en 
kritisk faktor for bilbasert transport. Elektrifisering av nye transportformer som elektriske lastebiler 
og fly gir mindre miljøbelastning og høyere effektivitet. Batterielektrifisering av Kongsvingerbanen 
ble mulig før 2050 fordi batteriteknologien ga billigere og mer effektive løsninger. Det ble langt 
billigere å bygge jernbane fordi kostnadene til kjøreledning og andre tekniske installasjoner ble 
redusert. 


Referanse K0 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   


Automatisering  
Høy teknologisk utvikling kan gi økt effektivitet (kjøre 
tettere og flere avganger) ved ATO av gods- og persontog, 
spesielt for godstog? 


Digitalisering  
Flere tar toget grunnet et bedre sanntidssystem. Økende 
grad av digitalisering optimaliserer godstrafikken, men lav 
utvikling på banen reduserer muligheten for dette. 


Nye transportløsninger  God integrasjon med øvrige mobilitetstjenester gjør 
jernbanen lett tilgjengelig for flere reisende.  
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Konkurranse med 
andre transportformer  


Alternative transportformer er mer attraktive fordi de er 
mer fleksible. Et finmasket nett av mobilitetstjenester 
reduserer etterspørselen til jernbanen. Flere velger andre 
transportmidler enn tog grunnet lav utvikling på banen.  
Bil mer konkurransedyktig og mer klimavennlig enn 
jernbane.  


Samlet vurdering  Økt konkurranse, men også økte muligheter for integrering 
med øvrig transportsystem.  


Kommentarer til 
konseptet  


Teknologiutviklingen har vært bra, noe som har betydning 
for trafikksikkerheten og banens punktlighet/pålitelighet.  


Satsing på Kongsvingerbanen styrker banens posisjon som 
utenlandsforbindelse.  


Godt tilbud i rushtiden, men dårlig tilbud i grunnruta. 
Dette slår dårlig ut mtp. at reiseaktiviteten utenfor 
rushtrafikken har blitt større.  


Fortsatt store kapasitetsutfordringer.  


Lang reisetid inn til Oslo.  


Stor investeringsvilje.  


Befolkningstallet langs banen øker.  


Kan gi mer kapasitet til godstransporten fordi økt bruk av 
hjemmekontor vil redusere behovet for økt kapasitet for 
persontogtrafikken.  


Ved å ikke gjøre noe tiltak i det hele tatt (i denne KVUen), 
vil banen utvikle seg fordi gode teknologiske løsninger vil 
komme og fjerntog til Sverige (eget satsningsområde) vil 
øke kapasiteten på banen som region- og lokaltogene drar 
nytte av.  


Hvis reisetid og regularitet forbedres, vil togets 
konkurranseevne øke. Kanskje er det tilstrekkelig med 
bedre regularitet og forutsigbarhet for å forbedre 
konkurranseevnen?  


Økt antall fritidsreiser med sømløst transportsystem.  


Betraktelig bedret vedlikeholds-situasjon med investering i 
banen kombinert med ny teknolog. Sømløst 
transportsystem med offentlig  


investering og ny teknologi som samordnes  


Færre reisende, flere jobber lokalt 
(hjemme/arbeidsfellesskap lokalt).  


Konsept K1 Buss som supplement til tog 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   
Automatisering   
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Digitalisering  
Sømløst transportsystem. Tilgjengelig sanntidsinformasjon. 
Teknologiske løsninger kan redusere togfølgetiden på 
jernbanen og kan åpne for økt rutetilbud  


Nye transportløsninger  


Hvor forutsigbar er regulariteten til en flåte autonome 
busser? Begrenset kapasitet i vegnettet. 
Uoversiktlig transporttilbud gjør det vanskelig for folk å 
orientere seg. Brukerterskelen høy?  
Bedre teknologi gir muligheter til å gjøre reisene mer 
sømløse- og dermed mer effektive. Kan gi en bedre miks av 
transportformer/-tilbud til lavere kostnader. Gode 
tjenester og integrerte reiser gjør det enkelt for brukerne. 


Konkurranse med 
andre transportformer  


Økt godstransport med autonome tog reduserer behovet 
for vogntog. Overkapasitet i både buss - og togtilbud fører 
til ulønnsom drift. Togselskapene klarer ikke drive lønnsom 
persontransport. Busselskapene driver også ulønnsomt. 
Togets konkurransekraft svekkes som følge av bedre 
busstilbud og raskere vegnett  


Samlet vurdering  Økt konkurranse fra andre transportformer som følge av 
nye teknologiske løsninger og nye transporttilbud.  


Kommentarer til 
konseptet  


Kapasiteten i Oslo/Lillestrøm/Helsfyr forbedres for mottak 
av flere busser. Flere gode reisealternativer uten 
betydelige investeringer på hverken jernbane eller vei.  


Et mangfold av løsninger gir gode behovstilpassede 
reisetilbud. Flere reiser fordi løsningene er tilgjengelige der 
de er.  


Utvikling av regionen med økende befolkningsvekst og 
attraktivitet fordi kollektivtransporten mellom Oslo- 
Kongsvinger har veldig god kapasitet.  


Transportform og kapasitet kan i større grad tilpasses alle 
steder med stor eller liten befolkning. Liten autonom buss 
kan dekke behovet på små tettsteder. Jernbane med 
koordinert matebuss kan betjene knutepunkter.  


Det er snakk om minimale løsninger for Kongsvingerbanen 
--> fortsatt store kapasitetsutfordringer.  


Lang reisetid.  


Kompleks systemintegrasjon gir utfordringer i 
driftsstabilitet.  


Svak knutepunktutvikling.  


Stor investeringsvilje kan få flere til å velge kollektivt.  


Positiv regional utvikling.  


Togtilbudet når bristepunktet og klarer ikke lenger å tilby 
sitteplasser over lengre reiser grunnet økt antall reisende.  
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Konsept K2.3 Økt ombordkapasitet for både person- og godstog 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   
Automatisering   


Digitalisering  Tilrettelegger for sømløse reiser med tilgjengelig 
sanntidsinfo for hele transportsystemet. 


Nye transportløsninger  Økt konkurranse fra andre transportformer som følge av 
nye teknologiske løsninger og nye transporttilbud. 


Konkurranse med 
andre transportformer   


Samlet vurdering  


Økt konkurranse fra andre transportformer som følge av 
nye teknologiske løsninger og nye transporttilbud. 
Manglende kapasitet på banen gir få muligheter for nye 
tilbud.  


Kommentarer til 
konseptet  


Mer gods på bane. Betydelig med tiltak på banen med liten 
investeringskostnad. Mer ombordkapasitet med nyeste 
teknologi  


Økende antall reisende men togtilbudet opplever fortsatt 
store utfordringer. For lav frekvens til at det løser 
hverdagsbehovet for transport. 


Mye tomkjøring. Lite kostnadseffektivt transportsystem 
med for stort transporttilbud ift behovet  


Kjøre dobbeltdekkere i tillegg til lengre tog. Dobbeltspor 
deler av strekningen. Prioritere godstog fremfor persontog 
på den trafikksvake delen av banen. 


Høyere komfort kan kompensere for færre togavganger, og 
dermed gi muligheten for å øke antall godstog og flere 
fjerntog Oslo-Stockholm.  


Rendyrke jernbane på lengre strekninger med god komfort 
og godt integrert med andre løsninger på kortere 
strekninger.  


Forbedret teknologi og stor investeringsvilje bidrar til å øke 
mulighetsrommet i infrastrukturen  


Utviklingen av transporttilbudet på vei, luft og sjø 
utkonkurrerer bane. Konkurranse fra nye typer 
transportformer.  


Så store investeringer + mye teknologi, men kapasitet og 
stoppmønster er det samme. Tegner et bilde av stillstand i 
utviklingen - selvmotsigelse?  


 


Konsept K3.4 Høyere frekvens og kortere reisetid på dagens bane 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   


Automatisering  Togene kan kjøre autonomt og autonome terminaler gjør 
effektiviteten høy og kostnadene lave.  
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Digitalisering   
Nye transportløsninger   


Konkurranse med 
andre transportformer  


Utvikling i teknologi, som fører til et forutsigbart 
trafikksystem, fører igjen til at langt flere velger å ta toget. 
Sømløs integrasjon mellom de ulike reiseformene og 
opplevelse av høy tidsverdi, reduserer ønsket om å kjøre 
egen bil. For lite trafikk for en dobbeltsporet bane. Store 
investeringer i vegnettet kombinert med mer miljøvennlige 
biler - både personbiler og tunge kjøretøy - kan likevel 
svekke jernbanens konkurransekraft. 


Samlet vurdering  


Økt konkurranse fra andre transportformer som følge av 
nye teknologiske løsninger og nye transporttilbud. Økt 
kapasitet på banen gir mulighet for nye tilbud og bedre 
integrering med andre transporttilbud. 


Kommentarer til 
konseptet  


Stor vilje til å investere i Kongsvingerbanen.  


Økning i befolkningstall i regionen og antall reisende.  


Økt antall avganger. Toget inngår som viktig del av det 
totale reisetilbudet og oppleves attraktivt. Gir bedre 
reisehverdag for pendlerne.  


Bidrar til knutpunktutvikling og vekst i Kongsvinger.  


Dyrt konsept - Konseptet gir trolig en overdimensjonering 
av kapasitet av dermed lav/ negativ samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet.  


Med satsing på Solørbanen og Hamar-Elverum kan flere 
godsruter legges utenom Lillestrøm-Kongsvinger.  


Togets komparative fortrinn vil ikke være tilstrekkelig for å 
lokke frem investeringer hvis ikke vi kan finne betydelig 
kostnadsreduserende tiltak.  


Åpner ingen nye transportmarkeder, feks. kortere vei til 
Stockholm  


Mye av gods- og persontrafikken på veg flyttes over på 
bane. Flytte godstrafikk over fra vei til bane (et krav kan 
komme).  


Kostbart konsept vil kunne la seg gjennomføre.  


Lange kryssingsspor på Grensebanen er viktig for å satse på 
mer gods over Solørbanen  


Konseptet er mer enn det som er nødvendig til å løse 
problemene på banen.  


Tar for lang tid å bygge, mister marked til bil.  


Økt bruk av hjemmekontor kan medføre overinvesteringer 
i både veg og bane.  


Manglende vendekapasitet/ strekningskapasitet vestover 
kan gjøre konseptet vanskelig å gjennomføre/ øke 
kostnadene mye.  
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Overgang til gods på sjø i stor skala kan endre godsflyt også 
på innlandsbanene  


 


 


Konsept K5.1 Økt kapasitet med innkorting av reisetid 
Konsept Robusthet Vurdering 
Elektrifisering   
Automatisering   
Digitalisering   


Nye transportløsninger  
Fler koblingspunkter for tog mot andre transporttilbud.  
Konkurranse fra alternative transportformer gir ikke like 
mye nytte ut av investeringene på banen.  


Konkurranse med 
andre transportformer  


Store teknologiske endringer kan gjøre vegtransport enda 
mer konkurransedyktig sammenliknet med toget hvis 
vegtransporten greier å bruke ny teknologi mer effektivt 
enn jernbanen.  


Samlet vurdering  


Økt konkurranse fra andre transportformer som følge av 
nye teknologiske løsninger og nye transporttilbud. 
Manglende kapasitet på banen gir få muligheter for nye 
tilbud. 


Kommentarer til 
konseptet  


Regionen blir svært attraktiv grunnet raske forbindelser inn 
til Oslo. Meget godt transporttilbud og kapasitet.  


Økt attraktivitet for hele regionen, går over til å 
arealstrukturere tilbud for næringsvirksomhet, men også 
for bo- og boligutvikling.  


Kan være starten på en ev. ny bane direkte til Stockholm 
fra Sørumsand.  


Går fra etterspørselsstyring til tilbudsstyring som øker 
attraktiviteten til området og øker tilflyttingen av folk og 
næringer.  


Gods og persontog kan gå i parallell i større grad. Gir større 
robusthet.  


Dyre løsninger med jernbanetekniske utfordringer på 
Lillestrøm.  


Overkapasitet; tilbud kan bli større enn etterspørsel.  


Krever store inngrep i uberørte områder.  


Konseptet legger føringer for en raskere kobling mot 
Stockholm.  


Bidrar til knutepunktsutvikling.  


Ny næring langs banen.  


Flere lokale reiser mellom tettsteder.  


Sømløst reisetilbud. Godt matebusstilbud.  
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Ny baneforbindelse mellom Leirsund og Sørumsand gir 
mulighet for bedre retningsdrift og økt kapasitet på 
Lillestrøm stasjon.  


Ny baneforbindelse mellom Leirsund og Sørumsand gir økt 
robusthet med omkjøringsmulighet for tog.  


Sterk befolkningsvekst og byutvikling av Sørumsand og 
Kongsvinger  


Manglende vendekapasitet/ strekningskapasitet vestover 
kan gjøre konseptet vanskelig å gjennomføre/ øke 
kostnadene mye.  


Mulig konseptet innebærer en overdimensjonering i 
kapasitet.  


Overdimensjonert ifm. etterspørsel. Lav nytteverdi.  


Miljø- og vernehensyn kan begrense 
utbyggingsmulighetene.  
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Drøfting og oppsummering 
I tabellen under er vurderingene av konseptene i de fire scenariene samlet. Vurderingen av 
Kongsvingerbanen i det fremtidige transportsystemet vil være avhengig både av utviklingen i 
teknologi på jernbanen, i konkurrerende transportformer, og av hvordan jernbanen bindes sammen 
med andre transportformer i et helhetlig system.  


Konsept 
Reddet av 


teknologien Mer av det samme 
Bakover til 
fremtiden Mer av alt 


Konsept 0  
Referanse-
alternativet 


Jernbanens 
konkurransekraft kan 
bli svekket som følge 
av mer miljøvennlige 
personbiler og tunge 
kjøretøy. Jernbane 
kan bli mindre aktuell 
for transport fordi 
bil(laste)trafikken 
elektrifiseres. 
Kongsvingerbanen 
kan tape i 
konkurransen hvis 
det ikke kommer 
investeringer som 
øker banens 
attraktivitet. 


Kan fortsette med 
konvensjonelle 
metoder i bygging og 
utvikling jernbanen 
(samme kompetanse 
og samme 
planlegging etc). 


Uten store 
teknologiske 
endringer blir 
konkurransen med 
andre 
transportmidler i 
hovedsak uendret 
på kort sikt. På 
lenger sikt er 
muligheten for økt 
kapasitet begrenset 
på 
Kongsvingerbanen. 
Det gjør at banen 
taper 
markedsandeler. 


Økt konkurranse, 
men også økte 
muligheter for 
integrering med 
øvrig 
transportsystem. 


Konsept K1  
Buss som 
supplement 
til tog 


Lite samordnet 
transportsystem med 
private autonome 
initiativer i 
oppblomstring og 
liten investering i det 
offentlige 
transportsystemet. 
Lavt investeringsnivå 
vil medføre sprengt 
kapasitet på banen 
på sikt da 
busstrafikken ikke vil 
kunne ta veksten 
godt nok grunnet 
kapasitetsproblemer 
på veinettet. 


Dårlig 
sanntidsinformasjon. 
Jernbanen minster 
markedsandel for 
persontransport.  
Økt pengebruk kan 
forbedre veinettet og 
slik gjøre jernbanen 
enda mindre 
attraktiv. Togets 
konkurransekraft 
svekkes som følge av 
bedre og raskere 
busstilbud og raskere 
vegnett. Bedre 
vegnett gir også 
dårligere 
konkurransekraft for 
godstransport på 
jernbane. 


Banens 
driftssikkerhet gjør 
at den er robust i 
konkurranse med 
autonome kjøretøy. 
Manglende 
kapasitet hindrer 
utvikling av nye 
tilbud på banen. 


Økt konkurranse 
fra andre 
transportformer 
som følge av nye 
teknologiske 
løsninger og nye 
transporttilbud.  


Konsept 
K2.3  
Økt om 
bord-
kapasitet 
for både 
person- og 
godstog 


Teknologisk utvikling 
kommer ikke 
transportsektoren til 
gode når viljen til å 
investere er lav - blir 
dermed liten endring 
fra dagens situasjon 
ift 
sanntidsinformasjon, 


Jernbanen fremstår 
som lite attraktiv 
fordi konseptet ikke 
utnytter ikke 
potensial i en bedre 
jernbane. Banen 
stenges over lenger 
tid til 
vedlikeholdsformål 


Jernbanen blir 
sårbar ift. 
konkurranse fra 
andre 
transporttilbud 


Økt konkurranse 
fra andre 
transportformer 
som følge av nye 
teknologiske 
løsninger og nye 
transporttilbud. 
Manglende 
kapasitet på 
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sømløs reise eller 
teknologisk komfort 
ombord. 


og videre utbygging. 
Forsinkelser og 
fortsatt lav frekvens 
på avganger. 


banen gir få 
muligheter for 
nye tilbud. 


Konsept 
K3.4  
Høyere 
frekvens og 
kortere 
reisetid på 
dagens 
bane 


Alternativ transport 
er rimeligere, mer 
attraktiv og like 
klima- og 
miljøvennlig, selv 
om ny teknologi gjør 
Kongsvingerbanen 
godt rustet til å 
takle kapasitets-
utfordringene. 


Gir en bedre 
reisehverdag for 
pendlerne. Økt 
frekvens både for 
gods- og persontog 
bidrar til 
knutepunktutvikling 
og vekst i 
Kongsvinger.  


Gir en bedre 
reisehverdag for 
pendlerne. Økt 
frekvens både for 
gods- og persontog 
bidrar til 
knutepunktutvikling 
og vekst i 
Kongsvinger. 
Overdimensjonert - 
Får ikke utnyttet 
kapasiteten i 
systemet. Stor 
investeringsvilje 
gjør det enklere å 
gjennomføre 
bygging av dyrt 
konsept. Krever høy 
investeringsvilje for 
å kunne realiseres. 


Økt konkurranse 
fra andre 
transportformer 
som følge av nye 
teknologiske 
løsninger og nye 
transporttilbud. 
Økt kapasitet på 
banen gir 
mulighet for nye 
tilbud og bedre 
integrering med 
andre 
transporttilbud. 


Konsept 
K5.1  
Økt 
kapasitet 
med inn-
korting av 
reisetid 


Økonomisk 
nedgangstid gir 
lavere forbruk og en 
utstrakt deling av 
transportmidler, 
noe som fører til 
mindre behov for 
utbygging av bane. 
Ny teknologi både 
styrker og svekker 
jernbanens rolle i 
transportsystemet. 


Ny teknologi er 
komplisert å ta i 
bruk. Det ventes 
derfor fortsatt 
forsinkelser, innstilte 
tog og et upålitelig 
transportsystem. 


Økt kapasitet gjør 
at banen kan 
konkurrere med 
andre 
transporttilbud. 


Økt konkurranse 
fra andre 
transportformer 
som følge av nye 
teknologiske 
løsninger og nye 
transporttilbud. 
Økt kapasitet på 
banen gir 
mulighet for nye 
tilbud og bedre 
integrering med 
andre 
transporttilbud. 


Vurderingene er preget av at det er vanskelig å spå om hvordan teknologien, transportøkonomien og 
den politiske viljen til å investere i jernbanen vil utvikle seg. Introduksjonen av økt konkurranse om 
jernbanedriften kan føre til både økt og redusert satsing på teknologi. Begrensninger i den fysiske 
infrastrukturen, og kostnadene ved å endre den, kan gjøre det vanskelig å implementere ny 
teknologi.  


Vurderingene viser at økt kapasitet på banen vil være en viktig faktor i konkurransen med de andre 
transportmidlene. Sømløse reiser mellom ulike transportmidler vil være både en trussel og en 
mulighet knyttet til Kongsvingerbanen, avhengig av hvilken rolle banen kan ta i et fremtidig 
transportsystem. Fortetting rundt knutepunktene vil forsterke banens rolle. Autonome kjøretøy kan 
både støtte opp under banen, og utgjøre en konkurranse, avhengig av rekkevidde og robusthet.  


For å opprettholde jernbanens konkurransekraft er det vesentlig å ha tilstrekkelig kapasitet til å 
dekke etterspørselen etter personreiser og godstransport, uavhengig av den teknologiske utviklingen 
i transportsektoren.   
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 Sammendrag 


Innledning 


I forbindelse med Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen, har Norconsult 


hatt i oppdrag å gjennomføre transportanalyse og nytte-kostnadsanalyse. Norconsult har gjort analysene i 


samarbeid med underleverandørene Oslo Economics, Sitma og Bolle Rail Research. Denne rapporten er et 


bakgrunnsdokument som beskriver analysen og antatte markedseffekter for reiser i Norge, grensekryssende 


reiser og godstransport, samt den samfunnsøkonomiske analysen av konseptene i utredningen.  


Beregningsforutsetninger for Referanse K0 og ulike konsepter i beregningsår 2030 og 2050 er levert av 


oppdragsgiver. Norconsult (med underkonsulenter) har i prosjektmøter fulgt Jernbanedirektoratets arbeid 


med konseptutvikling, men det er Jernbanedirektoratet og Asplan Viak som har etablert forutsetninger som 


ligger til grunn for Referanse K0, og fastlagt tilbudskonseptene som skal analyseres. Dette arbeidet er 


dokumentert i et notat fra Asplan Viak. Kostnadsestimater med usikkerhetsanalyse som er input til nytte-


kostnadsanalysen, er levert av Jernbanedirektoratet. 


 


Konseptene som utredes 


De ulike tilbudskonseptene sammenlignes med referansesituasjonen i år 2030 og 2050. Referanse K0 


inneholder de samme overordnede forutsetninger som i konseptene, det vil si forutsetninger som beskriver 


framtidig vekst i antall innbyggere, bosetting, befolkningens sosioøkonomiske sammensetning, lokalisering 


av arbeidsplasser, inntektsutvikling, prisutvikling og bilhold. Bakenforliggende forutsetninger som benyttes i 


alle konseptene er tidligere etablert i forbindelse med transportetatenes arbeid med NTP 2022-2033. 


Tilbudskonseptene for persontrafikk som utredes og sammenlignes med Referanse K0: 


• K1   Buss som supplement til tog, ingen endring i togtilbudet 


• K2.3  Økt ombordkapasitet, men ingen endring i togtilbudet (rutetilbudet) 


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


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


For godstransport gjelder følgende forutsetninger: 


• K1  Ingen endring (som K0) 


• K2.3 Mulighet for lengre godstog samt flere avganger 


• K3.4 Mulighet for lengre godstog samt flere avganger 


• K5.1 Godstransport på ny bane og mulighet for lengre godstog samt flere avganger 


 


Persontransportanalyse 


Det konseptet som gir flest togpassassjerer er K3.4 som innebærer en kraftig økning i antall avganger på 


hele strekningen. Konsept K5.1 gir også et høyt antall togpassasjerer, dog ikke like mange som K3.4, til 


tross for at det forutsettes ny dobbeltsporet bane mellom Lillestrøm og Sørumsand i K5.1.  


Behovsanalysen som er gjennomført av Asplan Viak peker på at det i dag er kapasitetsproblemer om bord i 


togene på Kongsvingerbanen i morgenrushtrafikk på strekningen Fetsund-Oslo, og tilsvarende i 


ettermiddagsrush i motsatt retning Oslo-Fetsund. Analysen viser at alle konseptene ser ut til å løse 
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kapasitetsutfordringen på delstrekningen mellom Fetsund og Lillestrøm, enten ved å etablere alternativ 


kapasitet på buss som i K1, økt kapasitet ombord i toget som i K2.3, eller gjennom økt frekvens som i K3.4 


og K5.1. 


Figur A viser antall togpassasjerer på Kongsvingerbanen beregnet for dagens situasjon 2018 og 2030. I 


Referanse K0 er det en forsiktig økning fra dagens situasjon, mens det i K1 blir omtrent like mange 


togpassasjerer som i dag. Dette skyldes at K1 forutsetter økt busstilbud samtidig som togtilbudet holdes 


uendret sammenlignet med Referanse K0. Konsept K2.3 har samme rutetilbud som Referanse K0, og er 


ikke virkningsberegnet. 


 


 


Figur A: Antall togpassasjerer over snitt på delstrekninger mellom stasjoner på Kongsvingerbanen. Sum begge retninger 
per årsdøgn. Modellberegnet for dagens situasjon 2018 og konsepter i 2030, scenario uten forutsatt nullvekst i 


biltrafikken i Oslo og Akershus. Konsept K2.3 har samme passasjertall som Referanse K0.  


 


I 2050 blir det 12 prosent flere togpassasjerer på Kongsvingerbanen enn i 2030, men bortsett fra dette er 


bildet det samme. Rangeringen mellom konseptene med hensyn til passasjertall er den samme i 2050 som i 


2030. Det samme er også bildet av færre passasjerer på de ytterste strekningene mot Kongsvinger. 


De er gjennomført en følsomhetsanalyse for beregningsår 2030, hvor det forutsettes at det innføres tiltak 


med prising av biltrafikken for å oppnå nullvekst i bruken av privatbil i Oslo og Akershus. Dette fører til at det 


blir flere togpassasjerer på strekningene som ligger nær Oslo. Mellom Lillestrøm og Sørumsand blir den 


isolerte økningen som følge av veiprising 11-13 prosent (avhengig av konsept). Mellom Auli og Haga blir 


økningen 7 prosent i alle konsepter, og mellom Skarnes og Kongsvinger blir økningen 2 prosent.  
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Selv om det forbedrede buss- eller togtilbudet medfører en økt andel av reisene som gjøres med 


kollektivtransport, påvirkes ikke nivået på bilreisene over snittene i særlig grad i noen av konseptene. Det er 


de nyskapte kollektivreisene som er grunnen til at kollektivandelen øker, ikke at det blir absolutt sett færre 


bilreiser sammenlignet med referansen. Antall bilreiser går imidlertid ned i modellområdet som helhet. Dette 


skyldes blant annet redusert bilbruk i korridoren Asker-Oslo-Lillestrøm som også får økt togtilbud i de 


aktuelle konseptene. 


Godstransportanalyse 


Kongsvingerbanen er viktig for godstogforbindelsen Alnabru-Narvik gjennom Sverige og for 


tømmertransporter fra Norge til Sverige. En mindre del av godstransporten i korridoren transporteres med 


jernbane. Konseptene muliggjør økte toglengder som følge av dobbeltspor og lengre kryssingsspor. Alle 


konseptene gir en viss overgang fra sjøtransport til godstransaport målt i tonnkilometer. Ca. 200 tusen tonn 


gods årlig flyttes fra sjø- til jernbanetransport i Norge i 2030. I tillegg flyttes  ca. 200 tusen tonn fra vei til bane 


i K3.4 og K5.1. For 2050 er det en overføring fra veg til bane i K3.4 og K5.1 på mellom 800 og 900 tusen 


tonn på grunn av den økte kapasiteten på linjene, mens det i K2.3 er en overføring fra veg til bane på ca. 


300 tusen tonn. Alle overføringer er i forhold til referansekonseptet K0/K1 som har en kapasitet som er 


betydelig lavere enn den beregnede etterspørselen etter godstransport med tog.  


Prissatte konsekvenser 


Konseptene med store investeringer i jernbaneinfrastruktur (K5.1 og særlig K3.4 med dobbeltspor Lillestrøm-


Kongsvinger) får negativ nytte. Nyttevirkningene for trafikantene og for vareeierne i godstransporten er 


riktignok størst for disse konseptene, men kostnadene ved disse investeringene er større enn de beregnede 


nyttevirkningene. Netto nytte er størst i K2.3, som innebærer bruk av rullende togmateriell med større 


passasjerkapasitet, og noen investeringer i kryssingsspor. Netto nytte er også positiv i busskonseptet K1. 


Tabell A gir en samlet oversikt over de prissatte virkningene som er beregnet for de fire konseptene. Figur B 


viser netto nytte og netto nytte per budsjettkrone. 


Tabell A: Hovedtabell for nytte-kostnadsanalyse av tiltak som endring i forhold til referansealternativet, for perioden 


2026-2065. Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022.  


 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Endring for trafikanter og godskunder 1 518 2 382 11 526 9 440 


Endring for operatører 0 0 0 0 


Endring for det offentlige (ekskl. investeringskostnader) - 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 368 1 359 2 770 3 577 


Endring i skattefinansiering - 90 - 159 - 5 064 - 2 449 


Netto nytte 1 221 2 688 - 16 273 - 1 908 


Netto nytte per budsjettkrone (NNB) 2,76 1,44 - 0,58 - 0,13 


Netto nytte per investert krone (NNK) 64,90 1,93 - 0,76 - 0,15 


Rangering basert på netto nytte 2 1 4 3 
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Figur B: Netto nytte (milliarder kroner) og netto nytte per budsjettkrone (høyre akse) for konsepter for Kongsvingerbanen.  


 


Samfunnsøkonomisk rangering (prissatte og ikke prissatte) 


Det er også gjennomført en analyse av ikke-prissatte konsekvenser. En samfunnsøkonomisk analyse 


omfatter både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Resultatene er sammenfattet i Tabell B. Positive tall 


representerer økt nytte, mens negative tall representerer redusert nytte (eller økte kostnader). 


Tabell B: Samlede konsekvenser for konseptene for de prissatte og ikke-prissatte virkningene. Beløp i millioner 2019-
kroner, nåverdi 2022. 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Prissatte virkninger     


Netto nytte 1 221 2 688 - 16 273 - 1 908 


I. Rangering etter netto nytte 2 1 4 3 


Ikke-prissatte virkninger     


Samlet vurdering ikke-prissatte virkninger  0 - - - - - - 


II. Rangering ikke-prissatte virkninger 1 2 4 3 


Samlet konsekvens     


III. Samlet samfunnsøkonomisk rangering 2 1 4 3 
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Konsept K2.3 blir rangert høyest ut fra prissatte konsekvenser og nest høyest ut fra ikke-prissatte 


konsekvenser. Konseptene K1 og K2.3 har begge positiv netto nytte (prissatt konsekvens). Konsept K2.3 


kommer bedre ut enn konsept K1 for prissatte konsekvenser, og dårligere for ikke-prissatte konsekvenser. 


Investeringene i infrastruktur i konsept K2.3 er i hovedsak utvidelser av kryssingsspor på områder som 


allerede er regulert. Omfanget av de ikke-prissatte virkningene er etter vår vurdering ikke stort nok til å endre 


rangeringen fra prissatte konsekvenser. Samlet sett er derfor K2.3 er bedre enn K1. 


Ut fra den samfunnsøkonomiske analysen bør konsept K2.3 anbefales. Det henvises imidlertid til 


hovedrapporten for en endelig anbefaling, der også vurderinger av blant annet konseptenes måloppnåelse 


inngår. 


Konseptene K3.4 og K5.1 er beregnet å gi en betydelig negativ samfunnsøkonomisk netto nytte, og er også 


konseptene med mest negative ikke-prissatte virkninger. Disse rangeres dermed lavest av de fire 


konseptene ut fra den samfunnsøkonomiske analysen.  
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1 Innledning 


1.1 Bakgrunn og organisering av arbeidet med konseptvalgutredningen 


Jernbanedirektoratet mottok et oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet 17. juli 2018, hvor 


departementet ber Jernbanedirektoratet om å sette i gang arbeidet med å utarbeide en konseptvalgutredning 


for Kongsvingerbanen. Bakgrunnen for konseptvalgutredningen er at det har vært en betydelig 


passasjervekst på Kongsvingerbanen de siste årene og at grunnprognoser tilsier fortsatt vekst i årene 


framover. Kongsvingerbanen betjener lokaltog og grensekryssende person- og godstrafikk. I arbeidet med 


konseptvalgutredningens situasjonsbeskrivelse, behovsanalyse, målbeskrivelse og konseptutvikling med 


siling og konseptvalg, har Jernbanedirektoratet engasjert Asplan Viak.  


Når det gjelder transportanalyser og samfunnsøkonomisk analyse i konseptvalgutredningen, har 


Jernbanedirektoratet valgt å skille dette ut som et eget oppdrag. Norconsult, med Oslo Economics, Sitma og 


Bolle Rail Research som underkonsulenter, har fått i oppdrag av Jernbanedirektoratet å gjennomføre 


transportanalyser og nytte-kostnadsanalyse (analyse av prissatte konsekvenser). Dette oppdraget omfatter 


analyse av markedseffekter for person- og godstransport, samt nytte-kostnadsanalyse for de ulike 


konseptene sammenlignet med et referansealternativ (Referanse K0). Transportanalyser og 


modellberegninger er gjennomført i perioden januar-mars 2020, supplert med hensyn til oppdaterte 


analyseforutsetninger i perioden august-oktober 2020. Disse transportanalysene har ikke vært benyttet som 


grunnlag for utvikling av konseptene. 


Beregningsforutsetninger for Referanse K0 og ulike konsepter i beregningsår 2030 og 2050 er levert av 


oppdragsgiver. Norconsult (med underkonsulenter) har i prosjektmøter fulgt Jernbanedirektoratets arbeid 


med konseptutvikling, men det er Jernbanedirektoratet og Asplan Viak som har etablert forutsetninger som 


ligger til grunn for Referanse K0. Det er Jernbanedirektoratet som har fastlagt tilbudskonseptene som skal 


analyseres. Resultatene fra dette arbeidet er dokumentert i et eget notat fra Asplan Viak [1]. 


Kostnadsestimater med usikkerhetsanalyse som er sentral input til nytte-kostnadsanalysen, er levert av 


Jernbanedirektoratet [2].  


Denne rapporten dokumenterer modellberegninger og antatte markedseffekter for reiser i Norge, 


grensekryssende reiser og godstransport, samt nytte-kostnadsanalyse av konseptene i 


Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning.  


Til slutt i denne rapporten finnes en sammenstilling av de prissatte og de ikke-prissatte konsekvensene av 


konseptene som er analysert. De ikke-prissatte konsekvensene er analysert av Asplan Viak [3]. 


 


1.2 Overordnede analyseforutsetninger 


De ulike tilbudskonseptene sammenlignes med referansesituasjonen i år 2030 og 2050. Referanse K0 


inneholder de samme overordnede forutsetninger som i de valgte konseptene, det vil si forutsetninger som 


beskriver framtidig vekst i antall innbyggere, bosetting, befolkningens sosioøkonomiske sammensetning, 


lokalisering av arbeidsplasser, inntektsutvikling, prisutvikling og bilhold. Bakenforliggende forutsetninger som 


benyttes i alle konseptene er tidligere etablert i forbindelse med transportetatenes arbeid med NTP 2022-


2033. Dette innebærer at veinettet for 2030 er med bompenger, og for 2050 uten bompenger med unntak 


bomringene rundt byene. 


Referanse K0 er beskrevet i notat fra Asplan Viak [1]:  
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«Referansealternativet er en videreføring av dagens situasjon samt vedtatt politikk (regelverk, lover, 


grenseverdier mv.). For investeringsprosjekter vil dette bety kostnader til det minimum av vedlikehold som er 


nødvendig for at referansealternativet skal gi samme ytelse i hele den analysetiden som legges til grunn. I 


tillegg til denne forståelsen har KVU Kongsvingerbanen lagt til grunn den referansedefinisjonen som 


benyttes i arbeid med kommende NTP.  


NTPs referansealternativ inneholder prosjekter med oppstartsbevilgning i 2018 og 2019 (Sekretariatet for 


Nasjonal transportplan 2022-2033, 2018).  Jamfør denne definisjonen ligger Sørumsand stasjon inne i 


referansealternativet, som gir mulighet til kryssing for persontog på stasjonen, og dermed mer robusthet og 


fleksibilitet i ruteplanen.  


Togtilbud i K0 er definert som R2017 for både person- og godstog. Ruteplan med tilhørende toglengder 


inngår her. Dagens busstilbud i korridoren er også del av referansetilbudet. Togtilbudet for fjerntogtrafikk i K0 


er også basert på tilbudet fra 2017, det vil si fem togpar for Oslo-Stockholm.» 


Jernbanedirektoratet forutsetter at konseptene kan realiseres uten investering i kapasitetsøkende tiltak på 


strekningen gjennom Oslo eller i vendekapasitet på Oslo S eller Asker. 


 


1.3 Vurdering og drøfting av usikkerhet 


Usikkerhet ved antatt tilbud i de fastlagte konseptene 


Tilbudskonseptene i transportanalysen forutsetter at buss- og togoperatørene faktisk tilbyr en ruteplan som 


samsvarer med det antall avganger og stoppmønster som er lagt til grunn i konseptvalgutredningen. I 


etterspørselsberegningene er det ikke tatt høyde for en eventuell tilpassing av kollektivtilbudet på de 


strekninger hvor det kan være tilbudt over- eller underkapasitet. Endringer i forutsetninger om rutetilbudet vil 


kunne påvirke driftskostnadene og eventuelt også investeringskostnader. Tilbudsendringer vil også påvirke 


etterspørselen etter kollektivreiser og dermed også endret nytte for trafikantene. Etter gjennomføring av 


transportanalysen og nytte-kostnadsanalysen er det ikke gjort forsøk på optimalisering av fastlagt rutetilbud i 


konseptene.  


 


Usikkerhet ved framtidig kjøpekraft og prisutvikling 


I transportanalysen er det lagt til grunn forutsetninger om økonomisk utvikling som er konsistent med de 


forutsetninger som hittil er benyttet i arbeidet med NTP 2022-2033, i henhold til Finansdepartementets 


framskrivninger. Vi har i løpet av 2020 sett et tilbakeslag i verdensøkonomien, og det er usikkert om 


framtidens arbeidsmarked og inntektsutvikling i Norge kommer til å bli slik som tidligere antatt. 


Husholdningenes kjøpekraft har betydning for blant annet bilhold og valg av transportmiddel.  


Videre er det stor usikkerhet knyttet til overordnede rammebetingelser for transportmarkedet. Prisutviklingen 


for kjøp og bruk av privatbiler vil være avhengig av politiske prioriteringer og teknologisk utvikling. Vi ser en 


økning i andelen elbiler på bekostning av fossilt drevne biler. Med dagens driftskostnader, avgifter og 


rabattordninger for passering i bomstasjoner, vil gjennomsnittlig realpris ved bruk av lette kjøretøy bli lavere i 


framtiden. Dette kan eventuelt motvirkes ved å øke kostnaden i tilknytning til bilbruk. For å kunne vurdere 


denne usikkerheten, og i hvilken grad dette påvirker utfallet i den samfunnsøkonomiske analysen, har vi 


valgt å analysere konseptene under to ulike scenarioer. Dette har vi gjort ved å gjennomføre 


transportmodellberegninger for 2030 med og uten forutsetning om veiprising i Oslo og Akershus. Med 


forutsetning om veiprising blir det nullvekst i biltrafikken i Oslo og Akershus, og samtidig økt etterspørsel 
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etter kollektivreiser, slik at nytten av konseptene for de reisende (trafikantnytten) blir større enn om det ikke 


forutsettes veiprising.  


 


Usikkerhet i beregningsmetode og grunnlagsdata 


For å beregne utviklingen i etterspørselen etter reiser og varestrømmer har vi benyttet transportmodeller for 


innenlands persontransport og for godstransport. For grensekryssende reiser har vi antatt 


markedselastisiteter og gjort en forenklet framskriving av antall togpassasjerer på Kongsvingerbanen. 


Usikkerheten i analysen av endret reiseetterspørsel ligger i selve beregningsmetoden, og i de 


inngangsdataene som beregningene tar utgangspunkt i. Metodene som benyttes i transportmodellene er 


tidligere dokumentert i forbindelse med at modellene ble utviklet, se for eksempel [4], [5] og [6]. Dette gjør at 


diskusjoner rundt usikkerheten i metodikken kan knyttes opp til et felles rammeverk i regi av Nasjonal 


transportplan. Befolkningsvekst og bosettingsmønster er en viktig drivkraft i persontransportmarkedet, og 


andre vekstprognoser enn SSBs middels alternativ MMMM vil føre til et annet passasjergrunnlag på 


Kongsvingerbanen. 


Når det gjelder grensekryssende reiser mellom Norge og Sverige er det en vesentlig usikkerhet knyttet til de 


antatte etterspørselselastisitetene i våre beregninger, og om disse er representative for dette markedet. Vår 


vurdering er at beregningene bygger på antagelser om markedsfølsomhet som ikke er undervurdert. At vi 


forutsetter en «optimistisk» respons i markedet for togreiser mellom Norge og Sverige, i de konseptene hvor 


antall avganger på strekningen Oslo-Stockholm forutsettes å øke sammenlignet med referansebanen, bidrar 


i retning av robuste konklusjoner i nytte-kostnadsanalysen. Dette gjelder konseptene K3.4 og K5.1, som 


begge har klart negativ netto nytte.   


En viktig problemstilling er om befolkningens preferanser vil endre seg de neste 10-30 år, det vil si fram til 


beregningsårene 2030 og 2050, sammenlignet med hva som var preferansene i 2013/14 som er det året det 


ble gjennomført nasjonal reisevaneundersøkelse som transportmodellene er estimert på. Vi skiller her på 


befolkningens preferanser i ulike valgsituasjoner, og det faktiske inntektsnivå, kostnader, reisetider, 


transportkvalitet, med mer, som en har å forholde seg til når en skal velge mellom å reise eller ikke reise, 


hvor en skal reise og på hvilken måte reisen skal foregå. Det kan være grunn til å tro at preferansene endrer 


seg over tid.  


Eksempel på preferanseendringer er eventuelt lavere betalingsvilje for å spare reisetid om bord i kollektive 


reisemidler etter at smarttelefoner ble vanlig (utnytter reisetiden mer eller mindre fornuftig), eller at noen på 


grunn av økt miljøbevissthet opplever «flyskam» og dermed reiser sjeldnere med fly enn hva som var tilfellet 


tidligere (under ellers like rammebetingelser). Teknologisk utvikling og nye framtidige transportløsninger, 


som for eksempel selvkjørende biler, vil også påvirke preferansene ved valg av transportmåte. Det er stor 


usikkerhet rundt hvilke preferanseendringer vi vil se i framtiden, og man skal være forsiktig med å utlede 


langsiktige preferanseendringer fra observasjoner for en kort periode. Det er derfor vurdert som mindre 


usikkert å ta utgangspunkt i de preferanser som kan utledes av valgsannsynligheter fra 


reisevaneundersøkelsen.  


På grunn av pandemien som vi har opplevd i 2020, har reiseaktiviteten i Norge og verden blitt redusert 


betraktelig. Fysiske møter er i stor grad erstattet av nettbaserte møter, og restriksjoner har ført til endrede 


reisevaner. Det er usikkert om vi vil komme tilbake til «normalen» slik som det var før pandemien, eller om vi 


vil se at reisevaner for visse typer reiser kommer til å endre seg mer eller mindre permanent. Varige 


endringer i reisevanene vil kunne påvirke passasjergrunnlaget og hvilken nytte de ulike konseptene har for 


trafikantene.  
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2 Beskrivelse av tiltak samt tilbudskonsepter for 


persontrafikk 


2.1 Tilbud i Referanse K0 


Togtilbudet som forutsettes på Kongsvingerbanen og resten av jernbanenettet i Norge, i Referanse K0 for 


beregningsår 2030 og 2050, er det samme som ble etablert i forbindelse med Jernbanedirektoratets arbeid 


med NTP 2022-2033. Sammenlignet med referansescenarioet i NTP har Jernbanedirektoratet antatt en 


mindre justering av kjøretider mellom de ulike stasjonene på Kongsvingerbanen i Referanse K0, men at det i 


sum tilsvarer omtrent tilbudet som ligger i NTP-forutsetningene.  


Dette betyr at tilbudskonseptet for regiontog på Kongsvingerbanen Referanse K0 også er mer eller mindre 


det samme som «dagens» rutetilbud. Når det gjelder fjerntogtilbudet mellom Oslo og Stockholm forutsettes 


fem togpar per døgn slik det var i 2017, med en kjøretid på fem timer mellom endepunktene. Tiltakene og 


togtilbudet i Referanse K0 er vist i Tabell 2-1 og Tabell 2-2.  


I analyseforutsetningene fra Jernbanedirektoratet (jf. notat fra Asplan Viak) [1] antas det videre at det i 


Referanse K0 er gjennomført tiltak og investeringer på svensk side som reduserer kjøretiden Oslo-


Stockholm til 5 timer. Det pekes på at 80 prosent av togstrekningen går gjennom Sverige 


Jernbanedirektoratet forutsetter at alle konseptene kan realiseres uten investering i kapasitetsøkende tiltak 


på strekningen gjennom Oslo eller i vendekapasitet på Oslo S eller Asker. Dette innebærer i praksis at 


nødvendige investeringskostnader som eventuelt ikke er inkludert i kostnadsanslagene fra 


Jernbanedirektoratet, i realiteten forutsettes å ligge i Referanse K0.  


I analyseforutsetningene fra Jernbanedirektoratet (jf. notat fra Asplan Viak) [1] antas det videre at det i 


Referanse K0 er gjennomført tiltak og investeringer på svensk side som reduserer kjøretiden Oslo-


Stockholm til 5 timer. Det pekes på at 80 prosent av togstrekningen går gjennom Sverige.  


 


Tabell 2-1: Jernbaneprosjekter i Region øst som er forutsatt i Referansealternativet K0 i beregningsår 2030 og 2050, i 
henhold til NTP 2022-2033 [7].  


Oppstart/bevilgning Jernbaneprosjekter 


Oppstart før 2018 Venjar-Langset 


 Sandbukta-Moss-Såstad 


 Follobanen inkl. Oslo omformer 


 Sørumsand stasjon 


 Hensetting Gjøvikområdet 


 Kryssingsspor Kvam 


Budsjett 2018-2019 Skarnes stasjon 


 Hensetting Jaren 


 Hensetting Hove 


 Nettverksforbedringer – planoverganger på Kongsvingerbanen 


 Oslo S – plattformforhøyelse og nye adkomster 


 Robustiserende tiltak Østlandet 


 Plassformforlengelser Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen 
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Tabell 2-2: Togtilbud i Referanse K0 beregningsår 2030 og 2050. Antall avganger per døgn fordelt på 
normaltrafikkperiode, morgenrush og ettermiddagsrush. Skjematisk rutetabell med avgangstider (tt:mm) mellom Oslo S 


og Kongsvinger. 


  Asker-Kongsvinger 1) Oslo S-Kongsvinger Oslo S-Stockholm 


Antall avganger 


Fordelt over 18 timer driftsperiode = 12 t normaltrafikk, 3 t morgenrush og 3 t ettermiddagsrush 


 


Normaltrafikk 12 
 


3 


Morgenrush 3 
 


1 


Ettermiddagsrush 3 2 1 


Sum avganger per døgn 18 2 5 


 


Oslo S 00:00 00:00 00:00 


Lillestrøm 00:10 00:10 - 


Tuen - 00:14 - 


Nerdrum 00:16 00:18 - 


Fetsund 00:19 00:21 - 


Svingen 00:22 00:23 - 


Sørumsand 00:28 00:31 - 


Blaker 00:34 00:35 - 


Rånåsfoss 00:37 00:39 - 


Auli 00:40 00:41 - 


Haga 00:43 - - 


Bodung - 00:49 - 


Årnes 00:51 00:54 - 


Skarnes 01:05 01:10 - 


Kongsvinger 01:20 01:24 01:02 


1) To avganger i morgenrush og én avgang i ettermiddagsrush forlenges fra Kongsberg. Én avgang i ettermiddagsrush forlenges fra 


Hokksund. 


 


I Referanse K0 er veinettet for 2030 med bompenger, og for 2050 uten bompenger med unntak bomringene 


rundt byene. 
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2.2 Tilbud i K1 – Buss som supplement til tog 


Persontransportkapasiteten på strekningen forbedres i konsept K1 ved å etablere nye bussruter til Oslo og til 


Lillestrøm samt å øke frekvensen på utvalgte bussruter i dagens tilbud. Konseptet innebærer ingen 


endringer i togtilbudet.  


I tillegg legges det opp til høyere frekvens på følgende ruter: 


• Rute 460 Årnes-Jessheim-Oslo lufthavn. 4 avganger per time i rush, og 2 avganger time i 


normaltrafikk. Korrespondanse med Rute 460 på Rød. 


 


• Rute 470 (Bjørkelangen)-Fetsund-Lillestrøm. 4 avganger per time i rush, og 2 avganger per time i 


normaltrafikk. 


Mellom Rånåsfoss og Lillestrøm etableres det en ny bussrute med to avganger i timen i rush og én avgang i 


timen i normaltrafikk. Se Tabell 2-4. 


I tillegg utvides dagens rute mellom Kløfta og Herbergåsen til å gå helt fra Kongsvinger til Oslo bussterminal. 


Ruten har én avgang i timen hele driftsdøgnet. Se Tabell 2-5.  


I Fetsund er det lagt opp til at bussen kun stopper langs rv. 22 og ikke kjører innom Fetsund stasjon. Dette 


gjelder alle bussrutene i konseptet. 


I analyseforutsetningene fra Jernbanedirektoratet (notat fra Asplan Viak) [1] pekes det på at det kan bli 


behov for mindre tiltak på/ved Lillestrøm bussterminal for å håndtere økningen i antall bussavganger. Det 


pekes samtidig på at det er begrenset kapasitet på Oslo bussterminal. I analyseforutsetningene er dette løst 


ved å anta at bussruten til Oslo har endestopp på Helsfyr. 


Tabell 2-3: Ny busslinje Kongsvinger-Oslo, Rute B1 (460) i konsept K1.  


  Kongsvinger-Kløfta-Oslo 


Normaltrafikk 12 


Morgenrush 3 


Ettermiddagsrush 3 


Sum avganger per døgn 18 


  


Kongsvinger stasjon 
00:00 


Sander E16 
00:14 


Skarnes Korsmo 
00:24 


Herbergåsen 
00:36 


… *) … 


Kløfta stasjon **) 
01:11 


Oslo (Helsfyr) 
01:35 


*) Følger Rute 460 mellom Herbergåsen og Kløfta stasjon 


**) På Kløfta kun avstigning i retning Oslo. 
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Tabell 2-4: Ny busslinje Rånåsfoss-Lillestrøm, Rute B1 (460) i konsept K1.  


  Rånåsfoss-Sørumsand-Lillestrøm 


Normaltrafikk 12 


Morgenrush 6 


Ettermiddagsrush 6 


Sum avganger per døgn 24 


  


Rånåsfoss 
00:00 


Grønnbekkvegen 
00:02 


Blaker stasjon 
00:06 


Haglund bru 
00:08 


Nordsjø 00:11 


Sørumsand 00:16 


Sennerud 00:17 


Fråstad 00:25 


Sydoverveien 00:27 


Sundet 00:30 


Herredshuset 00:31 


Furulund 00:33 


Vinsens 00:34 


Lillestrøm bussterminal 
00:45 


 


 


2.3 Tilbud i K2.3 – Økt ombordkapasitet med dagens stoppmønster 


Persontransportkapasiteten på Kongsvingerbanen økes ved å ta i bruk nye tog med høyere 


ombordkapasitet, anslagsvis plass til 25 prosent flere passasjerer per avgang enn med dagens togmateriell.  


Økt transportkapasitet for godstog oppnås ved å forlenge utvalgte kryssingsspor for å kunne kjøre lengre 


tog/flere vogner.  


Konsept K2.3 har ingen endringer i kollektivtilbudet i form av kjøretider og antall avganger. Endringen i 


konseptet sammenlignet med Referanse K0, ligger i at det benyttes persontogmateriell med større kapasitet 


om bord. I transportanalysens virkningsberegninger med transportmodell antas samme markedsberegning 


med endret reiseetterspørsel og antall passasjerer som i Referanse K0. Markedseffekt som følge av bedre 


ombordkapasitet er vurdert i nytte-kostnadsanalysen.  
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2.4 Tilbud i K3.4 – Høyere frekvens og kortere reisetid på dagens bane 


Konsept K3.4 forutsetter utbygging til dobbeltspor på hele strekningen Lillestrøm-Kongsvinger. Det 


innebærer også forlengelse av følgende stasjoner/kryssingsspor og samtidig innkjør på:  


• Magnor 


• Skotterud 


• Åbogen 


• Granli 


Investeringene legger også til rette for økt godskapasitet. 


Sammenlignet med Referanse K0 innebærer konsept K3.4 at Fetsund, Sørumsand og Årnes får nær 4 


ganger så mange avganger per dag (øker fra 20 til 72), mens de øvrige stasjonene på Kongsvingerbanen får 


dobbelt så mange antall avganger (øker fra 20 til 36).  Det er forutsatt samme busstilbudet i K3.4 som i 


Referanse K0. I praksis betyr dette at det kjøres et regiontog i hver retning hvert 15. minutt, og at halvparten 


av disse stopper på alle stasjoner.  


Togene som kjører Oslo S-Årnes går via Hovedbanen på strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm, og 


stopper der på alle stasjoner. Kjøretiden for disse togene blir 19 minutter lenger enn for de som kjører via 


Romeriksporten.  


Antall avganger med fjerntog Oslo-Stockholm forutsettes økt fra 5 i Referanse K0 til 8 i konsept K3.4. 


Fjerntoget får 3 minutter kortere kjøretid mellom Oslo S og Kongsvinger enn i Referanse K0.  


For bussen mellom Årnes og Gardermoen økes antall avganger til fire per time i rush og to per time i 


normaltrafikk, det vil si det samme tilbudet som i konsept K1 på denne busslinjen. 


 


Tabell 2-5: Togtilbud i konsept K3.4 beregningsår 2030 og 2050. Antall avganger per døgn fordelt på 
normaltrafikkperiode, morgenrush og ettermiddagsrush. Skjematisk rutetabell med avgangstider (tt:mm) mellom Oslo S 


og Kongsvinger. 


  Asker-Kongsvinger *) Oslo S-Årnes 


(via Hovedbanen) 


Oslo S-Stockholm 


Antall avganger 


Fordelt over 18 timer driftsperiode = 12 t normaltrafikk, 3 t morgenrush og 3 t ettermiddagsrush 


 


Normaltrafikk 24 24 6 


Morgenrush 6 6 1 


Ettermiddagsrush 6 6 1 


Sum avganger per døgn 36 36 8 


 


Oslo S 
00:00 00:00 00:00 


Lillestrøm 
00:10 00:29 - 


Tuen 
- 00:32 - 


Nerdrum 
- 00:35 - 


Fetsund 
00:17 00:37 - 


Svingen 
- 00:40 - 
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Sørumsand 
00:24 00:46 - 


Blaker 
- 00:51 - 


Rånåsfoss 
- 00:54 - 


Auli 
- 00:57 - 


Haga 
- 01:00 - 


Bodung 
- 01:03 - 


Årnes 
00:38 01:06 - 


Skarnes 
00:51  - 


Kongsvinger 
01:05  00:57 


*) To avganger i morgenrush og én avgang i ettermiddagsrush forlenges fra Kongsberg. Én avgang i ettermiddagsrush forlenges fra 


Hokksund. 
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2.5 Tilbud i K5.1 – Økt kapasitet med innkorting av reisetid 


Konseptet innebærer følgende:  


• Ny dobbeltsporet bane til Sørumsand som kobler seg på Hovedbanen nord for Lillestrøm.  


• Dagens Kongsvingerbane opprettholdes, med nytt lokaltogtilbud på strekningen Lillestrøm-Fetsund-


Sørumsand. 


• Alle fjerntog, regiontog og godstog til/fra Kongsvinger/riksgrensen kjører på ny bane.  


• Forlengelse av 11 eksisterende kryssingsspor. 


• Nytt kryssingsspor på Granli. 


• Samtidig innkjør på Skarnes og Kongsvinger. 


Løsningen er forutsatt samordnet med KVU Hovedbanen. 


Ny baneforbindelse fra Lillestrøm til Sørumsand via Leirsund og Hovedbanen gir økt kapasitet i systemet og 


kortere reisetid mellom Sørumsand og Lillestrøm. I tillegg fjernes en jernbaneteknisk begrensing i koblingen 


mellom Gardermobanen, Hovedbanen og Kongsvingerbanen sør for Lillestrøm stasjon. I dagens løsning må 


tog til/fra Kongsvingerbanen veksle fra Gardermobanen til Hovedbanen sør for Lillestrøm stasjon. Dette 


påvirker kapasitet og reisetid for tog på både Gardermobanen og Hovedbanen. Investeringene legger også 


til rette for økt godskapasitet. Togtilbudet økes betydelig, og dette er vist i Tabell 2-6. 


 


Tabell 2-6: Togtilbud i konsept K5.1 beregningsår 2030 og 2050. Antall avganger per døgn fordelt på 
normaltrafikkperiode, morgenrush og ettermiddagsrush. Skjematisk rutetabell med avgangstider (tt:mm) mellom Oslo S 
og Kongsvinger. 


  Asker-Kongsvinger *) Oslo S-Sørumsand 


(via Hovedbanen) 


Oslo S-Stockholm 


Antall avganger 


Fordelt over 18 timer driftsperiode = 12 t normaltrafikk, 3 t morgenrush og 3 t ettermiddagsrush 


 


Normaltrafikk 12 24 6 


Morgenrush 6 6 1 


Ettermiddagsrush 6 6 1 


Sum avganger per døgn 24 36 8 


 


Oslo S 
00:00 00:00 00:00 


Lillestrøm 
00:10 00:29 - 


Tuen 
- - - 


Nerdrum 
- 00:36 - 


Fetsund 
- 00:38 - 


Svingen 
- 00:41 - 


Sørumsand 
00:17 00:48 - 


Blaker 
00:21  - 
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Rånåsfoss 
00:25  - 


Auli 
00:28  - 


Haga 
00:31  - 


Bodung 
-  - 


Årnes 
00:39  - 


Skarnes 
00:54  - 


Kongsvinger 
01:09  00:55 


*) To avganger i morgenrush og én avgang i ettermiddagsrush forlenges fra Kongsberg. Én avgang i ettermiddagsrush forlenges fra 


Hokksund. 
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3 Transportanalyse for reiser i Norge 


3.1 Markedsvurdering med regional transportmodell RTM Øst 


I regi av NTP Transportanalyser (Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor) er det utviklet 


transportmodeller på nasjonalt og regionalt nivå. Den nasjonale persontransportmodellen NTM6 [5] beregner 


lange personreiser (over 70 km) i hele Norge, mens de regionale persontransportmodellene RTM beregner 


korte personreiser (under 70 km) i fem ulike regioner i Norge. Basert på de regionale modellene er det i 


tillegg etablert delområdemodeller for et antall byområder.  


For KVU Kongsvingerbanen er det gjennomført modellberegninger ved hjelp av både NTM6 og RTM Øst. 


Modellområdet er som vist i Figur 3-1, og dekker de tidligere fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og 


Oppland. I tillegg inneholder modellen et bufferområde som dekker hele eller deler av de tidligere fylkene 


Buskerud, Vestfold, Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør- og Nord-Trøndelag.  


Det er benyttet modellversjon 


4 som er tilrettelagt og levert 


av Statens vegvesen Region 


øst, oversendt Norconsult 


våren 2019. Innledningsvis i 


utredningen er det gjort et 


arbeid med å kalibrere 


modellen til å stemme best 


mulig overens med 


tilgjengelige trafikktellinger og 


passasjerstatistikk i 


transportkorridoren som 


dekker Kongsvingerbanen.  


Modellsystemet beregner 


forventet endring i 


befolkningens 


reiseetterspørsel på 


grunnkretsnivå, endret valg 


av reisemål, endret 


transportmiddelfordeling og 


endret reiserute, samt 


beregnet trafikantnytte. 


Modellen fanger opp effekter i 


persontransportmarkedet, 


som følge av faktorer som 


antatt framtidig 


befolkningsutvikling og endret 


bosetting, inntektsutvikling, 


prisutvikling for reiser, endret 


bilhold, veistandard og endret 


kollektivtilbud. 


  Figur 3-1: Modellområdet for persontransportmodellen RTM Øst 
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For beregningene som er gjennomført i forbindelse med KVU Kongsvingerbanen er det lagt til grunn 


overordnede forutsetninger som er sammenfallende med det som benyttes i arbeidet med NTP 2022-2033. 


Dette gjelder blant annet forutsetninger om befolkningsutvikling, bosetting, arealbruk, inntektsutvikling, 


prisutvikling og kjente forutsetninger for framtidig infrastruktur og kollektivtilbud. Alt dette er på forhånd 


tilrettelagt og implementert i transportmodellen RTM Øst som vi har benyttet som analyseverktøy.  


 


Økonomisk utvikling 


Økt inntektsnivå påvirker etterspørselen etter transporttjenester. I transportmodellen påvirker inntekten 


transportmiddelvalget særlig via bilholdsmodellen. Inntektsveksten er gitt som en del av modellsystemet og 


bygger på vekstprognoser for privat konsum, hentet fra Finansdepartementets framskrivinger.  


Fra 2018 til 2050 er inntekt per innbygger forutsatt å øke med i gjennomsnitt 1,5 prosent per år, eller 59 


prosent totalt i hele perioden, jf. Tabell 3-1. 


Tabell 3-1: Antatt vekst i disponibel realinntekt per innbygger. 


Periode Inntektsvekst Gjennomsnittlig årlig vekst 


2018–2030 24 % 1,8 % 


2030–2050 29 % 1,3 % 


2018–2050 59 % 1,5 % 


 


Andel utslippsfrie kjøretøy 


I modellverktøyet er det i en viss grad tatt høyde for at andelen elbiler i befolkningens bilpark øker i 


framtiden. El- og hybridandelen er lagt inn i modellen. Dette brukes for å beregne gjennomsnittlig 


kilometerkostnad og bompengekostnader. En høy elbilandel gir lavere kostnader ved bilbruk.  


Tabell 3-2: Andel el- og hybridbil av den totale bilparken med lette kjøretøy, per beregningsår. 


Beregningsår Andel elbil Andel hybridbil 


2018 6,4 % 9,8 % 


2030 52,2 % 15,9 % 


2050 80,3 % 15,8 % 


 


Antatt befolkningsutvikling 


Befolkningsutvikling og bosetting i transportkorridoren er den mest sentrale drivkraften når vi skal analysere 


reiseetterspørsel og markedsgrunnlag for kollektivtrafikk. Vi har tatt utgangspunkt i befolkningsframskrivinger 


alternativ MMMM (middels vekst) fra Statistisk sentralbyrå per juni 2018. Dette er forutsetninger som er 


ivaretatt i transportmodellene i forbindelse med NTP 2022-2033.  


SSBs framskrivinger på kommunenivå strekker seg kun fram til 2040, mens nasjonal framskriving går fram til 


2100. I de tverretatlige persontransportmodellene er SSBs befolkningsframskriving på kommunenivå brutt 


ned på grunnkretsnivå for årene fram til 2040. Etter 2040 er det i tillegg foretatt en skjematisk fordeling av 


den nasjonale framskrivingen til kommunenivå, før videre fordeling på grunnkretsnivå. 


Befolkningsframskrivingen omfatter både endring i antall bosatte og endring i befolkningens sammensetning. 


Alderssammensetningen har betydning for transportprognosene, da ulike aldersgrupper har ulikt 


reiseomfang, gjennomfører reiser med ulike reiseformål og har ulike preferanser for å velge de forskjellige 


transportmidlene.  
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I modellområdet sett under ett (RTM Øst), øker folketallet med om lag 11 prosent fra 2018 til 2030, og med 


ytterligere 11 prosent fra 2030 til 2050. Samlet sett har kommunene i hele modellområdet en framskrevet 


vekst på 23 prosent fra 2018 til 2050, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig vekst på 0,65 prosent per år. 


Veksten avtar over tid.  


Den framskrevne befolkningsveksten fram mot 2030 og 2050 er relativt sett svakest i ytterkommunene som 


Kongsvinger og Sør-Odal, og sterkere i kommune nærmere Oslo, se Tabell 3-3.  


 


Tabell 3-3: Antatt befolkningsvekst i modellområdet og kommuner langs Kongsvingerbanen, i henhold til forutsetninger i 
Nasjonal transportplan jf. SSBs middelalternativ MMMM fra 2018. Kommunene Skedsmo, Fet og Sørum ble 1. januar 


2020 slått sammen til Lillestrøm kommune. 


 Befolkning Gjennomsnittlig vekst per år 


 2018 2030 2050 2018–2030 2030–2050 2018–2050 


RTM Øst, hele 


modellområdet 


1 969 000 2 185 600 2 423 700 0,87 % 0,52 % 0,65 % 


Kongsvinger 17 900 19 100 21 200 0,51 % 0,52 % 0,51 % 


Sør-Odal 7 900 8 500 9 400 0,58 % 0,54 % 0,56 % 


Nes 21 700 24 500 27 200 1,04 % 0,52 % 0,72 % 


Sørum* 18 000 22 000 26 100 1,69 % 0,87 % 1,18 % 


Fet* 11 700 13 300 14 900 1,12 % 0,56 % 0,77 % 


Skedsmo* 54 200 61 500 68 400 1,06 % 0,53 % 0,73 % 


Rælingen 17 900 20 600 23 000 1,18 % 0,56 % 0,79 % 


Lørenskog 38 600 46 700 54 700 1,59 % 0,79 % 1,09 % 


Oslo 672 200 760 100 841 800 1,03 % 0,51 % 0,71 % 


 


En mer detaljert beskrivelse av hvordan befolkningsveksten i korridoren fordeler seg fram mot 2050 er vist i 


Figur 3-2. Det framgår at befolkningsveksten i framskrivningen er forutsatt å være konsentrert i tettstedene i 


korridoren.  


Tidligere analyser og transportmodellberegninger indikerer at konsentrert vekst i antall bosatte og 


arbeidsplasser i Oslo vil være gunstig med hensyn til mål om at flest mulig reiser skal skje med 


kollektivtransport, sykkel og gange. Dette beskrives i en tidligere rapport fra Norconsult (2014), utarbeidet for 


Plansekretariatet for samordnet plan for areal og transport i Oslo og Akershus [8]. Rapporten baserer seg på 


modellberegninger fra TØI som tar utgangspunkt i alternative arealbruksscenarioer, blant annet fortetting i 


mange knutepunkter. Ett funn er at biltrafikkveksten blir større ved fortetting i mange knutepunkter enn ved 


konsentrert utvikling av byer. En forklaring på små effekter av fortetting i Akershus er at antatt potensial for 


sentralisering i Akershus er mindre enn i Oslo.  


Forutsatt befolkningsvekst i perioden 2018-2030 er 1,1 prosent per år i kommunene langs 


Kongsvingerbanen inkl. Oslo og Lillestrøm, mens den i perioden 2030-2050 er 0,5 prosent per år.  


Det er en antatt samlet befolkningsvekst fra 2018 til 2030 i de tidligere kommunene Fet (1700 flere bosatte), 


Sørum (2700), Nes (2800), Sør-Odal (600) og Kongsvinger (1100). Til sammen utgjør dette 8900 nye 


bosatte i disse kommunene i perioden fram til 2030. Mange av de nye innbyggerne i disse kommunene er 


allerede forutsatt bosatt innenfor jernbanestasjonenes influensområde, siden det i utgangspunktet antas at 


veksten fordeles til kommunenes grunnkretser i forhold til dagens befolkningskonsentrasjoner. En mer 


ambisiøs fortettingsstrategi kan i prinsippet være mulig, hvor befolkningsveksten i kommunene omfordeles 


og konsentreres ytterligere. Potensialet for antall bosatte som kan lokaliseres mer sentralt til 
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jernbanestasjonene er imidlertid begrenset av veksten i hver av kommunene, samtidig som kommunenes 


arealbruksplaner legger føringer med hensyn til mulig fortetting.  


I henhold til befolkningsframskrivingene er veksten i transportkorridoren langs Kongsvingerbanen generelt 


lavere enn veksten på Romerike og Osloområdet for øvrig, se Figur 3-2. Den veksten som forutsettes i 


kommunene som ligger i transportkorridoren er allerede i stor grad konsentrert til influensområdet for 


stasjonene langs Kongsvingerbanen, og spesielt rundt Fetsund, Sørumsand, Årnes, Skarnes og 


Kongsvinger.  


 


 


 


Figur 3-2: Antatt befolkningsvekst fra 2018 til 2050, endret antall bosatte per grunnkrets. Forutsetninger antatt i NTP 


2022-2033, jf. SSBs middelalternativ MMMM fra 2018. 


 


3.2 To scenarioer år 2030 – Referanse K0 med og uten nullvekstmål for biltrafikken 


Transportmodellberegningene som er gjennomført for reiser i Norge forutsetter i utgangspunktet en 


prisutvikling for bilbruken hvor dagens bompengetakster og rabatter for nullutslippsbiler videreføres. Dersom 


det ikke settes inn spesielle til tak for å begrense bilbruken, er det sannsynlig at det blir en fortsatt vekst i 


biltrafikken framover. Dette viser beregningene med transportmodellen. For regionen Oslo og Akershus 
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samlet gjelder imidlertid nullvekstmålet for personbiltrafikken i 2030 sammenlignet med 2016, samtidig som 


Oslo har et eget mål om at biltrafikken i byen skal reduseres med en tredel sammenlignet med nivået i 2015. 


Ved utgangen av 2018 besto personbilparken av 12 prosent elbiler både i Oslo og Akershus, men elbilen 


dominerer nybilsalget i regionen. Elbilandelen vil høyst sannsynlig stige kraftig i årene framover, men det er 


svært usikkert hvor høy den kan bli i løpet av 2020-tallet. Den høyere elbilandelen i framtiden innebærer at 


gjennomsnittskostnaden per kjørte kilometer blir lavere enn i dag. Dette gir en vridning i retning av lengre og 


flere bilturer [9]. Dersom det blir billigere å kjøre bil, vil dette svekke kollektivtransportens konkurransekraft. 


Dette gjelder også kollektivtransport i transportkorridoren for Kongsvingerbanen. 


For å håndtere usikkerheten knyttet til vekst i biltrafikken, og i hvilken grad dette vi påvirke effekten av 


tilbudskonseptene for Kongsvingerbanen, har vi modellberegnet og analysert persontransportmarkedet i to 


ulike scenarioer i 2030. Det vil si at alle beregninger er gjort både med og uten tiltak som gir nullvekst i 


personbiltrafikken i Oslo og Akershus. For å oppnå nullvekst i denne trafikken har vi antatt veiprising i Oslo 


og Akershus som virkemiddel. Det legges da til en ekstra kostnad for de som velger å kjøre bil, som varierer 


med utkjørt distanse på den delen av reisen som foregår i Oslo og Akershus.  


I scenarioet med veiprising, som gir nullvekst i biltrafikken, blir antall kollektivreisende høyere enn om det 


ikke settes inn tiltak som begrenser bilbruken.I nullvekstberegningene er det benyttet en generell 


forutsetning om flat takst på 1,50 kroner ekstra per kjørte kilometer i Oslo og Akershus, som kommer i tillegg 


til ordinære driftskostnader og bompenger. Hvordan en eventuell framtidig ordning med veiprising kommer til 


å innrettes med hensyn til prisnivå og differensierte takster, er det ikke mulig å fastslå. 


 


 


Figur 3-3: Modellområde i transportmodellen RTM Øst, og analyseområde med forutsatt veiprising for å oppnå nullvekst i 
biltrafikken 2016-2030 i Oslo og Akershus.  


Det er ikke gjort tilsvarende beregning med antatt nullvekst i biltrafikken for 2050. 
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3.3 Beregnet antall togreiser på Kongsvingerbanen 


Transportmodellberegningene viser at veksten i antall togpassasjerer på Kongsvingerbanen i Referanse K0 


øker med 14 prosent fra 2018 til 2030, og med 28 prosent fra 2018 til 2050, når vi studerer antall passasjerer 


om bord i tog mellom stasjoner. Dette er referansebanen uten forutsatt veiprising eller nullvekst i biltrafikken, 


og gjelder dersom ikke noen av konseptene blir gjennomført. Figur 3-4 viser at på alle snitt (delstrekning 


mellom to stasjoner) øker passasjerantallet de kommende årene fram til 2050, samtidig som det er færre 


reisende om bord i togene når en kommer lenger unna Oslo i retning Kongsvinger.  


Forutsatt befolkningsvekst i perioden 2018-2030 er 1,1 prosent per år i kommunene langs 


Kongsvingerbanen inkl. Oslo og Lillestrøm, mens den i perioden 2030-2050 er 0,5 prosent per år. Beregnet 


vekst i antall togpassasjerer i Referanse K0 ligger litt høyere enn befolkningsveksten, med 1,1 prosent per år 


fram til 2030 og deretter 0,6 prosent per år fram til 2050. Med andre ord vil passasjergrunnlaget for 


jernbanen stort sett følge befolkningsveksten, gitt at det ikke gjennomføres tiltak som endrer togets 


konkurransekraft i forhold til privatbil. 


 


 


Figur 3-4: Antall togpassasjerer over snitt på delstrekninger mellom stasjoner på Kongsvingerbanen. Sum begge 
retninger per årsdøgn. Modellberegnet for dagens situasjon 2018 og referansebane 2030 og 2050, scenario uten 
nullvekst i biltrafikken.  


 


Figur 3-5 viser antall togpassasjerer på Kongsvingerbanen beregnet for dagens situasjon 2018 og 2030 uten 


forutsatt nullvekst i biltrafikken. I Referanse K0 er det en forsiktig økning fra dagens situasjon, mens det i K1 


blir omtrent like mange togpassasjerer som i dag. Dette skyldes at K1 forutsetter økt busstilbud samtidig som 


togtilbudet holdes uendret sammenlignet med Referanse K0. Konsept K2.3 har samme togtilbud som 
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Referanse K0, og er derfor ikke virkningsberegnet i transportmodellen. Det antas samme passasjertall for 


K2.3 som for K0. Markedseffekter av endret trengsel om bord i togene er vurdert i nytte-kostnadsanalysen. 


Det konseptet som gir flest togpassassjerer er K3.4 som innebærer en kraftig økning i antall avganger på 


hele strekningen. Konsept K5.1 gir også et høyt antall togpassasjerer, dog ikke like mange som K3.4, til 


tross for at det forutsettes ny dobbeltsporet bane mellom Lillestrøm og Sørumsand i K5.1.  


Behovsanalysen som er gjennomført av Asplan Viak [10] peker på at det i dag er kapasitetsproblemer om 


bord i togene på Kongsvingerbanen i morgenrushtrafikk på strekningen Fetsund-Oslo, og tilsvarende i 


ettermiddagsrush i motsatt retning Oslo-Fetsund. I transportmodellberegningene finner vi omtrent tilsvarende 


resultater i Referanse K0 for 2030. Alle konseptene ser ut til å løse kapasitetsutfordringen på delstrekningen 


mellom Fetsund og Lillestrøm, enten ved å etablere alternativ kapasitet på buss som i K1, økt kapasitet 


ombord i toget som i K2.3, eller gjennom økt frekvens som i K3.4 og K5.1.  


 


 


Figur 3-5: Antall togpassasjerer over snitt på delstrekninger mellom stasjoner på Kongsvingerbanen. Sum begge 
retninger per årsdøgn. Modellberegnet for dagens situasjon 2018 og konsepter i 2030, scenario uten nullvekst i 


biltrafikken. Konsept K2.3 har samme passasjertall som Referanse K0.  


Resultatene fra transportmodellen, i form av antall reiser i Referanse K0 og i konseptene, sammen med 


reisetidsbesparelser, benyttes til å beregne trafikantnytten for de ulike konseptene i 2030 og 2050. Beregnet 


trafikantnytte er input til nytte-kostnadsanalysen, og er dokumentert i kapittel 6.4.1.  


Siden noen av tilbudskonseptene representerer ulike rutetilbud hvor det forutsettes frekvensøkning på 


Kongsvingerbanen for linjer som starter i Asker, og for tog som forutsettes å trafikkere Hovedbanen med 


stopp på disse stasjonene, vil den beregnede trafikantnytten også inkludere økt antall kollektivreiser og 
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effekten av spart reisetid (redusert ombordtid og/eller ventetid) for de som reiser på disse strekningene, selv 


om de ikke er en del av passasjergrunnlaget på selve Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Kongsvinger.  


Av den totale økningen i antall passasjerer på linjene som trafikkerer Kongsvingerbanen i K3.4, 


sammenlignet med Referanse K0, er det 45 prosent som har både på- og avstigning på stasjoner innenfor 


strekningen Asker-Lillestrøm. Det er med andre en stor andel av passasjergrunnlaget utenfor 


Kongsvingerbanens primærmarked som får vekst som følge av tilbudsforbedringen i K3.4. En vesentlig del 


av den økte trafikantnytte i konsept K3.4 må tilskrives effekten av økt frekvens og kortere ventetid for 


reisende mellom Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S og Lillestrøm.  


Når vi ser på samtlige toglinjer som trafikkerer strekningen mellom Asker og Oslo, inkludert toglinjer som ikke 


trafikkerer Kongsvingerbanen, gir K3.4 én prosent flere passasjerer enn Referanse K0. Tilsvarende økning i 


antall passasjerer om bord i togene på strekningen mellom Oslo og Lillestrøm, er i størrelseorden to prosent. 


På selve Kongsvingerbanen øst for Lillestrøm (mellom Tuen og Nerdrum) gir K3.4 over 70 prosent flere 


togpassasjerer enn Referanse K0.  


Figur 3-6 viser tilsvarende beregningsresultater som i Figur 3-5, men for beregningsår 2050. Forskjellen 


mellom de to figurene er nivåforskellen, det vil si at antall togpassasjerer gjennomgående er 12 prosent flere 


i  2050 enn i 2030. Veksten fra 2030-2050 er jevnt fordelt på strekningen. Rangeringen mellom konseptene 


med hensyn til passasjertall er den samme i 2050 som i 2030. Det samme er også bildet av færre 


passasjerer på de ytterste strekningene mot Kongsvinger. 


 


Figur 3-6: Antall togpassasjerer over snitt på delstrekninger mellom stasjoner på Kongsvingerbanen. Sum begge 
retninger per årsdøgn. Modellberegnet for dagens situasjon 2018 og konsepter i 2050, scenario uten nullvekst i 
biltrafikken. Konsept K2.3 har samme passasjertall som Referanse K0.  
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Når det forutsettes nullvekst i biltrafikken som følge av antatt veiprising i Oslo og Akershus, styrkes 


kollektivtrafikkens konkurransekraft. Tabell 3-4 viser at det i 2030 blir flere togpassasjerer på 


Kongsvingerbanen forutsatt nullvekst i biltrafikken, også i Referanse K0. Tabellen viser den isolerte effekten 


av veiprising, og kommer i tillegg til effekten av tiltakene i respektive konsept (uten veiprising). Størst er 


naturlig nok effekten av nullvekst i biltrafikken på den strekningen som ligger nær Oslo, og hvor trengselen 


på veinettet er størst. På snittet Tuen-Nerdrum og Lillestrøm/Svingen-Sørumsand fører nullvekst i biltrafikken 


til at det blir mellom 11 og 13 prosent flere togpassasjerer. På strekninger lenger ut på Kongsvingerbanen 


blir effekten av nullvekst i biltrafikken mindre, det vil si 7 prosent flere togpassasjerer på strekningen mellom 


Auli og Haga, og kun 2 prosent flere passasjerer mellom Skarnes og Kongsvinger.  


 


Tabell 3-4: Økning i antall togpassasjerer over snitt på delstrekninger mellom stasjoner på Kongsvingerbanen, som følge 
av nullvekst i biltrafikken i Oslo og Akershus år 2030. Isolert effekt av antatt veiprising i Oslo og Akershus, i Referanse 
K0 og per konsept.  


 
Referanse K0 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Lillestrøm/Svingen-


Sørumsand 12 % 13 % 12 % 11 % 11 % 


Auli-Haga 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 


Årnes-Skarnes 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 


Skarnes-Kongsvinger 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 


 


3.4 Konseptenes effekt på reiser og reisemiddelfordeling 


 Endring i samlet antall reiser i modellområdet 


Samlet sett fører konseptene til nedgang i antall bilreiser og gang- og sykkelreiser, og økning i antall 


kollektivreiser, se Tabell 3-5. Økningen i antallet kollektivreiser er større en nedgangen i bilreiser og i gang- 


og sykkelreiser, slik at samlet antall reiser går noe opp som følge av det forbedrede kollektivtilbudet. 


Nedgangen av gang- og sykkelreiser er bare for de korte reisene. Nedgangen i antall bilreiser er i 


størrelsesorden 60-70 prosent av økningen i antall kollektivreiser. Merk at disse tallene omfatter alle reiser i 


modellområdet og dermed også reiser som dekker et større område enn strekningen Lillestrøm-Kongsvinger. 


At tilbudsøkningen på Kongsvingerbanen også gir et bedre kollektivtilbud på strekningen Asker-Oslo-


Lillestrøm, samt på stasjonene på Hovedbanen, er en medvirkende årsak til endret transportmiddelfordeling 


og økt antall kollektivreiser. Nedgangen i biltrafikken er størst i K3.4, som en følge av at det er i dette 


konseptet togtilbudet forbedres i størst grad.  


Tabell 3-5: Endring i antall reiser per årsdøgn i konseptene. Differanse fra Referanse K0. .  


 2030 2050 


Konsept Bil Kollektiv Gang og 


sykkel I alt Bil Kollektiv 


Gang og 


sykkel I alt 


K1 -1 300 1 800 -400 100 -1 400 2 000 -500 100 


K2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 


K3.4 -2 900 4 600 -1 000 700 -3 300 5 200 -1 100 800 


K5.1 -1 600 2 600 -400 600 -1 900 3 000 -500 600 
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 Reiser over snitt i korridoren Lillestrøm-Kongsvinger 


Nedenfor vises resultatene for bil-, buss- og togreisene på snitt på strekningen Lillestrøm-Kongsvinger, se 


Figur 3-7 og Figur 3-8.   


• Snitt 1: Rv. 22 Fetveien, mellom Lillestrøm og Fetsund 


• Snitt 2: E16 Strøm, mellom Skarnes og Kongsvinger 


 


Kollektivandelen over begge snittene er i overkant av 25 prosent i referanse 2030. 


Figurene viser at selv om det forbedrede togtilbudet medfører en økt andel av reisene som gjøres med 


kollektivtransport, påvirkes ikke nivået på bilreisene over snittene i særlig grad. Antall bilreiser over snitt én i 


2030 gikk ned fra referanse til K3.4 med bare 100 per dag i 2030, mens antall kollektivreiser økte med 3 200 


per dag. Det er dermed økt etterspørsel etter kollektivreiser i transportkorridoren Kongsvingerbanen som er 


grunnen til at kollektivandelen øker, ikke at det blir absolutt sett færre bilreiser i transportkorridoren for 


Kongsvingerbanen sammenlignet med Referanse K0. Antall bilreiser går imidlertid ned i modellområdet som 


helhet. Dette skyldes en kombinasjon av endret destinasjonsvalg og endret transportmiddelvalg, og kan til 


dels forklares av redusert bilbruk også i korridoren Asker-Oslo-Lillestrøm hvor det forutsettes økt antall 


avganger i de aktuelle konseptene.  


 


 


 


Figur 3-7: Antall bil- buss og togreiser i referanse og konseptene. Snitt 1 Rv. 22 Fetveien mellom Lillestrøm og Fetsund. 


Antall personer og markedsandeler. Resultatene for konsept K2.3 er det samme som i Referanse K0. 
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Figur 3-8: Antall bil- buss og togreiser i referanse og konseptene. Snitt 2 E16 Strøm mellom Kongsvinger og Skarnes. 
Antall personer og markedsandeler. Resultatene for konsept K2.3 er det samme som i Referanse K0. 


 


Busskonseptet K1 gir en liten overgang fra vei til buss, slik at kollektivandelen øker med ett prosentpoeng  i 


begge snittene. Busskonseptet viser at bedre busstilbud i form av økt frekvens og nye bussruter, samtidig 


som togtilbudet holdes uendret, påvirker konkurranseflaten mellom buss og tog. Bussens markedsandel 


øker med 3 prosentpoeng, mens togets markedsandel går ned med 2 prosentpoeng, både i 2030 og i 2050. 


Konsept K1 har neglisjerbar effekt på sum reiser over snittene, sammenlignet med Referanse K0.   


Konsept K3.4 med dobbeltspor og sterk økning i antall avganger, er det togkonsetptet som har størst effekt 


på sum antall reiser over snittene, og også på reisemiddelfordelingen. Konseptet gir ca. 7 prosent økning i 


samlet antall reiser over snitt én og tre prosents økning over snitt to. Konseptet gir en kraftig økning i togets 


markedsandel. Den øker i snitt én fra 15 prosent i referanse til 24 prosent, og i snitt 2 fra 19 til 25 prosent. 


Økningen i togets markedsandel er altså størst på den delen av korridoren som ligger nærmest Lillestrøm. 


Bussens allerede lave markedsandel mellom Kongsvinger og Skarnes blir svært sterkt redusert (redusert til 


en tredel av hva den var i referansen) i konsept K3.4.  


Konsept 5.1 med ny linje mellom hovedbanen Sørumsand, med en litt mindre forbedring i togtilbudet enn i 


K3.4, gir litt mindre økning i tog- og kollelktivandeler enn i det sistnevnte konseptet. Kollektivandelen i 2030 


på snitt én mellom Lillestrøm og Fetsund er 33 prosent i K3.4 og 32 prosent i K5.1. I 2050 er resultatene 


grovt sett de samme.  
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4 Transportanalyse for grensekryssende reiser 


4.1 Persontransportmarkedet i korridoren Oslo-Karlstad-Stockholm 


I transportkorridoren Oslo-Stockholm konkurrerer toget med fly på endepunktmarkedet. Det finnes også et 


underveismarked for grensekryssende reiser mellom Norge og Sverige, hvor bil og buss er togets 


konkurrenter.  


 


Grensependling 


Vi kan i liten grad snakke om et integrert arbeidsmarked på norsk og svensk side av grensen. En analyse fra 


Transportøkonomisk institutt om grensependling [11], på oppdrag for Nasjonal transportplan, viser at det er 


svært lite pendling fra Norge til Sverige i Kongsvingerbanens transportkorridor over Eda/Charlottenberg. I 


motsatt retning fra Sverige til Norge anslås at det i 2009 var i alt 2700 langpendlere bosatt i Värmland, som 


arbeidet i Oslo og Akershus. Det er ikke laget noen tilsvarende oversikt med nyere tall. Det pekes på at ved 


en bedring i arbeidsmarkedet i Sverige, og uten større reisetidsforkortelse mot Oslo, er det mest naturlig å 


tenke en integrering av arbeidsmarkedet i Karlstad med områder langs aksen Örebro-Västerås i framtiden.  


 


Trafikktilbud i korridoren 


Reisetiden med tog mellom Oslo og Stockholm var rundt seks timer fram til 2016 da den ble redusert til i 


underkant av 5 timer. I årene 2016-2017 ble antall togavganger på hverdager økt fra to til fire per retning. De 


senere årene er togtilbudet blitt dårligere, og var i 2019 redusert til to direkteavganger per retning med 


reisetid på 6 timer på grunn av arbeid på linjen (ikke markedsmessig tilpasning).  


Antall flyavganger på strekningen Oslo-Stockholm har økt fra 15 til 24 turer per retning fra 2010 til 2015 da 


flere operatører kom inn i markedet. Flytilbudet har deretter ligget på 22-23 avganger med 23 avganger per 


dag og retning i 2019. Flytiden er ca. 1 time. I tillegg kommer reisetid til og fra lufthavnene, og en reise fra 


sentrum til sentrum tar drøyt tre timer mellom Oslo og Stockholm.  


Busstilbudet mellom Oslo og Stockholm har vært stabilt med 3 avganger per dag og retning, bortsett fra 


toppåret 2015 da det var 12 bussavganger per dag. Bussturen tar 7-8 timer. Reisetiden med bil mellom Oslo 


og Stockholm via E18 er på drøyt 6 timer.  


 


Tabell 4-1: Antall avganger mellom Oslo og Stockholm per dag og retning, utvikling i perioden 2010 og 2013-2019.  


 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 


Tog 3 2 2 2 3 4 2 2 


Fly 15 22 26 24 23 22 22 23 


Buss 4 3 3 12 3 3 3 3 


 


 


Markedsgrunnlag for persontransport 


Antall grensekryssende togreiser på Kongsvingerbanen i 2016 er anslått til 220.000 per år basert på tidligere 


analyser ved KTH av markedsgrunnlaget i korridoren Oslo-Stockholm [12]. Dette passasjertallet er lavere 
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enn nivået i turmatrise for togpassasjerer som i utgangspunktet er implementert i transportmodellen RTM for 


dagens situasjon. RTM-matrisen er uavhengig estimerte personturmatriser for togreiser mellom Norge og 


Sverige [13]. Trafikkgrunnlaget som er benyttet i transportmodellen RTM Øst for dagens situasjon utgjør en 


del av kalibreringsgrunnlaget til analyser i forbindelse med NTP 2022-2033.  


Avinor gjennomfører regelmessig reisevaneundersøkelser blant flypassasjerer og har detaljert 


passasjerstatistikk, men gir ikke ut strekningstall for Oslo-Stockholm der det kun er to selskaper som har et 


flytilbud. Avinor opplyser at det tradisjonelt har vært en «god del» tjenestereiser på strekningen. Ifølge TØI-


rapporten Reisevaner på fly 2017 [14] var antall passasjerer punkt-punkt mellom Oslo og Stockholm ca. 1 


million per år.  


Figur 4-1 (til venstre) viser totale antall lange reiser i transportkorridoren Stockholm-Karlstad-Oslo, fordelt på 


reiser til/fra Norge og internt i Sverige. Figuren viser både endepunkt- og underveistrafikk. Tallene er basert 


på bearbeiding av matriser fra KTHs database for utenlandsreiser og Trafikverkets matriser for lange reiser i 


Sverige. I det mest belastede snittet i korridoren, som er ved grensen mellom Sverige og Norge, er det ca. 


4,7 millioner reiser per år. Dette er omtrent like mange som mellom Karlstad og Arvika.  


Figur 4-1 (til høyre) viser hvordan de samme persontransportstrømmene fordeles på ulike transportmidler. 


Det er bilen som dominerer markedet, med 3 millioner reiser over grensen. Nest størst markedsandel har fly 


med 1 milllion reiser. Toget har forholdsvis mange reiser fra Stockholm til Värmland (0,7 millioner), men over 


grensen er det kun 0,2 millioner togreiser. Buss har varierende markedsandel langs korridoren, og beregnes 


til å ha 0,1 millioner reiser over grensen. Tallene for buss omfatter både rutetrafikk og charter, og er det er 


større usikkeret knyttet til tallene for buss enn for tog.  


 


 


Figur 4-1: Totale antall lange reiser i korridoren Stockholm-Karlstad-Oslo 2016. Til venstre vises reiser internt i Sverige 
(blått) og mellom Sverige og Norge (rødt). Til høyre vises transportmiddelfordeling for de samme reisene. Kilde: 
Bearbeiding av SAMPERS-matriser og KTH-database for trafikk til og fra Sverige. 


 


Det er varierende markedsandeler langsmed transportkorridoren Oslo-Karlstad-Stockholm. Figur 4-2 viser 


markedsandeler for grensekryssende reiser, og internt i Sverige. Over grensen har bilen 69 prosent 


markedsandel, fly har 23 prosent, tog har 5 prosent og buss har 3 prosent. Internt i Sverige har bilen 67 


prosent, tog har 27 prosent, buss har 6 prosent og fly har 0,2 prosent av markedet i korridoren. Tog har med 


andre ord en mye sterkere posisjon internt i Sverige, og fly er det viktigste kollektivtilbudet for reiser som 


krysser grensen.  
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Figur 4-2: Transportmiddelfordeling for lange reiser mellom Sverige og Norge, samt internt i Sverige i korridoren 
Stockholm-Karlstad-Oslo 2016. Kilde: KTHs bearbeiding av SAMPERS-matriser (transportmodell) og KTHs database for 
trafikk til og fra Sverige.  


 


Figur 4-3 viser utviklingen i antall flyreiser mellom Sverige og Norge, og mellom Stockholm (Arlanda) og 


Oslo. Det er i dag mer enn dobbelt så mange flyreiser som det var på begynnelsen av 1990-tallet. Dette 


tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,1 prosent for perioden 1993-2017. Det er to trendbrudd i 


perioden, det vil si etter terrorangrepet i New York i 2001, og etter finanskrisen i 2008. Det har også vært en 


reduksjon i antall flyreiser i 2019. En mulig forklaring på dette kan blant annet være såkalt «flyskam» som et 


resultat av befolkningens økende miljøbevissthet.  


I 2018 var det til sammen 1,8 millioner flyreiser mellom Norge og Sverige, hvorav 1,4 millioner var mellom 


Arlanda og Oslo lufthavn. Med antall punkt-punkt reiser på drøyt 1 million per år tilsier dette at rundt regnet 


en firedel kan antas å være transfer-reisende som har andre sluttdestinasjoner enn Stockholm eller Oslo og 


reiser videre med annet fly. Figur 4-3 viser også utviklingen i antall flyreiser mellom Karlstad og Stockholm, 


som har hatt en fallende trend. Dette kan forklares med mer konkurransedyktige reisetider for toget, bedre 


veier mellom Karlstad og Stockholm, og at ny flyplass i Karlstad ble lagt lenger unna sentrum.  


Det finnes ikke offisielle data som viser utviklingen i antall grensekryssende togreiser på Kongsvingerbanen. 


Når det gjelder lange bussreiser mellom Sverige og Norge finnes det ikke målinger som kan si noe om 


utviklingen, men det har lenge vært et dårlig busstilbud, bortsett fra i 2015 da en ny operatør kom inn på 


markedet og antall avganger økte forbigående. Trafikverkets trafikktellinger som fanger opp 


grensekryssende trafikk et stykke inn i Sverige, viser at personbiltrafikken har hatt en gjennomsnittlig årlig 


vekst på 2,4 prosent fra 1993 til 2017. Dette er en høyere vekst enn for lange bilreiser internt i Sverige, som 


har hatt en vekst på 1,4 prosent per år i gjennomsnitt.  







Transportanalyse og samfunnsøkonomi 


 
KVU Kongsvingerbanen 
Oppdragsnr.: 5190297   Dokumentnr.: R001   Versjon: 002 


  


2020-10-09  |  Side 35 av 66  


 


Figur 4-3: Antall flyreiser mellom Stockholm (Arlanda) og Oslo, og mellom Sverige og Norge samt mellom Stockholm og 
Karlstad 1993-2019. Kilde: KTHs bearbeiding av Sveriges Officiell statistik (SOS) Luftfartsstatistikk, Trafikanalys 2020:9, 
Transportstyrelsen og destinasjonsstatistikk fra Swedavia.  


 


4.2 Markedseffekter av endret togtilbud i konseptene 


Tilbudsendring og metodevalg for markedsvurdering 


Reisetidsbesparelsen som er forutsatt i konseptene for fjerntoget på Kongsvingerbanen er svært liten. I 


konsept K3.4 er det 5 minutter kortere kjøretid enn i Referanse K0, mens den i konsept K5.1 er 7 minutter 


kortere. På endepunktrelasjonen Oslo-Stockholm utgjør dette en tidsgevinst på 1,7 respektive 2,3 prosent. 


Denne reisetidsreduksjonen spiller ingen nevneverdig rolle for antall grensekryssende reiser, nesten uansett 


hvilken reisetidselastisitet som legges til grunn. Vi forutsetter en elastisitet på -0,6.  


I konseptene K3.4 og K5.1 er det lagt til grunn at det vil være 8 togavganger per dag mellom Oslo og 


Stockholm, mens det i Referanse K0 er 5 avganger. Dette tilsier at gjennomsnittlig ventetid i disse 


konseptene reduseres med 37,5 prosent. På grunnlag av litteraturstudier samt analyser gjort i Oslo 


Economics, legger vi til grunn en ventetidselastisitet på -0,5. Dette er nærmere beskrevet i Vedlegg 1.  


Ved større reisetidsendringer enn hva som er lagt til grunn i KVU Kongsvingerbanen, ville det vært naturlig å 


gjøre en grundig analyse av konkurransen mellom tog og fly på strekningen Oslo-Stockholm. Det er tidligere 


gjennomført utredninger som blant annet forutsetter under 3 timer reisetid med tog mellom Oslo og 


Stockholm, noe som forutsetter omfattende jernbaneinvesteringer både i Norge og Sverige. 


Reisetidsendringene som vi skal legge til grunn her er mye mindre enn dette, og vi har derfor valgt å anta 
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direkte etterspørselselastisiteter for ventetid og ombordtid i toget, for å beregne økning i antall 


togpassasjerer som følge av tilbudsendringene i konseptene. Implisitt ligger i dette en antagelse om at det 


ikke skjer et større skift i konkurransen mellom transportmidlene, som følge av noen av tilbudskonseptene 


som er utredet. 


 


Markedseffekter implementert i beregning av trafikantnytte 


Den isolerte prosentvise effekten av både konsept K3.4 og K5.1, sammenlignet med Referanse K0, blir 


avrundet til 28 prosent vekst i antall togpassasjerer. Dette skyldes at det er marginale reisetidsendringer, og 


det er effekten av flere togavganger og redusert gjennomsnittlig ventetid som blir utslagsgivende. Både K3.4 


og K5.1 har 8 avganger per dag og retning. Det antas samme relative markedseffekt av konseptene i 2030 


som i 2050, når vi sammenligner med Referanse K0 i respektive år.  


De beregnede (oppjusterte) antall grensekryssende togreisene i de ulike konseptene er vist i Figur 4-4.  


 


Figur 4-4: Antall grensekryssende togreiser per år i korridoren Oslo-Stockholm. Ulike kilder er KTHs anslag i 
trafikkdatabase (2016), RTMs basismatrise for dagens situasjon og framskrevet til antatt referansebane estimert av TØI 
(2017, 2030 og 2050), samt antatt trafikk i konseptene K3.4 og K5 ved hjelp av elastistietsberegninger (2030 og 2050).  


 


Den faste turmatrisen for togreiser mellom Norge og Sverige, som reiser langs Kongsvingerbanen, blåses 


opp med hensyn til den beregnede effekten i konseptene K3.4 og K5.1. De nye konseptspesifikke 


turmatrisene benyttes som eksogen forutsetning (input) til transportmodellen RTM. Ved beregning av 


trafikantnytten fanger vi dermed opp effekten av økt antall grensekryssende reiser som følge av det 
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forbedrede togtilbudet i konseptene,  det vil si i tillegg til den modellberegnede effekten i RTM for reiser som 


har både start- og målpunkt i Norge. 


 


4.3 Noen konsepter for grensekryssende trafikk som ikke er utredet i KVU 


Kongsvingerbanen 


Tidligere studier (blant annet [15]) har analysert potensialet ved tiltak i Norge og Sverige som vil kunne 


bringe reisetiden mellom Oslo og Stockholm ned mot 3 timer. Dette er konsepter som ikke er utredet i KVU 


Kongsvingerbanen, men med en slik reisetid vil toget sannsynligvis oppnå en kraftigere økning i 


markedsandel. Observerte sammenhenger mellom reisetid med tog og togets markedsandel mellom byer 


kan være overførbart til å si noe om potensialet i markedet Oslo-Stockholm, se Figur 4-5. Basert på kurven i 


figuren, anslår vi at med 3 timers reisetid og med økt kapasitet på banen, kan markedsandelen tog/fly øke til 


60 prosent, se Figur 4-5.  


 


 


Figur 4-5: Sammenheng mellom reisetid med tog og markedsandel for tog (tog i prosent av sum tog og fly). Kilde: 
Lundberg (2011) [16].  
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5 Transportanalyse for godstransport 


5.1 Bakgrunn 


For jernbanetransport over Kongsvingerbanen er godstransporten mellom Oslo og Narvik via Sverige av 


størst betydning. Også tømmertransportene er viktige.  


Godstransporten i korridoren Oslo-Stockholm karakteriseres av store transportstrømmer målt både i tonn og 


verdi (se Trafikverket [17]),  spesielt til og fra Stockholm- og Osloregionen. De viktigste varegruppene er 


relatert til skog- og metallindustrien, næringsmiddelindustrien, produksjon av maskiner samt varer til 


byggenæringen. En mindre del av godsmengdene transporteres på jernbane. Trafikverket peker på at det er 


vanskelig å anslå eksakt hvor stor andel av godstransporten i korridoren som går med lastebil i dag, men 


viser til utredningen «Godstransporter i Värmland» som kom fram til at ca. 600 langtransporter med lastebil 


kjører over grensen hvert døgn, fordelt omtrent likt på E18 (over Ørje) og Rv2 (over Magnor).  


Vi har benyttet Nasjonal godstransportmodell (NGM, jf. TØI-rapport 1429/2015, 1628/2018 og 1638/2018) til 


å beregne transportstrømmene over Kongsvingerbanen, både for korridoren Oslo-Stockholm og Oslo-Narvik. 


I underlagsmatrisene til NGM er eksisterende statistikk for varestrømmene samlet i det mest oppdaterte 


statistikkgrunnlaget i dag. NGM har en høy grad av disaggregering på både varegrupper og transportmåter. 


Modellen gir informasjon om godsmengder, godstype, lagring, start-/endepunkt og ulike transportenheter på 


jernbane, vei og sjø. Modellen gjør det mulig å sette toglengder for hver togtype (kombi, vognlast, tømmer og 


bulk) per linje (bane). Ved å sammenligne modellresultatene etter en endring i infrastrukturen mot en 


referanse, får vi fram effektene av de ulike tiltakene. 


NGM beregner etterspørselen etter godstransport på tog, lastebil og sjø mellom ulike steder i Norge og 


mellom Norge og utlandet, basert på de enkelte transportmidlenes kostnader, men uten at det i 


utgangspunktet tas hensyn til kapasitetsbegrenseningene i jernbanenettet. I en etterberegtning beregnes 


faktisk godstransport med tog der det tas høyde for at i noen tilfeller er kapasiteten på jernbanenettet mindre 


enn etterspørselen. Denne udekkede etterspørselen etter godstransport med tog fordeles generelt på 


lastebil- og sjøtransport.   


Utredningen av konsepter for Kongsvingerbanen er gjennomført med utgangspunkt i framtidig 


transportbehov basert på grunnprognoseforutsetninger om produksjon og konsum, og det er for de ikke 


transportmiddelfordelte godsstrømmene benyttet samme grunnlag som i beregningene til Nasjonal 


transportplan (NTP) 2022-2033. For toglengder benytter vi forutsetninger som ligger nærmest mulig 


forutsetningene i Jernbanedirektoratets godsstrategi, slik at de transportmiddelfordelte godsstrømmene vil 


avvike noe fra NTP-beregningene. 


Ved å endre på infrastrukturen og toglengdene i henhold til tiltakene, er det med hjelp av modellen beregnet 


hvilken godsnytte tiltakene gir. Godsnytten i form av reduserte logistikkostnader er den beregnede 


kroneverdien av de reduserte framføringstidene og transportkostnadene som de ulike konseptene gir opphav 


til. Denne nyttevirkningen  inngår i den samfunnsøkonomisk analysen, som er beskrevet i kapittel 6.  


 


5.2 Etterspørselsberegninger for godstransporten 


Det er gjennomført beregninger av etterspørselen etter godstransport med NGM, det vil si uten at det tas 


høyde for godskapasiteten på jernbanen. Beregningene er gjennomført for 2030 og 2050.  


Konsept K0 er referansekonseptet, som de øvrige konseptene sammenlignes med. Konsept K1 er identisk 


med K0 når det gjelder godstransporten slik at godsmodellberegningene er felles for K0 og K1. For NGM-
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beregningen for K0/K1 er det benyttet de samme varestrømsmatrisene  for 2030 og 2050 som i NTP-


beregningene. Det samme gjelder for nettverkene. Dette innebærer at det er forutsatt bompenger på 


bompengefinansierte prosjekt i 2030, men ikke i 2050, siden disse prosjektene da  antas å være nedbetalt.  


Unntatt fra dette er bomringene rundt byene der bompenger opprettholdes også i 2050.  


Følgende forutsetninger er benyttet for toglengder: 


• Kombitog, 2030: Oslo-Stavanger: 450m; Oslo-Halden-utland: 600m; Oslo-Bergen: 450m; Oslo-


Kongsvinger-Narvik: 530m; Oslo-Trondheim: 450m; Trondheim-Bodø: 450m og Dombås-Åndalsnes: 


450m. 


• Kombitog 2050: Oslo-Stavanger: 600m; Oslo-Halden-utland: 740m; Oslo-Bergen: 600m; Oslo-


Kongsvinger-Narvik: 600m; Oslo-Trondheim: 600m; Trondheim-Bodø: 600m og Dombås-Åndalsnes: 


600m.  


Det er forutsatt bruk av seksakslet lokomotiv hvor dette er nødvendig for å unngå to lokomotiver på grunn av 


stor etterhengt vekt for et fireakslet lokomotiv. 


For tømmertog er det for Kongsvingerbanen i K0forutsatt  550 meter lange tog. Det er forutsatt 600 meter 


lange togi tiltakskonseptene hvis dette er mulig uten å gå over til to lokomotiv. For vognlasttog over 


Kongsvinger er det i alle alternativ forutsatt  630 meters toglengder.  


Konsept K2.3 og K3.4 er identiske i etterspørselsberegningen med NGM. Det er for kombitogene på 


Kongsvingerbanen og over grensen (inkludert Kongsvinger-Narvik) forutsatt  600 meters toglengde i 2030 og 


740 meters toglengde i 2050. For tømmertog på de samme strekningene er det benyttet 600 meters 


toglengde, for øvrig er det ingen endringer i forhold til K0 og K1. 


Konsept 5.1 er en egen NGM-beregning. Det er samme forutsetninger som NGM-beregningen for K2.3 og 


K3.4, med unntak av at det også er forutsatt ny dobbeltsporet bane mellom Sørumsand og Hovedbanen 


nord for Lillestrøm. Denne banestrekningen velges i den grad dette gir lavere kostnader enn alternativene. 


 


5.3 Etterspurt kapasitet og faktisk transportabeid i 2030 


 


Etterspurt kapasitet 


Basert på de beregnede varestrømmene og fordeling på jernbane, er etterspørselen etter linjekapasitet i 
form av antall tog beregnet med NGM. Dette er gjort for å verifisere at de etterspurte godsmengdene kan 
fraktes med den tilgjengelige kapasiteten, se Tabell 5-1.  


Tabell 5-1: Beregnet etterspurt kapasitet i togpar per døgn, 2030. 


 K0 og K1 K2.3 og K3.4 K5.1 


Oslo-Narvik: Tusen tonn i dimensjonerende retning per år 637 866 866 


Vognlast: Tusen tonn i dimensjonerende retning per år 260 260 260 


Øvrig kombi Tusen tonn i dimensjonerende retning per år 160 163 151 


Tømmer: Tusen tonn i dimensjonerende retning per år 899 1,256 1,256 


        


Tog pr dag, (48 uker og 5 dager per uke)       


Kombi 7 8 8 


Vognlast 1 1 1 


Tømmer 5 6 6 
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Faktisk transport  


Etterspørselen etter tømmertransport med tog ligger innenfor kapasitetsbegrensningene som er beregnet av 


Sweco for alle alternativ. For K3.4 og K5.1 ligger også etterspurt kapasitet for kombi og vognlast innenfor 


den beregnede kapasiteten.  


For K0/K1 og for K2.3 er imidlertid etterspørselen høyere enn togkapasiteten. Beregnet kapasitet per dag for 


de fem hverdagene er fire togpar for K0 og K1. I tillegg vil det kunne kjøres 10 togpar mellom Oslo og Narvik 


på lørdager og søndager, slik at effektiv kapasitet per uke er 30 kombi- og vognlasttog. Etterspurt kapasitet 


er 40 togpar, slik at godset på de 10 togparene som overskyter den ukentlige kapasiteten i stedet må gå 


med lastebil. Det forutsettes at dette er trafikk mellom Oslo og Narvik. Dette betyr dette en økning på 330 


millioner tonnkm på modulvogntog, og en reduksjon på 26 millioner tonnkm med tog på norsk territorium. I 


tillegg kommer reduksjonen på svensk side. 


For K2.3 er kapasiteten 5 tog per dag, 5 dager i uken. I tilegg kan det for ukekapasiteten også her forutsettes 


10 tog lørdager og søndager, slik at ukekapasiteten blir 35 kombi- og vognlasttog. Beregnet etterspurt 


kapasitet per uke er her 45 togpar. Effekten av at etterspørselen overstiger togkapasiteten blir en reduksjon 


på 31 millioner tonnkm med jernbane på norsk territorium, sammenlignet med hva den ville vært med 


tilstrekkelig jernbanekapasitet, og en økning på 331 millioner tonnkm på modulvogtog. 


Tabell 5-2 viser endringene i transportarbeid for de ulike konseptene, sammenlignet med referansekonseptet 


K0/K1  når det tas hensyn til kapasitetsbegrensingene på linjene.  


Tabell 5-2: Effekt av konseptene på transportarbeidet for gods i  2030. Millioner tonnkilometer.  


Konsept Bil Sjø Tog 


K2.3     


 -Innenlands  17 -271 333 


 -Eksport og import 0 0 -4 


K3.4       


 -Innenlands  -314 -271 364 


 -Eksport og import 0 0 -4 


K5.1       


 -Innenlands  -315 -271 363 


 -Eksport og import 2 0 -12 


 


5.4 Etterspurt kapasitet og faktisk transportabeid i 2050 


 


Etterspurt kapasitet 


Basert på de beregnede varestrømmene og fordeling på jernbane, er etterspørselen etter linjekapasitet i 


form av antall tog beregnet med NGM. For de ulike alternativene i 2050, er etterspurt kapasitet vist i Tabell 


5-3.  
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Tabell 5-3: Beregnet etterspurt kapasitet i togpar per døgn, 2050 


 K0 og K1 K2.3 og K3.4 K5.1 


Oslo-Narvik: Tusen tonn per år i dimensjonerende retning 1,149 1,203 1,203 


Vognlast: Tusen tonn per år i dimensjonerende retning 436 433 433 


Øvrig kombi: Tonn i dimensjonerende retning 236 201 199 


Tømmer: Tonn i dimensjonerende retning 2,093 2,307 2,409 


        


Tog pr dag (48 uker og 5 dager)       


Kombi 11 9 9 


Vognlast 2 2 2 


Tømmer 11 11 12 


 


Faktisk transport 


Kapasiteten er den samme som i 2030. Tømmertrafikken ligger innenfor kapasitetsbegrensningene som er 


beregnet av Sweco for alle alternativ. For K3.4 og K5.1 ligger også etterspurt kapasitet for kombi og vognlast 


innenfor beregnet kapasitet.  


For K0, K1 og K2.3 er imidlertid etterspørselen høyere enn togkapasiteten.  


Beregnet kapasitet per dag for de fem hverdagene er fire togpar for K0 og K1. I tillegg vil det kunne kjøres 10 


togpar mellom Oslo og Narvik på lørdag og søndag, slik at effektiv kapasitet per uke er 30 kombi- og 


vognlasttog. Etterspurt kapasitet er 65 togpar, slik at godset på de 35 togparene som overskyter den 


ukentlige kapasiteten i stedet må gå med lastebil. Hvis vi forutsetter at dette er trafikk mellom Oslo og Narvik, 


betyr dette en økning på 1195 mill tonnkm på modulvogntog, og en reduksjon på 112 mill tonnkm med tog 


på norsk territorium. I tillegg kommer reduksjonen på svensk side. 


For K2.3 er kapasiteten 5 tog per dag, 5 dager i uken. I tillegg kan det for ukekapasiteten også her 


forutsettes 10 tog lørdag og søndag, slik at ukekapasiteten blir 35 kombi- og vognlasttog. Etterspurt 


kapasitet per uke er 55 togpar. Effekten av manglende kapasitet blir en reduksjon på jernbane med 66 


millioner tonnkm på norsk territorium, og en økning med 707 millioner tonnkm på modulvogtog. 


Error! Reference source not found. viser endringene i transportarbeid for de ulike konseptene, 


sammenlignet med referansekonseptet K0/K1  når det tas hensyn til kapasitetsbegrensingene på linjene.  


Tabell 5-4: Effekt av konseptene på transportarbeidet for gods i  2050. Millioner tonnkilometer.  


 Bil Sjø Tog 


K2.3     


 -Innenlands  505 -271 287 


 -Eksport og import 0 0 -4 


K3.4       


 -Innenlands  -1509 -271 476 


 -Eksport og import 0 0 -4 


K5.1       


 -Innenlands  -1510 -271 475 


 -Eksport og import 2 0 -12 
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5.5 Godsmengder og logistikkostnader i 2030 og 2050 


Godsmengder (tonn) 


Det er betydelige retningsskjevheter i togtransporten i korridoren. Mens tabellene foran måler 


godsmengdene i dimensjonerende retning og transportarbeidet i tonnkilometer, vises i dette avsnittet de 


faktiske godsmengdene som transporteres målt i tonn, sum begge retninger, se Tabell 5-5.  


Tabell 5-5: Godsmengder transportert med tog i korridoren Oslo-Kongsvinger-Sverige. 1000 tonn.. 


  2030   2050 


 K0/K1 K2.3  K 3.4 K5.1  K0/K1 K2.3  K 3.4 K5.1 


Oslo-Narvik 644 887 1 126 1 126  612 1 040 1 550 1 551 


Vognlast til og fra Sverige 362 362 362 362  606 691 691 691 


Øvrig kombi til og fra 


Sverige 


232 237 237 228  344 297 297  296 


Tømmer Sverige 930 1 286 1 286 1 392  2 103 2 345 2 345 2 447 


Sum gods 2168 2772 3 012 3 108  3665 4 373 4 883 4 984 


 


Godsmengdene varierer noe mellom K2.3, K3.4 og K5.1, men forskjellene er ikke svært store, verken i 2030 


eller i 2050. Mellom K0/K1 og K2.3 er det en del forskjeller, det samme gjelder mellom K2.3 og K3.4/K5.1.  


For K3.4 og K5.1 er det en betydelig økning i antall tonn som transporteres på tog i korridoren, både i 2030 


og 2050. For kombi vil manglende kapasitet medføre at man ikke får samme vekst. 


Den beregnede etterspørselen etter tog påvirkes for 2050 blant annet av forrutsetningen om at flere veier har 


har fått fjernet bompenger i 2050. Lastebiltransportens konkurranseevne overfor tog er defor betydelig bedre 


i 2050 enn i 2030. Kortere framføringstid og lengre tog i godskonseptene, som gir lavere transprtkostnader 


for tog, vil derfor gi mindre økning i markedsandelen for tog i 2050 enn i 2030 sammenlignet med bil. For 


kombi spesielt begrenses utviklingen av kapasitetsbegrensningene. 


 


Logistikkostnader 


Konseptene reduserer kostnadene i togtransporten sammenlignet med referansekonseptet K0/K1. 


Næringslivets og transportsektorens logistikkostnader går dermed ned, se Tabell 5-6.  


Tabell 5-6: Endring i næringslivets logistikkostnader sammenlignet med referansealternativet (K0/K1). Millioner kroner. 


Konsept 2030 2050 


K2.3  -43 -197 


K3.4 -154 -434 


K5.1 -157 -276 


 


Dette omfatter reduksjoner i transportsektorens økonomiske kostnader og den økonomiske verdien for 


vareeierne av kortere framføringstid for godset. Alle gevindter forutsettes gjennom konkurransen i 


transportmarkedet å tilfalle godskundene.  


Nedgangen i næringslivets årlige logistikkostnader fra 43 til 157 millioner kroner for alle konseptene i 2030 


vurderes å være av moderat omfang. Kostnadsnedgangen skyldes effekten av lengre tog på 
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Kongsvingerbanen og ikke minst økt kapasitet for trafikken mellom Oslo og Narvik. Lengre tog gir lavere 


kostnader for eksisterende jernbanetransporter, men gir også en overføringseffekt fra vei som følge av 


reduserte kostnader for jernbane. 


5.6 Følsomhetsanalyse 


For å se hvor følsomme effektene av endringene i de ulike konseptene er ved endrede forutsetninger, er det 


foretatt tilleggsberegninger for 2030 for alle konseptene og referansen. I alle disse beregningene er det 


forutsatt at kilometerkostnaden per bil for veitransport er økt med 4 kroner. Det er lagt til grunn samme 


kostnadsøkning for alle biltyper, slik at distribusjonsbiler får samme økning i kilometerkostnader som 


langtransportbiler og tømmerbiler. Hensikten med følsomhetsanalysen er å se om endringen i godsnytte 


mellom referanse og tiltakene endres i vesentlig grad ved endrede forutsetninger om transportkostnadene på 


vei. Følsomhetsberegningen er foretatt under forutsetning om at det er tilstrekkelig kapasitet. 


Effekten av disse forutsetningene er ganske kraftig for transportfordelingen. Med høyere godstransport-


kostnader på vei generelt, vil andelen av godstranporten i Norge som skjer med tog, gå kraftig opp i 


referansebanen (K0/K1), og en kraftig reduksjon på vei. Antall tonnkilometer i innenlands godstransport med 


tog i referansebanen i 2030 gikk opp fra 4424 millioner tonn i hovedberegningen til 6790 millioner 


tonnkilometer i følsomhetsberegningen, en økning på over 50 prosent.  


Virkningsberegningene av togkonseptene er kjørt på nytt under den alternative forutsetningen om 


kilometerkostnad. Dette fører til ytterligere overgang fra bil til tog. Effekten av konseptene på 


logistikkostnadene i næringslivet er bare svakt større i følsomhetsberegningen enn i hovedberegningen, se 


Tabell 5-7.  


Tabell 5-7: Endring i næringslivets logistikkostnader i 2030 i hovedalternativet og i følsomhetsberegning med +4 kroner 
per kjøretøykilometer i referanse og i konseptene. Millioner kroner per år. (Beregningene uten hensyn til 
kapasitetbegrensninger) 


Konsept Hovedberegning Følsomhetsberegning:  + 4 kroner 


per kjøretøykilometer 


K2.3 og K3.4 -60 -64 


K5.1 -63 -68 


 


Transportarbeidet for tog i følsomhetsanalysen ligger drøyt 50 prosent høyere enn hva det er i 


hovedberegningene, både i referansen K0/K1 og i de andre konseptene, slik at det under disse 


forutsetningene også vil være behov for økt kapasitet. Det vil i dette tilfellet generelt gjelde hele 


jernbanesystemet. 
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6 Prissatte virkninger (nytte-kostnadsanalyse) 


I dette kapittelet presenteres de prissatte virkningene av de valgte konseptene med respektive tiltak for KVU 


Kongsvingerbanen. For nærmere om beskrivelse av konseptene, se kapittel 2. De trafikale effektene av de 


fire analyserte konseptene er beregnet ved transportmodellene NGM, NTM og RTM og beskrevet i kapitlene 


3, 4 og 5.   


Tabellen under viser virkningene for de fire tradisjonelle hovedgruppene i en samfunnsøkonomisk analyse 


av jernbanetiltak. 


 


Tabell 6-1: Prissatte virkninger i KVU Kongsvingerbanen 


Hovedgrupper Virkninger 


Trafikanter • Trafikantnytte (referanse, overført og nyskapt) 


• Andre transportmidler (bil, buss, fly) 


• Godskunder 


• Helsevirkninger (overført fra bil) 


Operatører • Markedsinntekter, persontog 


• Offentlig kjøp av persontransport på tog 


• Endring i drift, persontog 


• Endring i drift, andre operatører 


Det offentlige • Endring i avgifter 


• Endring i vedlikehold av infrastruktur 


• Offentlig kjøp av persontransport på tog og buss 


• Investering 


Samfunnet for øvrig • Endring i ulykker 


• Endring i støy 


• Endring i lokale utslipp 


• Endring i globale utslipp – CO2 


 


I de følgende delkapitler vil vi gjennomgå sentrale forutsetninger for nytte-kostnadsanalysen av de prissatte 


virkningene, før vi presenterer resultatene i detalj. 


 


6.1 Metode, data og sentrale forutsetninger 


Modeller og beregningsverktøy 


De prissatte virkningene er identifisert og vurdert i tråd med Jernbanedirektoratets nytte-kostnadsverktøy 


SAGA, og en oversikt er vist i Tabell 6-1. Trafikantnytten er beregnet i trafikantnyttemodulen i RTM og 


importert til SAGA for beregning av nåverdier. Øvrige prissatte nyttekomponenter er beregnet på grunnlag av 


resultater fra transportmodellen, blant annet endring i transportarbeid for ulike typer kjøretøy.  


 


Beregninger av trengselseffekter 


For å prissette verdien av endret trengsel for togpassasjerer har vi benyttet passasjergrunnlaget fra RTM og 


kostnadsfunksjonen for trengsel fra modellen Trenklin. Ved hjelp av RTM er det beregnet antall passasjerer 


(ÅDT) om bord mellom stasjonene. Graden av trengsel beregnes ved å sammenholde disse trafikktallene 
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med tall for togenes kapasitet (sitteplasser og ståplasser). Endringer i trengselskostnader er beregnet ved 


hjelp av kostnadsfunksjonen som ligger inne i modellen Trenklin.  


 


Forutsetninger for samfunnsøkonomisk analyse av prissatte virkninger 


I Tabell 6-2 under er de viktigste beregningsforutsetningene for den samfunnsøkonomiske analysen 


presentert. Forutsetningene er i henhold til SAGA V2.4 [18], og er i tråd med Direktoratet for økonomistyring 


[19] og Jernbanedirektoratets [20] veiledere i samfunnsøkonomisk analyse og Finansdepartementets 


Rundskriv R-109/14 [21].  


 


Tabell 6-2: Forutsetninger for samfunnsøkonomisk analyse av prissatte virkninger 


 
Likt for alle konsepter 


Åpningsår (år) 2026 


Første beregningsår i transportanalysen (år) 2030 


Andre beregningsår i transportanalysen (år) 2050 


Diskonteringsår (år) 2022 


Analyseperiodens lengde (år) 40 


Prosjektets levetid (år) 75 


Prisnivå fra år 2019 


 


Åpningsår 


I henhold til notatet «Retningslinjer for virksomhetenes transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser» 


[22] settes åpningsåret til 2026 for prosjektene som er planlagt åpnet i NTP-perioden 2022-2033. 


 


Beregningsår 


Det er gjennomført transportmodellberegninger av person- og godstransport for 2030 og 2050. I en 


følsomhetsanalyse hvor det er forutsatt virkemiddelbruk som gir nullvekst i biltrafikken til 2030 er det kun 


gjennomført transportmodellberegning for 2030. 


 


Diskonteringsår (sammenstillingsår) 


I henhold til notatet «Retningslinjer for virksomhetenes transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser» 


[22] settes sammenstillingsåret til 2022. Dette innebærer at all nytte og kostnader diskonteres til dette 


årstallet. Alle prosjektberegningene skal sammenligne sine effekter mot gjeldende referansealternativ. 


 


Analyseperiodens lengde og prosjektets levetid 


I tråd med NOU 2012:16 og Rundskriv R-109/14 er det lagt til grunn en analyseperiode på 40 år fra 


åpningsåret. Når man benytter en analyseperiode på 40 år skal det gode grunner til for å inkludere et estimat 
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på restverdi. Dette skyldes at 40 år forventes å være nær den praktiske nytteperioden av tiltak i samferdsels-


sektoren. De ulike fysiske komponentene som inngår i konstruksjon av framtidig jernbaneinfrastruktur har 


imidlertid ulik forventet levetid. Noen komponenter har en forventet levetid langt utover 40 år etter anleggets 


ferdigstillelse. Dette er derfor ivaretatt i denne analysen i form av restverdier. 


 


Prisnivå i beregningene 


Framtidige inntekter og kostnader må måles i et felles sett med faste priser. I henhold til notatet 


«Retningslinjer for virksomhetenes transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser» [22] måles alle 


nytte- og kostnadskomponenter i prisnivået i 2019.  


 


6.2 Investeringskostnader og offentlig kjøp 


Tabell 6-3 viser investeringskostnader og endring i offentlig kjøp, som er de viktigste kostnadselementene i 


analysen. Negativt fortegn betyr at kostnadene øker, og positivt fortegn betyr at kostnadene reduseres. 


 


Tabell 6-3: De viktigste kostnadselementer som inngår i  analysen, i forhold til referansealternativet, udiskontert. Millioner 


2019-kroner.  


 
K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Investeringskostnad - 20 - 1 454 - 22 380 - 13 562 


Endring i offentlig kjøp, persontog (år 2026) - 21 0 - 310 - 46 


Endring i offentlig kjøp, buss (år 2026) - 4 0 3 2 


 


Alle konsepterfører til økte investeringskostnader. K1 omfatter ikke noen infrastrukturinvesteringer for 


jernbanen, men det kan bli behov for mindre investeringer i veginfrastruktur, herunder 


fremkommelighetstiltak for å prioritere buss og lignende [23]. 


Alle konsepter, utenom K2.3, gir økt offentlig kjøp av persontrafikk på tog. Togtilbudet i K2.3 er likt som for 


referansealternativet. Konseptet innebærer økt ombordkapasitet på togene. Togene er forutsatt til å være lik 


SL X60 som benyttes på pendlertog i Stockholm. Ettersom disse togene og dagens tog har relativt lik 


konfigurasjon og funksjonalitet har vi i denne analysen lagt til grunn at de nye togenes drifts-, energi-, 


vedlikeholdskostnader, m.m. som skal anvendes i denne analysen, ikke er betydelig ulik fra det som gjelder 


for dagens tog. På grunn av usikkerhet knyttet til valg av togmateriell i konsept K2.3 er endringen i leie- og 


driftskostnader knyttet til togmateriellet ikke vurdert i denne analysen. 


Til slutt er ser vi at K1 gir økte kostnader for kjøp av busstjenester og at K3.4 og K5.1 gir en reduksjon i 


offentlige kjøp av busstjenester. Dette henger sammen med at antall busspassasjerer reduseres i 


konseptene K3.4 og K5.1, mens de økes i konsept K1. 


Det er store forskjeller i investeringskostnadene mellom konseptene og dette vil ha betydning for 


konseptenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet og rangering. 
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6.3 Transport- og trafikkarbeid i 2030 


Tabell 6-4 under viser beregnede tall for persontrafikk og godstrafikk i 2030 i de fire konseptene K1, K2.3, 


K3.4 og K5.1. 


 


Tabell 6-4: Transport med tog, i forhold til referansealternativet, per år (2030).  


 
K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Persontrafikk     


Endring i antall reiser (reiser) - 63 875 0 5 068 025   2 583 835 


Endring i trafikkarbeid (togkm) 0 0 2 799 898 928 286 


Endring i transportarbeid (tusen personkm) - 9 232 0 114 221 58 894 


Endring i settkm 0 0 6 048 327 936 341 


Godstrafikk     


Endring i fraktmengde gods (tusen tonn) 0 108 347 354 


Endring i transportarbeid gods (mill. tonnkm) 0 329 360 352 


 


For konsept K1 og K2.3 er det beskjedne endringer i antall togreiser. De økte togtilbudene i konsept K3.4 og 


K5.1 gir en overgang fra andre transportmidler til tog, og en økning i antall togreiser på henholdsvis 5 og 2,5 


millioner reiser i 2030. I K5.1 er det mindre økning i doble togsett enn i K3.4, samtidig har K3.4 større økning 


i togtilbud. 


Reduksjon i trengsel som følge av økt togtilbud eller større ombordkapasitet kan gi en økning i antall 


togreiser for konseptene og for konsept K2.3 kan det dermed tenkes at endringene i persontrafikk er 


forskjellig fra null. I persontransportmodellene er det ikke lagt inn forutsetninger om ombordkapasitet og vi 


har derfor valgt å ikke gjennomføre egne beregninger for hvordan økt ombordkapasitet kan påvirke antall 


togreiser. Slike beregninger vil være usikre og de vil ikke endre den samfunnsøkonomiske rangeringen av 


konseptene. Endring i trafikantnytte vil domineres av endringer for de eksisterende togreisende. 


 


6.4 Resultater av prissatte virkninger 


Nedenfor presenteres resultatene for trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig. 


 Endring i nytte for trafikanter og godskunder 


Tabell 6-5 viser beregnede prissatte endringer knyttet til trafikantnytte, trengsel, logistikkostnader for 


godskunder og helsevirkninger for gående og syklende. I tabellen representerer positive verdier økt nytte, 


reduserte trengselskostnader, reduserte logistikkostnader og bedre helse for trafikanter. Motsatt for negative 


verdier. Felles for alle konseptene er at det er for fritidsreiser at tilbudsforbedringene medfører den største 


økningen i trafikantnytten (mellom 50 og 65 prosent av den samlede trafikantnytten, avhengig av konsept).  
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Tabell 6-5: Oversikt over endring for trafikanter og godskunder som endring i forhold til referansealternativet, for perioden 
2026-2065. Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022. 


 
K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Trafikantnytte (endring i reise-, gang- og ventetidskostnader) 1 216 0 5 317 4 038 


Reduserte 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 i nytte for trafikanter og godskunder 1 518 2 382 11 526 9 440 


 


Beregningene viser at alle konseptene, samlet sett, gir økt nytte for trafikantene og godskunder. K3.4 og 


K5.1 kommer klart best ut. Størstedelen av trafikantnytten for K3.4 og K5.1 kommer fra tidsbesparelser 


knyttet til reising, gange og venting, den største delen av denne nyttegevinsten tilfaller eksisterende 


passasjerer, samt reduserte logistikkostnader for godskunder. Reisetiden mellom Oslo S og Kongsvinger for 


K3.4 reduseres med 15 minutter i forhold til grunnruten i referanse K0. Tilsvarende reduksjon i reisetid for 


K5.1 er 11 minutter. 


For konsept K1 endres ikke rutetiden for togtilbudet og trafikantnytten drives hovedsakelig av forbedringer i 


busstilbudet. I konsept K2.3 opplever de reisende ingen tidsgevinster, men de får mindre trengselskostnader 


og godskundene får en betydelig reduksjon i logistikkostnader. 


Bedre kapasitet i togtilbud gir som førstehåndseffekt mindre trengsel for passasjerene. Mindre trengsel vil 


gjøre toget mer attraktivt sammenlignet med bil og busstransport. Det er grunn til å tro at dette kan gi flere 


togpassasjerer. I de analysene vi presenterer i denne rapporten har vi benyttet beregnet reiseetterspørsel 


med tog fra persontransportmodellene. Omfanget av trengsel om bord i togene reduseres i samtlige 


konsepter, utenom for K5.1 hvor trengselen i sum på Kongsvingerbanen er beregnet til å øke som følge av 


at gjennomsnittlig etterspørselsøkningen er større enn gjennomsnittlig tilbudt setekapasitet (mindre grad av 


doble togsett i K5.1). I våre analyser har vi beregnet velferdseffekter av endret trengsel kun for de 


eksisterende reisende. 


Den siste beregnede effekten for trafikantene er helsegevinster knyttet til overført trafikk fra personbil til 


kollektivtrafikk. Når folk bytter fra personbil til kollektivtrafikk, innebærer det mer gange og sykling til og fra 


stoppesteder og stasjoner. Helsegevinstene er betydelige i alle konseptene, sett bort fra konsept K2.3. 


 


 Endring i nytte for operatører 


Tabell 6-6 viser beregnede prissatte konsekvenser for operatører knyttet til billettinntekter, inntekter fra 


offentlig kjøp og endring i driftskostnader for både tog og buss. I tabellen representerer positive verdier økte 


billettinntekter, økt offentlig kjøp og reduserte utgifter, og motsatt for negative verdier. 


 


Tabell 6-6: Oversikt over endring for operatører som endring i forhold til referansealternativet, for perioden 2026-2065. 
Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022. 


 
K1 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 
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Offentlig kjøp persontransport med buss 65 0 - 51 - 26 


Sum inntekter - 1 0 7 696 2 119 


Driftskostnader for persontog  66 0 - 7 747 - 2 145 


Avgiftskostnader til staten for buss - 65 0 - 51 26 


Sum kostnader 1 0 - 7 696 - 2 119 


Endring i nytte (overskudd) for operatører 0 0 0 0 


 


Beregningene viser en netto endring for operatørene lik null i alle konsepter. Endringer i billettinntekter, 


driftskostnader og avgifter for operatørene balanseres av endring i offentlig kjøp.  


I konsept K3.4 øker inntektene til operatørene mest med en nåverdi på rundt 7,7milliarder kroner. Det økte 


togtilbudet gir økte inntekter fra offentlig kjøp. Redusert kjøp av persontransport på buss trekker, i noen grad, 


i motsatt retning. 


I K2.3 er antall togavganger likt som for referansealternativet. Med forutsetningen om at kostnadene knyttet 


til togene med større ombordkapasitet er lik som for dagens tog vil ikke dette føre til kostnadsendringer for 


togoperatørene. 


I K5.1 øker inntektene for operatørene med en nåverdi på rundt 2,1 milliarder kroner, mens de for K1 


reduseres med om lag 1 million kroner. 


 


 Endring i nytte for det offentlige 


Tabell 6-7 viser beregnede endringer knyttet til avgifter, vedlikehold av infrastruktur, offentlig kjøp av 


persontransport på tog og buss og investeringskostnader. I tabellen representerer negative verdier lavere 


inntekter fra avgifter, økte vedlikeholdskostnader, økt offentlig kjøp og økt investeringskostnad, og motsatt 


for positive verdier.  


 


Tabell 6-7: Oversikt over endring for det offentlige som endring i forhold til referansealternativet, for perioden 2026-2065. 


Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022. 


 
K1 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 i nytte (overskudd) for det offentlige - 442 - 1 873 - 28 031 - 14 986 


 


Konseptene K3.4 og K5.1 skiller seg betydelig fra konseptene K1 og K2.3 med hensyn til økte kostnader for 


det offentlige. Konsept K3.4 er beregnet til å gi økte offentlige kostnader med 28 milliarder kroner, mens 


konsept K5.1 øker offentlige med kostnader med om lag 15 milliarder. Best ut kommer konsept K1 med en 


økning på om lag 440 millioner. 


Den viktigste driveren for økte offentlige kostnader er utvilsomt kostnader knyttet til investeringer. Konsept 


K1 har mindre investeringer, sammenlignet med de andre konseptene, og dette påvirker i betydelig grad den 
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samlede netto nåverdien. I konsept K2.3 er investeringene beregnet til 1,4 milliarder kroner, mens de for 


konseptene K3.4 og K5.1 er beregnet til henholdsvis 21,5 og 13 milliarder kroner.  


SAGA beregner offentlig kjøp av persontransport for tog slik at de dekker differansen mellom 


togoperatørenes beregnede inntekter og kostnader. Det vil si at desto større offentlig kjøp av togtransport 


som beregnes, desto større avvik er det mellom de beregnede inntektene og kostnadene for togoperatørene. 


SAGA fokuserer på virkningene for operatørene på jernbanen, mens det er gjort forenklede forutsetninger 


om bedriftsøkonomiske virkninger for busselskapene. 


I konsept K3.4 øker de offentlige utgiftene knyttet til persontransport mest med en nåverdi på 5 milliarder 


kroner. Det økte togtilbudet trekker i retning av økte kostnader, og redusert kjøp av persontransport på buss 


trekker, i noen grad, i motsatt retning. I konsept K5.1 øker de offentlige utgiftene til persontransport med en 


nåverdi på rundt 680 millioner kroner, mens de for konsept K1 øker om lag 470 millioner kroner. 


 


 Endringer i nytte for samfunnet for øvrig 


Tabell 6-8 viser beregnede endringer for prissatte konsekvenser knyttet til ulykker, støy og lokale og globale 


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


negative verdier. 


 


Tabell 6-8: Oversikt over endring for samfunnet for øvrig som endring i forhold til referansealternativet, for perioden 
2026-2065. Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022. 


 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Endring i ulykker (person- og godstransport) - 7 55 177 206 


Endring i støy (person- og godstransport) - 47 31 219 213 


Endring i lokale utslipp (person- og godstransport) - 52 118 328 297 


Endring i globale utslipp - CO2 (person- og godstransport) - 27 775 1 803 1 794 


Endring i nytte for samfunnet for øvrig - 133 979 2 526 2 511 


 


Konsept K1 kommer dårligst ut blant konseptene med hensyn til endringer for samfunnet for øvrig. 


Konseptet gir økte kostnader knyttet til ulykker, støy, lokale og globale utslipp. I K1 trekker reduksjonen i 


bruk av personbil i positiv retning, altså lavere kostnader, mens effekten av økt bruk av buss er større og 


trekker i motsatt retning. 


Det er relativt liten forskjell mellom konsept K3.4 og konsept K5.1. Konseptene gir størst økning i 


samfunnsøkonomisk netto nytte på rundt 2,5 milliarder kroner. Konsept K2.3 øker samfunnsøkonomisk netto 


nytte med 980 millioner kroner. Trafikkoverføring fra andre transportmidler (personbil, buss, fly, lastebil og 


skip) til tog gir lavere kostnader knyttet til ulykker og støy, samt reduksjon i lokale og globale utslipp. En 


betydelig del av reduksjonen i lokale og globale utslipp kommer fra overført godstrafikk til bane. 


Selv om konseptene K3.4 og K5.1 kommer godt ut i Tabell 6-8 så kommer disse konseptene langt dårligere 


ut samfunnsøkonomisk enn konsept K2.3 dersom man trekker inn investeringsomfanget. 
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 Samlede resultater for prissatte virkninger 


Tabell 6-9 gir en samlet oversikt over de prissatte virkningene som er beregnet for de fire konseptene i 


analysen. Beregningene er gjennomført som endringer i forhold til referansealternativet. I tabellen er positive 


tall økt nytte, mens negative tall representerer redusert nytte (kostnader).  


 


Tabell 6-9: Hovedtabell for nytte-kostnadsanalyse av tiltak som endring i forhold til referansealternativet, for perioden 
2026-2065. Beløp i millioner 2019-kroner, nåverdi 2022. Restverdi er beregnet for perioden 2066-2100. 


 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Endring for trafikanter og godskunder 1 518 2 382 11 526 9 440 


Endring for operatører 0 0 0 0 


Endring for det offentlige (ekskl. investeringskostnader) - 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 368 1 359 2 770 3 577 


Endring i skattefinansiering - 90 - 159 - 5 064 - 2 449 


Netto nytte 1 221 2 688 - 16 273 - 1 908 


Netto nytte per budsjettkrone (NNB) 2,76 1,44 - 0,58 - 0,13 


Netto nytte per investert krone (NNK) 64,90 1,93 - 0,76 - 0,15 


Rangering basert på netto nytte 2 1 4 3 


 


Det er betydelige forskjeller i netto nytte mellom konseptene. K1 og K2.3 er beregnet til å gi positiv netto 


nåverdi, mens K3.4 og K5.1 er beregnet å gi negativ netto nåverdi. sammenlignet med referansealternativet. 


K2.3 kommer best ut samfunnsøkonomisk av de analyserte konseptene. Konsept K3.4 kommer dårligst ut. 


K3.4 og K5.1 har omfattende investeringer og betydelige andre offentlige kostnader sammenliknet med 


konseptene K1 og K2.3. 


Konseptene K3.4 og K5.1 gir betydelig større trafikantnytte enn konseptene K1 og K2.3. Investerings-


kostnadene i konseptene K3.4 og K5.1 er imidlertid av en helt annen størrelsesorden enn i konseptene K1 


og K2.3. Konsept K1 inneholder noen investeringer knyttet til infrastruktur for buss og konsept K2.3 


inneholder noen mindre jernbaneinvesteringer. Endret trafikantnytte er betydelig mindre enn for konseptene 


K3.4 og K5.1, men de tilsvarende investeringskostnadene er vesentlig lavere enn for konseptene K3.4 og 


K5.1. 


Tabell 6-9 viser en betydelig forskjell i samfunnsøkonomisk nettonytte mellom konseptene K1 og K2.3 på 


den ene siden og konseptene K3.4 og K5.1 på den andre. 


Resultatene er også oppsummert i Figur 6-1.  
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Figur 6-1: Netto nytte (milliarder kroner) og netto nytte per budsjettkrone (høyre akse) for konsepter for 


Kongsvingerbanen.  


 


6.5 Nyttevirkninger av økt punktlighet i persontransporten - regneeksempel 


Forbedringer i togenes punktlighet gir i hovedsak to viktige samfunnsøkonomiske effekter, som er: 


• Økt trafikantnytte på grunn mindre ventetid 


• Reduserte offentlige utgifter som følge av reduserte driftskostnader for togoperatørene 


Formålet med følsomhetsanalysen av økt punktlighet er å illustrere i hvilken grad punktlighet kan påvirke de 


samfunnsøkonomiske resultatene fra hovedanalysen. Ettersom SAGA kun beregner endringer for det 


offentlige og togoperatørene, og ikke endringer i trafikantnytte som en følge av bedret punktlighet, har vi 


forsøkt å belyse betydningen av endret punktlighet i en separat forenklet beregning der vi under sterke 


forutsetninger retter oppmerksomheten mot potensielle velferdsgevinster for de reisende av bedret 


punktlighet. Datagrunnlaget er imidlertid ikke godt nok til at effektene kan innarbeides i samletabellen for 


prissatte virkninger.  


Ny kapasitet på jernbanenettet kan benyttes til ulike formål. Man kan øke frekvens, hastighet eller pålitelighet 


i togframføringen. Hvordan gevinsten tas ut vil i stor grad bestemmes i ruteplanleggingen. Siden man ikke 


har noen (stabil) algoritme som viser sammenhengen mellom kapasitet og punktlighet og siden man ikke ex 


post vet hvordan infrastrukturgevinsten tas ut, vil punktlighetsgevinster belyses kun ved hjelp av svært enkle 


regneeksempler. 
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Den årlige trafikantnytten, som følge av økt punktlighet, har vi beregnet ved å multiplisere antall årlige 


påstigninger på Kongsvingerbanen med antatt reduksjonen i ventetid. Redusert ventetid er multiplisert med 


tilhørende tidsverdi. Endringen for det offentlige og togoperatørene er beregnet ved bruk av SAGA. Tabell 


6-10 oppsummerer forutsetningene som ligger til grunn i følsomhetsanalysen. 


 


Tabell 6-10: Forutsetninger for følsomhetsanalysen av økt punktlighet i persontransport med tog 


 
Likt for alle konsepter 


Antall påstigende per år1 3 200 000 


Arbeidsreiser 29 % 


Fritidsreiser 64 % 


Forretningsreiser 7 % 


Tidsverdi arbeidsreiser 84 kroner 


Tidsverdi fritidsreiser 78 kroner 


Tidsverdi forretningsreiser 443 kroner 


Vektfaktor for forsinkelser2 2,8 


Reduksjon i ventetid som følge av økt punktlighet3 2 minutter 


Økning i punktlighet (påvirker togoperatør og offentlig) 5 % 


Øvrige forutsetninger som bl.a. analyseperiode, levetid, neddiskonteringsår, mm. Som hovedanalyse 


 


Ved en forventet 2 minutters reduksjon i reisetid (færre forsinkelser) blir merverdien av denne nytteeffekten 


for passasjerene, beregnet som neddiskontert nåverdi over 40 år, rundt 680 millioner kroner. 


Høyere pålitelighet påvirker også togoperatørers kostnader og inntekter og det offentliges kostnader knyttet 


til kjøp av persontransport. Ved en forventet punktlighetsforbedring på 5 prosentpoeng vil togoperatørenes 


driftskostnader bli redusert med om lag 43 millioner kroner i konsept K3.4, samtidig som inntektene fra 


offentlig kjøp reduseres med tilsvarende sum. Det offentlige får en kostnadsbesparelse på om lag 43 


millioner kroner.4 Tilsvarende analyser for konsept K5.1 gir en reduksjon i togoperatørenes driftskostnader 


med 10 millioner kroner, og tilsvarende får det offentlige en kostnadsbesparelse på rundt 10 millioner kroner. 


Kostnadsbesparelsen i K5.1 blir lavere enn i K3.4 fordi det er lavere togproduksjon i K5.1.  


Det vurderes som tvilsomt om konsept K1 og K2.3 gir nevneverdig forbedring i punktligheten. I konsept K1 


blir det ikke gjennomført infrastrukturinvesteringer. I konsept K2.3 blir kapasiteten til togene økt. Det er med 


andre ord ikke grunnlag for å hevde at det her blir bygget ut ekstra kapasitet som kan tas ut i 


punktlighetsforbedringer. I konseptene K3.4 og K5.1 derimot blir det gjennomført større infrastruktur-


investeringer og denne økte kapasiteten på jernbanenettet kan være mulig å ta ut i form av økt punktlighet.  


Beregnet samfunnsøkonomisk netto nåverdi er positiv for begge følsomhetsanalysene av punktlighet, 


sammenlignet med hovedanalysen, men vil ikke endre netto nåverdi i vesentlig grad og vil ikke påvirke  


rangeringen av konseptene i analysen av prissatte konsekvenser.  


 
1 Hentet fra presentasjon på interessentverksted 9.-10. januar 2019 KVU Kongsvingerbanen 
2 Metodehåndbok Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen 2015 
3 Benyttet følsomhet for å illustrere betydningen av økt punktlighet.  
4 Tallene fra de to følsomhetsanslagene kan ikke summeres under våre forenklede forutsetninger 
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6.6 Følsomhetsanalyse: Nullvekst i biltrafikken 


På grunn av de overordnede målene om nullvekst i persontransport med bil i bymiljøavtalene som ble 


presentert i Nasjonal transportplan 2014-2023 er det gjennomført en alternativ nytte-kostnadsanalyse av de 


fire konseptene under forutsetning av nullvekst i biltrafikken i Oslo og Akershus fram til 2030. Nullvekstmålet 


ble lagt til grunn av Stortinget i Klimaforliket i 2012, og innebærer at veksten i persontransporten i 


byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Målet om nullvekst i storbyområdene ble 


deretter lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2014-2023 og 2018-2029. 


Tabell 6-11 gir en samlet oversikt over de prissatte virkningene som er beregnet for de fire konseptene i 


følsomhetsanalysen for nullvekst i biltrafikk. I tabellen er positive tall økt nytte, mens negative tall 


representerer redusert nytte (kostnader). 


 


Tabell 6-11: Resultater av følsomhetsanalyse av nullvekst i biltrafikken, for perioden 2026-2065. Beløp i millioner 2019-
kroner, nåverdi 2022. 


 Nullvekst Hovedresultat 


 K1 K2.3 K3.4 K5.1 K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Endring for trafikanter  


og godskunder 


1 765 2 528 11 948 9 551 1 518 2 382 11 526 9 440 


Endring for operatører 0 0 0 0 0 0 0 0 


Endring for det offentlige (ekskl. 


investeringskostnader) 


- 436 - 511  - 6 921  - 2 196 - 423 - 477 - 6 556 - 1 973 


Investeringskostnader (tilhører det 


offentlige) 


- 19 - 1 395 - 21 475  - 13 014 - 19 - 1 395 - 21 475 - 13 014 


Endring for samfunnet 


for øvrig 


- 140 979 2 514 2 496 - 133 979 2 526 2 511 


Restverdi 419 1 381 2 625 3 500 368 1 359 2 770 3 577 


Endring i skattefinansiering - 92 - 165  - 5 137  - 2 494 - 90 - 159 - 5 064 - 2 449 


Netto nytte 1 497 2 816  - 16 445  - 2 155 1 221 2 688 - 16 273 - 1 908 


Rangering basert på netto nytte 2 1 4 3 2 1 4 3 


 


For konseptene K1 og K2.3 øker samfunnsøkonomisk netto nåverdi med henholdsvis 280 og 130 millioner 


kroner, sammenlignet med hovedanalysen i kapittel 6.4.5. For konseptene K3.4 og K5.1 reduseres 


samfunnsøkonomisk netto nåverdi med henholdsvis 170 og 250 millioner kroner. I nullvekstberegningene 


har vi kun foretatt en forenklet beregning basert på transportmodellberegninger for ett beregningsår (2030). 


Dette betyr at de beregnede tallene etter 2030 neppe reflekterer veksten i passasjertransport for tog fullt ut. 


Det er grunn til å tro at en beregning som også inkluderte transportmodellberegninger for 2050 ville gitt mer 


overført trafikk fra veg til bane enn i foreliggende beregninger. Analysen viser likevel at nullvekst på veg gir 


overført persontrafikk til tog. Etter vår vurdering vil konseptenes rangering være uendret med forutsetning om 


nullvekst i biltrafikken selv om analysen hadde inkludert 2050 som beregningsår, selv om tallenes størrelser i 


de ulike konseptene ville blitt endret. 
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7 Ikke-prissatte virkninger 


Ikke-prissatte virkninger er virkninger som det ikke er faglig forsvarlig å prissette gitt den informasjon man 


har, men som likevel er av samfunnsøkonomisk betydning, og som derfor skal med i den samfunns-


økonomiske analysen. I denne analysen er det flere virkninger som behandles som ikke-prissatte virkninger 


som i teorien kunne ha vært prissatt. Hovedgrunnen til dette er mangel på informasjon/data som gjør det 


vanskelig å kvantifisere effekten. Av hensyn til utredningens omfang er det heller ikke prioritert å beregne 


virkninger hvor forskjellen mellom alternativene vurderes å være små. 


Ikke prissatte konsekvenser er vurdert for konseptene K2.3, K3.4 og K5.1 siden det er de som medfører 


arealinngrep. I konsept K1 er det ingen infrastrukturtiltak, og dermed ingen inngrep som påvirker de vurderte 


miljøtemaene. Konsekvenser for følgende miljøtema er vurdert:  


• Naturressurser (dyrka mark) 


• Naturmangfold 


• Friluftsliv/by- og bygdeliv 


• Kulturarv 


• Landskapsbilde 


Vurderingene av de ikke-prissatte konsekvensene er utført av Asplan Viak og for mer utfyllende informasjon 


henvises det til rapport 621565-01 Ikke-prissatte konsekvenser, utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag for 


Jernbanedirektoratet. Rapporten gir en overordnet sammenfatning av verdier for miljøtemaene og en 


vurdering av konfliktpotensialet for temaene. Det er viktig å understreke at dette ikke er en konsekvens-


vurdering av konseptene, men sier noe om konfliktpotensialet som bør utredes i videre planfaser. For å 


vurdere hvilken verdi og hvilke konfliktpotensial de tre konseptene har for miljøtemaene er det tatt 


utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. I håndboken er «forenklet metode» 


for ikke-prissatte temaer i kapittel 6.3 benyttet. I det videre oppsummeres ovennevnte rapport for de ikke-


prissatte konsekvensene. 


I det videre gjengir vi innholdet og konklusjonene fra ovennevnte rapport. Strukturen er endret til å være 


kategorisert etter vurderingstema, og ikke per konsept.  


 


 Naturressurser (dyrka mark) 


Konsept 2.3 


Kryssingssporet på Bodung er det eneste som berører naturressurser og derfor vurderes konfliktpotensialet 


for K2.3 som lavt for naturressurser. 


 


Konsept 3.4 


Det ligger store arealer med dyrka mark ut mot Glomma. Mellom Sørumsand og Rånåsfoss sør i parsellen 


og mellom Haga og Årnes i nord er arealene stort sett sammenhengende. Verdier knytter seg først og fremst 


til store areal med dyrka mark. Mellom Seterstøa og Disenå ligger et sammenhengende jordbruksareal 


mellom sporet og Glomma. Også nord for Disenå er jordbruksarealene store. Spesielt på strekningen mellom 


Skarnes og Sander er arealene store og sammenhengende. Nærmere Kongsvinger er arealene mer 


sammensatte med skog, industri/næring og bebyggelse. På Matrand knytter verdier seg til store areal med 


dyrka mark nord for stasjonen. 
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For konsept K3.4 er konfliktpotensialet stort for naturressurser da store areal med fulldyrka jord krysses eller 


tangeres på hele strekningen.  


 


Konsept 5.1 


Kryssingssporet ved Galterud kan berøre naturresurser nord og sør for stasjonen. Det er også en strekning 


ved Sander der naturresurser kan bli berørte. På Matrand knytter verdier seg til store areal med dyrka mark 


nord for stasjonen. 


Samlet for konsept K5.1 sett vurderes det at det er lavt konfliktnivå for naturressurser, men med noen unntak 


for strekningen langs Vorma. 


 


Tabell 7-1: Konsekvenser for naturressurser (dyrka mark), sammenlignet med referansealternativet 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Naturressurser 0 - - - - - 


 


 


 Friluftsliv/by- og bygdeliv 


Konsept 2.3 


Det er flere tettsteder langs traseen, med Sørumsand og Årnes som de største. Tettstedene har verdi som 


nærmiljø, og det er også friluftsaktiviteter knyttet til stedene. Skarnes er kommune-senteret i Sør-Odal, og 


har viktige funksjoner for nærmiljøet. Det er også friluftslivsverdier knyttet til stedet. Utvidelse til dobbeltspor 


med tilhørende sanering av planoverganger kan påvirke aktiviteter i tettstedet. Doble spor krever planfrie 


overganger, noe som kan medføre behov for omlegging av lokalveiene. Mange av kryssingssporene berører 


korte stekninger der det i dag er tettsteder. Det er derfor konfliktpotensial knyttet til nærmiljøet og 


friluftsliv/by- og bygdeliv i forbindelse med utvidelse av kryssingsspor gjennom tettstedene. 


Konfliktpotensialet vurderes likevel som lavt. 


 


Konsept 3.4 


Det vil sannsynligvis ikke bli behov for større inngrep i tettbebyggelsen langs jernbanen gjennom Lillestrøm 


tettsted da det allerede er dobbeltspor fra stasjonen og nesten fram til kryssing under rv. 159. 


Stasjonsområdet på Sørumsand er nettopp ferdigstilt, med ny undergang under sporene, og utvidelse til 


dobbeltspor vil sannsynligvis ikke påvirke aktiviteter og tilgjengelighet.  


Det ligger flere tettsteder i traseen mellom Sørumsand og Årnes. Stedene har verdi som nærmiljø, og det er 


også friluftsaktiviteter knyttet til disse. Utvidelse til dobbeltspor med tilhørende sanering av planoverganger 


kan påvirke aktiviteter i tettstedene. 


Kongsvinger by har en meget viktig funksjon i regionen som by og kommunesenter. Her er et bredt utvalg 


innen kultur, næring, service og helsevesen, tillegg til mange fritidstilbud knyttet til byen. Utvidelse til 


dobbeltspor med tilhørende sanering av planoverganger vil ikke påvirke bymiljøet da stasjonen ligger på 


vestsiden av elven i utkanten av sentrum. 
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Matrand har funksjoner som kirke, kirkegård, stadionanlegg og boligbebyggelse. Skotterud er 


administrasjonssenter i Eidskog kommune med viktige funksjoner innen skole, helse og service. Magnor har 


enkelte funksjoner for nærmiljøet innen turisme, skole og service. Forlengelse av kryssingsspor og tilhørende 


sanering av planoverganger i Åbogen, Matrand, Skotterud og Magnor kan påvirke aktiviteter i tettstedene. 


Det er lavt konfliktnivå for friluftsliv/by- og bygdeliv som knytter seg til lengre eller nye kryssingsspor gjennom 


tettstedene.  


 


Konsept 5.1 


Tettstedet Sørumsand har stor verdi for nærmiljøet med et bredt servicetilbud og kan bli påvirket, avhengig 


av utforming av spor mellom ny bru og stasjonsområdet, med mulig omlegging av lokalveier i forbindelse 


med planfri kryssing av sporene. Utvidelse til dobbeltspor kan derfor påvirke aktiviteter i tettstedet. 


Stasjonsområdet på Sørumsand er nettopp ferdigstilt, med ny undergang under sporene. Forlengelse av 


kryssingsspor og tilhørende sanering av planoverganger kan påvirke aktiviteter i tettstedet. 


Matrand har funksjoner som kirke, kirkegård, stadionanlegg og boligbebyggelse. Skotterud er 


administrasjonssenter i Eidskog kommune med viktige funksjoner innen skole, helse og service Magnor har 


enkelte funksjoner for nærmiljøet innen turisme, skole og service. Forlengelse av kryssingsspor og tilhørende 


sanering av planoverganger i Åbogen, Matrand, Skotterud og Magnor kan påvirke aktiviteter i tettstedene.  


Samlet er det vurdert at det er lavt konfliktnivå for friluftsliv/by- og bygdeliv som knytter seg til lengre eller nye 


kryssingsspor gjennom tettstedene. 


 


Tabell 7-2: Konsekvenser for friluftsliv/by- og bygdeliv, sammenlignet med referansealternativet 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Friluftsliv/by og bygd 0 - - - - 


 


 


 Naturmangfold 


Konsept 2.3 


Kjerkmyra naturreservat ved Galterud har stor verdi. Ved Galterud ligger også et deltaområde med stor verdi 


der flere bekker munner ut i Glomma. Konfliktpotensialet er avhengig av hvor kryssing-sporet legges, og 


vurderes for K2.3 til å være lavt.  


 


Konsept 3.4 


Det er langs Nordre Øyeren naturreservat, ved kryssing av Glomma på ny bro ved Fetsund, samt langs 


Glommas løp utfordringene ligger. Det kan ved brokarene på begge sider av Glomma bli et konfliktpotensial 


for naturmangfold avhengig av plassering og utforming. 


Det munner ut flere sidebekker og mindre elver i Glomma, og ved utløpene er det gjerne verdier knyttet til 


naturtyper og biologisk mangfold. Kjerkmyra naturreservat ved Galterud har stor verdi. Ved Galterud er det 


også et deltaområde med stor verdi der flere bekker munner ut i Glomma. 
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Naturmangfold har middels konfliktpotensial. 


 


Konsept 5.1 


Kryssing av Leira og Glomma sør for Sørumsand kan være en utfordring. Det er store naturverdier knyttet til 


Sæteråa som munner ut i Glomma her. Kjerkmyra naturreservat ved Galterud har stor verdi. Ved Galterud er 


det også et deltaområde med stor verdi der flere bekker munner ut i Glomma. Deltaområdet og bekkene har 


også landskapsverdi. 


For K5.1 er konfliktpotensialet middels for naturmangfold. 


Tabell 7-3: Konsekvenser for naturmangfold, sammenlignet med referansealternativet 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Naturmangfold 0 - - - - - 


 


 


 Kulturarv 


Konsept 2.3 


De høyeste kulturhistoriske verdiene er knyttet til det statlig listeførte Rånåsfoss kraftverk, Rånåsfoss bru 


(landsverneplaner), Seterstøa jernbanestasjon (vedtaksfredet – områdefredning), Maarud gård 


(fredet/kommunalt listeført) og Galterud jernbanestasjon. 


For kulturarv er det potensiell konflikt med kulturminneverdier på Rånåsfoss og Seterstøa, og temaet er 


rangert med middels konfliktpotensial. 


 


Konsept 3.4 


Ny bru over Glomma mellom Fetsund og Svingen kan bli et konfliktpotensial for kulturarv avhengig av 


plassering og utforming. De høyeste kulturhistoriske verdiene er knyttet til Fetsund lenser (vedtaksfredet 


fløtingsanlegg), Fetsund stasjon og Urskog – Hølandsbanen/Tertitten jernbane (vedtaksfredet 


jernbaneanlegg) i Sørumsand.  


I tillegg er det spredte automatisk fredete kulturminnelokaliteter (jernvinneanlegg, fangstanlegg, bosetnings- 


og aktivitetsområder) og kulturhistoriske bygninger og bygningsmiljø langs banen. De høyeste 


kulturhistoriske verdiene er knyttet til vedtaksfredet jernbane-anlegg (skinnegang mellom Sørumsand og 


Fossum gamleskole). Ved Rånåsfoss ligger det statlig listeførte Rånåsfoss kraftverk og Rånåsfoss bru. Haga 


stasjon og Årnes stasjon er kommunalt listeført. I tillegg så er Seterstøa jernbanestasjon vedtaksfredet 


(område-fredning) og Maarud gård er fredet (kommunalt listeført). På Skarnes er stasjonen, Strandveien 


kulturmiljø og Kampen kommunalt listeført. 


For kulturarv er det størst konfliktpotensial knyttet til Fetsund og ny kryssing av Glomma, med konflikter for 


freda kulturmiljø ved Fetsund lenser og Fetsund stasjon, samt bygningsmiljøer tett på banen. 


For K3.4 er konfliktpotensialet stort for kulturarv. 
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Konsept 5.1 


For kulturarv er konfliktpotensialet knyttet til fredete/kommunalt listeførte miljø på og ved stasjonene for flere 


av kryssingssporene, samt potensielle konflikter med det viktige kulturmiljøet på Asak og inn mot Lillestrøm 


sentrum, samt Matrand. 


Det store gravfeltet fra jernalder på Asak vestre, sør for banetraseen, og bosetnings- og aktivitetsområde 


ved Asak nedre har stor kulturhistorisk verdi. På Asak østre ligger Gudleiv Asaks kirkested og Asak kirkeruin 


fra middelalder, samt et større bygningsmiljø fra nyere tid. Inn mot Lillestrøm jernbanestasjon ligger 


SEFRAK-registrert småhusbebyggelse. I tilknytning til stasjonsområdet ligger det nasjonalt utvalgte 


kulturmiljøet (KUL K27) Lillestrøm sentrum. Ut over disse lokalitetene er det mindre verdier knyttet til 


SEFRAK-registrerte bygninger og bygningsmiljø, samt noen funnsteder.  


Fra Sørumsand jernbanestasjon og videre østover ligger det vedtaks-fredede jernbaneanlegg (skinnegang), 


Urskog-Hølandsbanen/Tertitten jernbane. Ved Rånåsfoss ligger det statlig listeførte Rånåsfoss kraftverk og 


Rånåsfoss bru. Årnes stasjon er kommunalt listeført. Indirekte konflikt. Potensial for delvis direkte konflikt 


med kulturminneverdier. 


Seterstøa jernbanestasjon (vedtaksfredet – område-fredning), Maarud gård (fredet/kommunalt liste-ført), 


Galterud og Sander jernbanestasjon (vedtaksfredet jernbaneanlegg – områdefredning) har også 


kulturhistorisk verdi. 


Det er kulturhistoriske verdier knyttet til Matrand sentrum, Eidskog kirke som er statlig listeført og automatisk 


fredet kirkested fra middelalderen, Matrand jernbane-stasjon – vedtaksfredet, den Wingerske kongeveg og 


Pilegrimsleden, Åbogen jernbanestasjon (vedtaksfredet jernbaneanlegg), Telegrafistgården på Skotterud og 


jernbaneanlegg med vanntårn, stasjonsbygninger og landhandel i sveitserstil (kommunalt listeført) og 


Magnor stasjon (kommunalt listeført). 


For K5.1 er konfliktpotensialet middels for kulturarv.  


 


Tabell 7-4: Konsekvenser for kulturarv, sammenlignet med referansealternativet 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Kulturarv 0 - - - - - - - 


 


 


 Landskapsbilde 


Konsept 2.3 


Mellom Lillestrøm og Sørumsand er det en kort strekning langs Glomma der landskapsverdiene er knyttet til 


strandsonen og en lang smale landtunge på utsiden av dagens jernbanespor. Kryssingssporet på Bodung 


berører delvis landskapsverdier. 


For K2.3 er konfliktpotensialet lavt for landskapsbildet. 
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Konsept 3.4 


For landskapsbildet vil det være mulig konfliktpotensial langs Nordre Øyeren naturreservat, ved kryssing av 


Glomma på ny bro ved Fetsund, samt langs Glommas løp. Avhengig av plassering og utforming vil det også 


kunne være et konfliktpotensial ved brokarene på begge sider av Glomma. 


Det er også skogkledde raviner ved bekkers utløp i Glomma som har en spesiell landskapskarakter. 


Landskapsbilde har middels konfliktpotensial. 


 


Konsept 5.1 


For landskapsbilde kan kryssing av Leira og Glomma sør for Sørumsand være en utfordring. 


For K5.1 er konfliktpotensialet middels for landskapsbilde. 


 


Tabell 7-5: Konsekvenser for landskapsbilde, sammenlignet med referansealternativet 


Tema  K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Landskapsbilde 0 - - - - - 


 


 


 Oppsummering ikke-prissatte virkninger 


Tabell 7-6 viser en oppsummering av konsekvensene for de ikke-prissatte miljøtemaene for konseptene. 


Vurderinger er gjort i forhold til referansealternativet. Minuser er negativt, og desto flere minuser desto mer 


negativt. Det er motsatt for plusser. 


 


Tabell 7-6: Konsekvenser for de ikke-prissatte virkningene, sammenlignet med referansealternativet 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Naturressurser 0 - - - - - 


Naturmangfold 0 - - - - - 


Friluftsliv/by og bygd 0 - - - - 


Kulturarv 0 - - - - - - - 


Landskapsbilde 0 - - - - - 


Samlet vurdering 0 - - - - - - 


Rangering 1 2 4 3 


 


Fra tabellen over framgår det at konsept K1 ikke gir noen effekter sammenlignet med referansealternativet 


da det ikke gjennomføres infrastrukturinvesteringer. Konsept K2.3 gir moderate negative konsekvenser. 


Konsept K5.1 gir noe mer negative konsekvenser enn konsept K2.3, mens konsept K3.4 gir relativt 


betydelige negative ikke-prissatte konsekvenser. 
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8 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte virkninger 


Tabell 8-1 viser de samlede konsekvenser av alternativene for prissatte og ikke-prissatte virkninger. 


Vurderingene er gjort i forhold til referansealternativet. I tabellen er positive tall økt nytte, mens negative tall 


representerer redusert nytte (eller økte kostnader). 


Tabell 8-1: Samlede konsekvenser for konseptene for de prissatte og ikke-prissatte virkningene. Beløp i millioner 2019-
kroner, nåverdi 2022. 


Tema K1 K2.3 K3.4 K5.1 


Prissatte virkninger     


Netto nytte 1 221 2 688 - 16 273 - 1 908 


I. Rangering etter netto nytte 2 1 4 3 


Ikke-prissatte virkninger     


Samlet vurdering ikke-prissatte virkninger  0 - - - - - - 


II. Rangering ikke-prissatte virkninger 1 2 4 3 


Samlet konsekvens     


III. Samlet samfunnsøkonomisk rangering 2 1 4 3 


 


Konsept K2.3 blir rangert høyest ut fra prissatte konsekvenser og nest høyest ut fra ikke-prissatte 


konsekvenser. Konseptene K1 og K2.3 har begge positiv netto nytte (prissatt konsekvens). Konsept K2.3 


kommer bedre ut enn konsept K1 for prissatte konsekvenser, og dårligere for ikke-prissatte konsekvenser. 


Investeringene i infrastruktur i konsept K2.3 er i hovedsak utvidelser av kryssingsspor på områder som 


allerede er regulert. Omfanget av de ikke-prissatte virkningene er etter vår vurdering ikke stort nok til å endre 


rangeringen fra prissatte konsekvenser. Samlet sett er derfor K2.3 er bedre enn K1. 


Ut fra den samfunnsøkonomiske analysen bør konsept K2.3 anbefales. Det henvises imidlertid til 


hovedrapporten for en endelig anbefaling, der også vurderinger av blant annet konseptenes måloppnåelse 


inngår. 


Konseptene K3.4 og K5.1 er beregnet å gi en betydelig negativ samfunnsøkonomisk netto nytte, og er også 


konseptene med mest negative ikke-prissatte virkninger. Disse rangeres dermed lavest av de fire 


konseptene ut fra den samfunnsøkonomiske analysen.  
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Vedlegg: Beregninger av antall grensekryssende togreiser i 


konseptene 


 


Tilbudsendring og metodevalg for markedsvurdering 


Reisetidsbesparelsen som er forutsatt i konseptene for fjerntoget på Kongsvingerbanen er svært liten. I 


konsept K3.4 er det 5 minutter kortere kjøretid enn i Referanse K0, mens den i konsept K5.1 er 7 minutter 


kortere. På endepunktrelasjonen Oslo-Stockholm utgjør dette en tidsgevinst på 1,7 respektive 2,3 prosent. 


I konseptene K3.4 og K5.1 er det lagt til grunn at det vil være 8 togavganger per dag mellom Oslo og 


Stockholm, mens det i Referanse K0 er 5 avganger. Dette tilsier at gjennomsnittlig ventetid i disse 


konseptene reduseres med 37,5 prosent.  


Ved større reisetidsendringer enn hva som er lagt til grunn i KVU Kongsvingerbanen, ville det vært naturlig å 


gjøre en grundig analyse av konkurransen mellom tog og fly på strekningen Oslo-Stockholm. Det er tidligere 


gjennomført utredninger som blant annet forutsetter under 3 timer reisetid med tog mellom Oslo og 


Stockholm, noe som forutsetter omfattende jernbaneinvesteringer både i Norge og Sverige. 


Reisetidsendringene som vi skal legge til grunn her er mye mindre enn dette, og vi har derfor valgt å anta 


direkte etterspørselselastisiteter for ventetid og ombordtid i toget, for å beregne økning i antall 


togpassasjerer som følge av tilbudsendringene i konseptene. Implisitt ligger i dette en antagelse om at det 


ikke skjer et større skift i konkurransen mellom transportmidlene, som følge av noen av tilbudskonseptene 


som er utredet. 


Det finnes en rekke kilder for tidselastisiteter for togreiser. Bruk av elastisiteter innebærer en forenkling 


sammenlignet med transportmodeller som håndterer turproduksjon, destinasjonsvalg, transportmiddelvalg 


og rutevalg i ulike geografiske delmarkeder i et analyseområde. Elastisiteter vi nødvendigvis representere et 


gjennomsnitt av et gitt marked. Som for alle andre markeder vil det i transportkorridoren Oslo-Stockholm 


være spesielle forhold som tilsier at den elastisiteten vil kunne avvike fra gjennomsnittsverdier som er 


estimert i andre markeder under andre forhold.  


Hvis vi med frekvens mener antall avganger innenfor en gitt tidsperiode, vil ventetiden være proporsjonal 


mot den inverse av frekvensen (minutter i tidsperioden dividert på frekvensen). I prinsippet vil 


ventetidselastisiteten fortelle hvor mange prosent antall togreiser endres når ventetiden endres med en 


prosent. Med en logaritmisk (ikke-lineær) tolkning av etterspørselselastisitet vil frekvenselastisiteten være 


den samme som ventetidselastisiteten, men med motsatt fortegn. 


Elastisitet = ln( N1 / N0 ) / ln( T1 / T0 ), 


hvor N0 er antall togreiser før endring i antall togavganger og N1 er antall togreiser etter endring i antall 


togavganger. T0 er ventetid før endring og T1 er ventetid etter endring. Gjennomsnittlig ventetid er her 


definert som halve tiden mellom avganger. 


Oslo Economics har i 2016 gjennomført en analyse på oppdrag for Jernbanedirektoratet [24] hvor de har 


estimert ombordtidselastisiteter for antall togreiser med fjerntog som varierer mellom -0,3 og -0,6. Verdiene 


er avhengig av blant annet om det er liten eller stor grad av flykonkurranse. Dette stemmer godt med 


tidligere resultater fra Nasjonal persontransportmodell NTM5, som viser at ombordtidselastisiteten i 


gjennomsnitt ligger på -0,4 for lange togreiser (Hamre 2002). Elastisiteten for forretningsreiser er høyere i 


tallverdi enn gjennomsnittet og ligger på -0,65. 
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Når det gjelder ventetidselastisiteter for togreiser viser estimatene fra Oslo Economics at denne ligger på      


-0,2 for markeder med liten flykonkurranse, men for markeder med stor grad av flykonkurranse har det ikke 


vært grunnlag for å estimere elastistieter med hensyn til ventetid. I samme rapport er det imidlertid 


gjennomført en litteraturstudie som viser at elastisiteten med hensyn til avgangsfrekvens varierer mellom      


-0,2 og -0,43, basert på norske studier. Forretningsreiser har høyere elastisitet enn gjennomsnittet. 


Etterspørselsfølsomheten er større på lang sikt enn på kort sikt. 


Videre har Järnvägsgruppen ved KTH, gjennom egne studier samt kartlegging av en rekke andre 


undersøkelser (for eksempel Börjesson 2012 [25]), vurdert hva som kan være realistiske elastisitetsverdier 


for nordiske korridorene. Et samlet tallmateriale fra KTH indikerer at ventetidselastisiteten for togreiser i 


korridoren Oslo-Stockholm i gjennomsnitt bør ligge på -0,5. Dette er en høyere verdi enn hva som er kartlagt 


i norske studier, men samtidig nær øvre del av intervallet for hva som er estimert og kartlagt i litteraturstudien 


fra Oslo Economics. Høye nivåer på verdiene underbygges av at endepunktsmarkedet har stor 


flykonkurranse, at flyreiser på strekningen i stor grad består av forretningsreiser og at det i analysen bør tas 


høyde for langsiktige effekter (beregningsår 2030 og 2050). Vi legger dette til grunn og antar en 


ventetidselastisitet på  -0,5. 


Med såpass små reisetidsendringer som det er snakk om i KVU Kongsvingerbanen for fjerntoget på 


strekningen Oslo-Stockholm, spiller det ikke stor rolle for utfallet av transportanalysen hvilke elastisiteter for 


ombordtid som antas. Vi antar her verdien -0,6 som samsvarer med estimater fra Oslo Economics for 


fjerntogsmarkeder med stor grad av flykonkurranse. 


 


Markedseffekter implementert i beregning av trafikantnytte 


Den isolerte prosentvise effekten av både konsept K3.4 og K5.1, sammenlignet med Referanse K0, blir 


avrundet til 28 prosent vekst i antall togpassasjerer. Dette skyldes at det er marginale reisetidsendringer, og 


det er effekten av flere togavganger og redusert gjennomsnittlig ventetid som blir utslagsgivende. Både K3.4 


og K5.1 har 8 avganger per dag og retning. Det antas samme relative markedseffekt av konseptene i 2030 


som i 2050, når vi sammenligner med Referanse K0 i respektive år.  


Vi tar utgangspunkt den faste basismatrisen for grensekryssende reiser, som er etablert RTM i forbindelse 


med NTP 2022-2033. Denne er i utgangspunktet etablert av TØI for 2017 og framskrevet til nivå for 


referansesituasjonen i 2030 og 2050 ved bruk av transportmodellberegnet vekstrate for kollektivtransport 


[13]. Vi har videre framskrevet trafikknivået ved hjelp av elastisiteter i henhold tilbudsendring i perioden 


2016-2030 i kombinasjon med framskrivingfaktorene i RTMs basismatrise (som forutsetter ingen 


tilbudsendring). Dette gir 2 prosent avvik i forhold til modellens basismatriser for 2030, og vi legger derfor 


modellens trafikknivå til grunn for Referanse K0 2030 og 2050 i vår analyse. Samlet vekst samsvarer med 


nivå på TØIs framskrevne basismatrise som viser 384.000 passasjerer i 2030 og 429.000 i 2050. 


Markedseffekter som følge av endret togilbud i konseptene kommer i tillegg til dette nivået.  
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Figur 0-1: Antall grensekryssende togreiser per år i korridoren Oslo-Stockholm. Ulike kilder er KTHs anslag i 
trafikkdatabase (2016), RTMs basismatrise for dagens situasjon og framskrevet til antatt referansebane estimert av TØI 
(2017, 2030 og 2050), samt antatt trafikk i konseptene K3.4 og K5 ved hjelp av elastistietsberegninger (2030 og 2050).  


 


Den faste turmatrisen for togreiser mellom Norge og Sverige, som reiser langs Kongsvingerbanen, blåses 


opp med hensyn til den beregnede effekten i konseptene K3.4 og K5.1. De nye konseptspesifikke 


turmatrisene benyttes som eksogen forutsetning (input) til transportmodellen RTM. Ved beregning av 


trafikantnytte fanger vi dermed opp effekten av økt antall grensekryssende reiser som følge av det 


forbedrede togtilbudet i konseptene,  det vil si i tillegg til den modellberegnede effekten i RTM for reiser som 


har både start- og målpunkt i Norge. 


 







