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Sammendrag
Behov og kapasitet
I dag finnes det 280 tilgjengelige hensettingsplasser på Østlandet. Når vi fjerner spor som ikke er
definert som hensettingsplasser etter Network statement, anlegg som erstattes med nye anlegg som
for eksempel Moss, Hamar mm er antallet redusert til 192.
Behovet for hensetting på Østlandet er for 2027 på 268 plasser og for 2035 på 319 plasser.
Behovet inkluderer alt materiell som er i turnering samt reservemateriell som inngår i linjens
turnering.
For Sør, Vest og Midt/Nord er det en total kapasitet på 113 tilgjengelig hensettingsplasser, men
mange steder er det ikke samsvar mellom der det er behov og der det er kapasitet. Behovet er for
2027 på 105 hensettingsplasser og for 2035 på 109 hensettingsplasser.
Tabell 1-1: Oversikt over hensettingsbehov for Østlandet og Sør, Vest, Midt/Nord i 2027 og 2035

ØSTLANDET 2027

ØSTLANDET 2035

Linje

Hensettingsbehov

Linje

Hensettingsbehov

L1

28

L1

35

L2

30

L2

FT

24

R12

10

R13
R14/
R18X/
R19X
R21
R22/
R23
R3/
RE30
RE10

20

FT
R12/
R19
R13

Sør, Vest, Midt/Nord
2027
HensettingsLinje
behov
L43

2

29

L59

27

R26

24

Sør, Vest,
Midt/Nord 2035
HensettingsLinje
behov
L43

2

16

L59

20

14

R26

14

R45

8

R45

8

29

R71

4

R71

4

20

R14/
R18

22

RD22

2

RD22

2

19

R21

22

DR25

5

DR25

5

12

R22

18

RD42

2

RD42

2

11

RD53

1

RD53

1

35

RE72

1

RE72

1

10
14

R3/
RE30
RE10

RE11

13

FJ61

11

FJ61

11

RE16X
RE20/
RE24
RD25

3

FJ30

1

FJ30

1

26

25

FJ41

11

FJ41

11

1

RE20/
RE24
RD25

1

FJ50

11

FJ50

11

RD52

3

RD52

3

FJ71

12

FJ71

12

RD54

1

FJ702

4

FJ702

4

FJ41

9

FJ41

11

Sum

105

Sum

109

FJ50

7

FJ50

7

FJ61
FJE
104
FJE
201
Sum

9

FJ61

9

6

FJE104

6

4

FJE201

4

268

Sum

319
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Utvikling av konsept
For å utvikle et hensettingskonsept er det sett på to alternativer ett som minimerer tomtogkjøring og
ett som minimerer investeringskostnadene. Disse alternativene representerer hver sine ytterpunkter.
Av de kriterier som er valgt å vurdere det fremtidige konseptet opp imot er det blitt utarbeidet et
alternativ som har minst mulig tomtogkjøring. Og et alternativ som benytter i størst mulig grad
dagens hensettingsplasser. Begge disse alternativene skal være gjennomførbare, spesielt i forhold
til kapasitet på banen.
Kriteriene for fordeling av alternativer og sammensetning av konsept er:
• Minst mulig investering i ny infrastruktur
• Minst mulig tomtogkjøring
• Minst mulig bruk av togspor
• Samlokalisering av like togsett
• Utnyttelse av eksisterende arealer/infrastruktur
• Begrense investeringer i midlertidig infrastruktur
• Samlokalisering med verksteder
De ulike konseptalternativene eller minimeringsalternativene gjør det mulig å sette ulike hypoteser
opp mot hverandre. Ett sentralt funn som også har påvirket utarbeidelsen av det anbefalte
hensettingskonseptet er at det på generelt grunnlag er vesentlig billigere å kjøre tomtog til
eksisterende hensettingsplasser fremfor å bygge nye. I utarbeidelsen av hensettingskonseptet er
dette tatt med i vurderinger hvor man også har sett på totaliteten i forhold til blant annet
strekningskapasitet og reserver. Det er ikke gjort vurderinger knyttet til infrastrukturreserver for
minimeringsalternativene for minimering av henholdsvis tomtogkjøring og investeringskostnader.
Dette er vurdert for det anbefalte hensettingskonseptet.
Hensettingskonseptet
Konseptet har så langt det er mulig forsøkt å samle linjer og produkt i felles anlegg. Skissen
nedenfor viser en illustrasjon av hvordan Østlandet er delt inn i geografiske områder hvor en har
vurdert samlokalisering og optimalisering av behovene for hensetting. I hovedsak er
hensettingsanleggene lagt til ytterpunktene av linjene.

Figur 1-1: Illustrasjon over geografiske områder Østlandet
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Skissen som viser geografiske områder for Sør, Vest og Midt/Nord viser at det innenfor hvert område
er mulig å definere soner hvor det er sett på å få etablert et felles anlegg. Dette er vist med lilla
områder.

Figur 1-2: Illustrasjon over geografiske områder for Sør, Vest og Midt/Nord
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Tabell 1-2: Endring i kapasitetsøkning Østlandet 2035

Hensettingskonsept Østlandet 2035
Det er et underskudd på antall
hensettingsplasser i 2035, som foreslås
dekket opp ved å bygge 193 nye
hensettingsplasser, hvorav 34 plasser er
utvidelse av eksisterende anlegg og 159
plasser er fordelt på 14 nye anlegg. Forslaget
innebærer at tidligere planlagt
kapasitetsøkning blir redusert med 13
plasser. Dette er vist i tabellen til høyre.
Kostnader for tomtogkjøring utgjør ca. 10%
av den totale kostnaden for konseptet, mens
utbygging av flere hensettingsplasser står for
resten.
Tabell 1-3: Tomtogkjøring Østlandet 2035
Tomtogkjøring
Antall togsett
Kjørte kilometer
Taxi kostnader
Tomtog kjøring
Årlige kostnader
Totale kostnader 40 år

2035
57
2011 km
7 MNOK
24 MNOK
29 MNOK
617 MNOK

Planlagt
Forslag til
kapasitets- kapasitets- Differanse
økning
økning
Fredrikstad
30
0
-30
Drammen
36
25
-11
Hamar
20
12
-8
Hønefoss
16
10
-6
Gjøvik
8
0
-8
Kongsvinger
10
7
-3
Skien
4
4
0
Ski
32
32
0
Tønsberg
14
14
0
Borgestad
0
0
0
Bislett
4
4
0
Moss
16
16
0
Lillehammer
16
16
0
Spikkestad
0
6
6
Kongsberg
0
6
6
Årnes
0
7
7
Dal
0
8
8
Rakkestad
0
10
10
Sarpsborg
0
16
16
Sum
206
193
-13
Stasjon

De totale kostnadene for hele konseptet er på 7 301 MNOK hvor kostnadene er aggregert og
diskontert med levetid på 40.
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Hensettingskonsept Østlandet 2027

Tabell 1-4: Endring i kapasitetsøkning Østlandet 2027

Anbefalt konsept for 2027 er utarbeidet etter
samme metode som anbefalt konsept for 2035.
Anbefalt konsept 2027 henger nøye sammen
med anbefalt konsept for 2035 slik at nye
anlegg som anbefales etablert i 2027 er
dimensjonert i forhold til fremtidig behov i 2035.
Det er et underskudd på antall
hensettingsplasser i 2027 som dekkes opp ved
å bygge 163 nye hensettingsplasser. Forslaget
innebærer at tidligere planlagt kapasitetsøkning
blir redusert med 15 hensettingsplasser. Dette
er vist i tabellen til høyre 1.
Tabell 1-5: Tomtogkjøring Østlandet T2027
Tomtogkjøring
Antall togsett
Kjørte kilometer

T2027
42
1647 km

Stasjon
Fredrikstad
Drammen
Hønefoss
Gjøvik
Lillehammer
Moss
Skien
Borgestad
Ski
Tønsberg
Kongsvinger
Hamar
Kongsberg
Spikkestad
Dal
Rakkestad
Sarpsborg
Sum

Planlagt Forslag til
kapasitets- kapasitets Differanse
økning
økning
30
36
16
2
16
16
0
0
32
14
6
10
0
0
0
0
0
178

0
10
10
0
16
16
0
0
32
14
7
12
6
6
8
10
16
163

-30
-26
-6
-2
0
0
0
0
0
0
1
2
6
6
8
10
16
-15

Det er ikke utført kostnadsvurdering av utviklingstrinnet 2027.
Ved utarbeidelse av konseptet for 2027 er det lagt vekt på å unngå trinnvis utbygging av anlegg frem
mot 2035. Dette medførte en høyere andel av infrastrukturreserve i dette utviklingstrinnet enn det
er behov for, og ved en optimalisering er det vurdert at en kan redusere behovet for nye spor med
opptil 16 stk.

Hensettingskonsept Sør, Vest og Midt/Nord 2027
Anbefalt hensettingskonsept for Sør, Vest og Midt/Nord er utarbeidet etter samme metode som for
Østlandet, med unntak av at det ikke er gjort kostnadsberegninger eller analyser av forskjellige
alternativer.
For Sør, Vest og Midt/Nord er det flere steder underskudd på hensettingsplasser i forhold til hvor
behovet oppstår. På grunn av svært lange avstander er det flere steder ikke aktuelt å kjøre tomtog til
hensettingsanlegg med ledig kapasitet. På bakgrunn av dette anbefales det etablert 35 nye
hensettingsplasser innen 2027. Der det er mulig anbefales det tomtogkjøring for å redusere
kostnaden for nye investeringer.

1 Endringer i forbindelse med Ringeriksbanen i 2029 er inkludert i denne tabellen.
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Tabell 1-6: Tomtogkjøring Sør, Vest og Midt/Nord 2027

Region
Vest

Sør

Midt/No
rd

Tomtogkjøring
Antall
togsett
Kjørte
kilometer
Antall
togsett
Kjørte
kilometer
Antall
togsett
Kjørte
kilometer

Sum

Tabell 1-7: Endringer i kapasitetsøkning Sør, Vest og Midt/Nord 2027

Region

3

Stasjon

Arna
Bergen
Voss
Stavanger
Sør
Steinkjer
Støren
Midt/Nord
Trondheim
Bodø
Sum

158

Vest

5
303
4
109

Planlagt Forslag til
kapasitets- kapasitets Differanse
økning
økning
0
2
0
0
1
6
0
0
9

2
5
3
5
1
7
6
6
35

2
3
3
5
0
1
6
6
26

Hensettingskonsept Sør, Vest og Midt/Nord 2035
Konsept for 2027 videreføres i 2035. For Vest og Midt/Nord er det ingen endringer i
hensettingsbehovet i denne perioden. Kun på Jærbanen er det tilbudsendringer som medfører
endringer i hensettingsbehovet. Dette innebærer bygging av ytterligere 3 hensettingsplasser i
Egersund. Det blir også en økt tomtogkjøring, men det antas at ved optimalisert justering av
hensettingsbehov vil mengden av tomtogkjøring reduseres vesentlig.
Tabell 1-8: Endringer i kapasitet Sør 2035

Region

Stasjon

Sør

Egersund
Stavanger

Planlagt
Forslag til
kapasitets- kapasitets
økning
økning
0
0
0

Sum

3
5
8

Differanse
3
5
8

Tabell 1-9: Tomtogkjøring Sør 2035

Region
Sør

Tomtogkjøring
Antall
togsett
Kjørte
kilometer

Sum
11
999

Behov for servicefasiliteter
Hensettingsanlegg kategoriseres etter tre typer avhengig av bruk og funksjonalitetskrav:
Type A. Hensettingsanlegg som tilbyr nødvendige tjenester for persontog i ordinær drift. Type A
anlegg er tilrettelagt for sikker adkomst for personell og mulighet for inspeksjon av tog, forvarming
av tog (strømforsyning), innvendig renhold, tømming av avfall, områdesikring mot adgang for
uvedkommende og skadeverk. Type A anlegg kan i tillegg til hovedfunksjoner ha en eller flere av
tilleggsfunksjoner: påfylling av vann, tømming av toaletter, utvendig renhold av tog, påfylling av
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diesel. Tilleggsfunksjoner planlegges basert på vurdering av behov på konkrete strekninger og
toglinjer etter prinsippet om at alle toglinjer skal ha tilstrekkelig tilgang til tjenestene.
Type B. Hensettingsanlegg som tilbyr minimum av tjenester for kjøretøy i ordinær drift eller i reserve.
Type B anlegg er tilrettelagt for sikker adkomst for personell, mulighet for inspeksjon av tog og
forvarming av tog (strømforsyning), områdesikring mot adgang for uvedkommende og skadeverk.
Type B anlegg er primært aktuelle for hensetting av kjøretøyreserver og hensetting på dagtid.
Unntaksvis kan type B anlegg aksepteres hvis anlegget betjener få togsett og kostnader ved å bygge
ytterligere fasiliteter vurderes som uhensiktsmessig eller når det ikke er fysisk plass til ytterligere
fasiliteter.
Type C. Hensettingsanlegg for hensetting av persontog på ubestemt tid som ikke er i drift. Type C
anlegg tilbyr kun områdesikring mot adgang for uvedkommende og skadeverk.
Jernbanedirektoratet anbefaler at alle nye hensettingsanlegg utformes som type A anlegg. Nye
anlegg som planlegges kun for betjening av kjøretøyreserver kan bygges som type B.
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1 Innledning
Nasjonal transportplan 2018-2029 legger opp til økt togproduksjon for å møte transportetterspørselen i
årene fremover. Fremtidig jernbaneinfrastruktur og kjøretøyflåte skal utvikles i tråd med det planlagte
togtilbudet. Det omfatter blant annet tilstrekkelig kapasitet for hensetting av rullende materiell.
Jernbaneverket la i 2015 frem utredning Hensetting Østlandet som ligger til grunn for inngåtte
infrastrukturavtaler mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR om planlegging av nye hensettingsanlegg
på Østlandet. Det er i senere tid oppstått behov for revidering av foreliggende utredning Hensetting
Østlandet samt å utvide analyseområdet til å kartlegge hensettingsbehov i hele landet.
Prosjektet Strategi for hensetting har til hensikt å kartlegge hensettingsbehovet og gi føringer for en
samfunnsøkonomisk optimal hensetting i Norge for persontrafikk på kort og lang sikt. Resultatene
presenteres i to hovedrapporter som skal danne grunnlag for Strategi for hensetting. Disse er
Hensettingsmodell Norge R2021 og Hensettingskonsept Norge 2022-2035. Dette dokumentet gjelder
Hensettingskonsept Norge 2022-2035.

Målet med strategiarbeidet
•
•
•

er å sikre sammenheng mellom togtilbud, persontogmateriell og hensettingsinfrastruktur jf.
gjeldene NTP
er å sikre en samfunnsøkonomisk optimal ressursutnyttelse
er at det skal være et grunnlag for prioriteringen av tiltak i forbindelse med NTP-arbeidet og
infrastrukturavtaler med Bane NOR.

Strategien omfatter ikke hensettingsanlegg for kjøretøy til godstrafikk og vedlikehold av jernbane.
Strategien omhandler ikke verksteder for kjøretøy og tjenester som normalt ytes i verksteder.
Rapportene utarbeides av COWI med Eivind Randen som oppdragsleder for rådgivergruppen. Petter
Andersen har vært ansvarlig for konseptanalysen og Hans Øyvind Lied har vært ansvarlig for utarbeidelse
av hensettingskonsept.
For Jernbanedirektorat er Vera Jensen prosjektleder og Åse Drømtorp – assisterende prosjektleder.
Fagressurser som har bidratt med grunnlag til rapporten er: Kari Nordheim/ Frank Maciejewicz og Audun
Søberg (togtilbud og hensettingsbehov), Bjørn Bryne (kjøretøy), Atle Einarson (hensettingskapasitet og
servicefasiliteter) og Frode Hjelde (kostnadsanalyse)
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1.1

Grunnlag

Nedenfor finnes en oversikt sentrale grunnlagsdokumenter.
Tabell 1-1: Tabell over grunnlagsdokumenter

Grunnlag
Nasjonal
transportplan og
Handlingsprogram
2018-2029
”Materiellstrategi”
2018-2029

Kort beskrivelse
Strategi for hensetting baseres på hensettingsbehov som
utløses av tilbudsforbedringer omtalt i Nasjonal
transportplan og Jernbanesektorens handlingsprogram.
Strategi for utvikling av en nasjonal flåte av
jernbanekjøretøy for persontransport 2018-2029,
utarbeidet av Jernbanedirektoratet

Revisjon/
Dato

Rev dato
14.02.18

Strategi for hensetting har grensesnitt til
materiellstrategien generelt, både på kort og mellomlang
sikt i forhold til toglengder og hensettingsbehov.
Det pågår et strategiarbeid knyttet til nattogmateriell, siden
disse vognene har begrenset levetid. Det må derfor
forholdsvis raskt tas stilling til hva som skal erstatte dette
materiellet.
I materiellstrategien inngår:
1. Materielldisponeringsplaner
2. Norske togs flåteoversikt
Network
Statement
Føringer,
forutsetninger og
informasjon
Tentativ materiell
disponeringsplan 2
Ruteplaner
(gjeldende)
Rutemodeller

Network Statement beskriver infrastrukturen samt de
generelle betingelsene for å kunne trafikkere på
jernbanenettet.
Kort beskrivelse

Utdrag
datert
22.01.19
Revisjon/
Dato

Benyttes for å estimere hensettingsbehov på kort sikt
(frem til 2021).

22.08.18

Materielldisponeringsplaner gir informasjon om antall tog i
turnering per toglinje og forutsetninger for toglengder.
Ruteplaner gir informasjon om kjøretider mellom stasjoner.
Benyttes for å estimere hensettingsbehov på mellomlang
sikt (2022-2029).
Gir informasjon om antall tog i turnering per toglinje, hvor
tog går ut av drift, forutsetninger for toglengder og
kjøretider mellom stasjoner.
Rutemodeller som benyttes:
• R2022 Østfold rutemodell etter Follobanen
• R2023 Trønderbanen
• 2027 Østlandet
• 2027 Jærbanen
• 2027 Vossebanen

2 Tentativ materielldisponering 2018-2029 (vedlegg til «Materiellstrategi», utarbeidet av Jernbanedirektoratet, rev. dato
22.08.2018.
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Tilbudskonsepter

Benyttes for å estimere hensettingsbehov på lang sikt
(2035-2050). Tilbudskonsepter har lav detaljeringsgrad.
Beregninger av hensettingsbehov har større usikkerhet enn
i rutemodell.
Gir informasjon om antall tog i turnering per toglinje og
forutsetninger for toglengder.

Fjerntogstrategi

Tilbudskonsepter som benyttes: 2035 og 2050.
Fjerntogstrategien utreder mulighetsrommet for å innføre
totimers grunnrute på fjerntogstrekningene Oslo–Bergen,
Oslo–Trondheim, Oslo–Stockholm, Trondheim–Bodø og
Oslo–Gøteborg, i forbindelse med kommende rullering av
Nasjonal transportplan.

26.04.2019

Utredningen ser også på om det er muligheter med en
ekspressavgang i hver retning i tillegg til dagen tilbud.
Utredningen er ferdigstilt i medio 2019, men resultater fra
analysene må koordineres med strategier og utredninger
bl. a. godsstrategien. Vedtatt Fjerntogstrategi legges til
grunn.

Avtaler med Bane
NOR
Persontrafikkavtaler

Gir informasjon om fjerntogtilbud på mellomlang og lang
sikt.
Oversikt over inngåtte avtaler om nye hensettingsplasser
og når hensettingsplassene skal tas i bruk.
Opsjoner om endret trafikk inngår i forespørslene for
trafikkpakkene. Avtalene åpner også for endring i
tilbudsutvikling som følge av operatørens eget
satsingsprogram. Dette kan påvirke hensettingsbehovet,
men tas ikke hensyn til i rapporten.

Gjeldende
per. februar
2019
Pågående

Trafikkpakke 1 - Sør (trafikkstart des. 2019)
• Sørlandsbanen: fjerntog Oslo S – Stavanger S
• Jærbanen: lokaltog Egersund – Stavanger S
• Arendalsbanen: lokaltog/matetrafikk Arendal –
Nelaug i korrespondanse med Sørlandsbanen
Trafikkpakke 2 – Nord (trafikkstart juni 2020)
• Dovrebanen: fjerntog Oslo-Trondheim
• Raumabanen: regiontog Dombås-Åndalsnes
• Trønderbanen: regiontog Lundamo-Steinkjer
• Meråkerbanen: regiontog Trondheim-Storlien
• Nordlandsbanen: fjerntog Trondheim-Bodø
• Saltenpendelen: regiontog Bodø-Rognan
• Rørosbanen: regiontog Hamar-Røros-Trondheim
Trafikkpakke 3 - Vest (tildeling av kontrakt des. 2020)
• Bergensbanen: fjerntog Oslo S – Bergen
• Vossebanen: regiontog Bergen – Voss - Myrdal
• Vossebanen: lokaltog Bergen - Arna

1.2

Grensesnitt med andre prosjekter

Utover grunnlagsdokumenter har prosjektet grensesnitt mot pågående prosjekter:
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•

Rutemodell 2033
o Prosjektet omfatter arbeidet med nye rutemodeller til NTP 2022-2033, herunder
Rutemodell Østlandet uten egne Flytog
o Rutemodell i henhold til NTP 2018-2029 (herunder realisering av indre InterCity)

•

Nye lokaltog type 77
o Prosess for anskaffelse av nye kjøretøy til erstatning for type 69 – nye lokaltog type 77

•

Nye fjerntog
o Grunnlag for anskaffelse av nye kjøretøy.

•

Fase 2 i kjøp av persontogtjenester
o Forslag til endelig pakkeinndeling for det sentrale Østlandsområdet og fremdrift for
konkurranseutsetting av de siste trafikkpakkene.
o Prosjektet har levert rapport med en anbefaling i juni 2019. Det fremgår av Prop. 1 S
(2017-2018) at det legges opp til endelig beslutning om pakkeinndeling i forbindelse
med statsbudsjettet for 2020. Inntil beslutningen er tatt legges anbefalingen i rapporten
legges til grunn for evaluering av konseptalternativer.

•

Toglengdestrategi
o Utredningen vurderer ulike konsepter for toglengder.
o Anbefalingen vil ikke foreligge tidsnok. I hensettingskonseptet forutsettes det bruk av
triple togsett der dette er aktuelt (i henhold til gjeldende strategi). Hvis andre konsepter,
for eksempel bruk av dobbeltdekkere, blir anbefalt vil dette kunne redusere
hensettingsbehovet.

•

Konseptvalgutredning (KVU) Kongsvingerbanen
o Banens kapasitet er fullt utnyttet, og konseptvalgutredningen skal se på mulige
løsninger for å øke kapasiteten på strekningen basert på behovsanalyse.

•

Konseptvalgutredning (KVU) Hovedbanen Nord
o Banens kapasitet er fullt utnyttet, og konseptvalgutredningen skal se på mulige
løsninger for å øke kapasiteten på strekningen basert på behovsanalyse.

•

Utbyggingsrekkefølge og kostnadsreduserende tiltak på strekningene Haug –
Sarpsborg/Klavestad (Østfoldbanen)
o Bane NOR skal vurdere optimalisering av delstrekninger som reduserer kostnadsbildet,
eller trinnvis parsell /del-utbygging på strekningen Haug- Seut- Sarpsborg/Klavestad.
Stasjonsstrukturen ligger fast. Det åpnes for forslag til mindre endringer av
effektmålene, hvis dette gir vesentlige reduserte kostnader, samtidig som økt kapasitet
på strekningen oppnås.
o Anbefalingen vil ikke foreligge tidsnok. Gjeldende infrastrukturavtale K03-01 legges til
grunn for hensettingskonseptet.

•

Byvekstavtaler og utredninger om spor- og arealbehov i byområder
o Strategi for hensetting vil synliggjøre det fremtidige hensettingsbehovet i de store
byområdene og dette vil inngå i vurderinger om jernbanearealer kan frigis til andre
formål.
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2 Forutsetninger, metode- og arbeidsbeskrivelse
2.1

Tilgjengelig hensettingskapasitet

Hensettingsspor er i utgangspunktet alle spor på stasjoner hvor materiell kan hensettes på ubestemt tid. I
denne rapporten defineres hensettingsspor som spor på stasjoner som kan brukes til hensetting av
persontog som inngår i ordinær materiellturnering.
Det skilles mellom hensettingsplasser med servicefunksjoner og hensettingsplasser uten
servicefunksjoner. På hensettingsplasser uten servicefunksjoner er det kun tilrettelagt for innsett og uttak
av persontogmateriell, men ikke tilrettelagt for funksjoner som renhold, toalettømming eller vannfylling. Se
kapittel 2.6for nærmere beskrivelse.
For beregning av tilgjengelig hensettingskapasitet og servicefasiliteter brukes følgende inngangsdata:
•
•
•
•

Informasjon fra Network Statement 3 som er skjematisk sporplan, sportabell, hensettingstabell
inkludert servicefasiliteter.
Supplerende informasjon fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet for eksisterende
hensettingsanlegg som ikke er tilstrekkelig beskrevet i Network Statement
Informasjon om ny hensettingskapasitet som er under planlegging/bygging i henhold til avtaler
med Bane NOR
Informasjon fra samtaler med interessenter om dagens driftsopplegg for toghensetting og
høringsinnspill til Hensettingsmodellen R2021

Dagens utnyttelse av hensettingskapasitet preges av et ønske om å minimere tomtogkjøring og
tilrettelegging for å optimalisere togoperatørens drift. Dette medfører at det særlig innen Østlandet finnes
flere stasjoner som utnyttes til hensetting av persontogmateriell utover registrert tilgjengelig
hensettingskapasitet. I praksis betyr dette at tog hensettes i tilgjengelige spor uavhengig om dette er
sidespor eller togspor. Denne praksisen er underlagt kontroll og er godkjent, men den er likevel ikke
ønskelig på lengre sikt og vitner om et stort underskudd av hensettingsplasser der behovet faktisk oppstår.
Dagens praksis skjuler også i en viss grad det faktiske hensettingsunderskuddet knyttet til hver pendel.
Ved å hensette i togspor kan tomtogkjøringen i flere tilfeller så godt som elimineres og man kan samle flere
togsett der det allerede er lokalisert personalbaser. Ulempen ved å hensette i togspor er at det er
begrensninger av hva man kan yte av service på togene og hvis sporet ligger til plattform vil dette
vanskeliggjøre inspeksjonsrutiner av togsider og boogier (men også forenkle atkomsten). Dette betyr at
togene senere må transporteres til et annet egnet sted for toalettømming, vannpåfylling, vask og
inspeksjon. Ved å hensette i togspor belegger man også spor som kunne vært brukt i forbindelse med
avvikling av rutegående tog og hindrer vedlikehold av infrastruktur.
Togspor kan brukes til hensetting av togmateriell på visse vilkår, men anses i utgangspunktet ikke som
hensettingsspor. Unntak kan gjøres for endestasjoner etter en nærmere vurdering.
Det er satt følgende forutsetninger knyttet til infrastrukturen:
•

Hensettingskapasitet
o Dagens praksis med bruk av togspor og øvrige spor til hensetting må forstås som at det
er en underdekning av hensettingskapasitet i det aktuelle området og vil ikke inngå i
oversikten over tilgjengelig hensettingskapasitet. På mellomlang og lang sikt skal
konsepter med hensetting i togspor og egne hensettingsspor vurderes i forhold til
hverandre for aktuelle områder.
o Eksisterende hensettingskapasitet defineres av dagens kapasitet inkludert nye
hensettingsplasser i henhold til gjeldende K04 (bygging) infrastrukturavtaler som har
planlagt ferdigstilles dato før første utviklingstrinn. Nye hensettingsplasser som følger av

3 Network Statement 01.11.2018
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•

2.2

K03 (planlegging) infrastrukturavtaler er hensyntatt i prosjektet, men ligger ikke til grunn
for løsningene. Se for øvrig kapittel 2.6 for en nærmere beskrivelse av
hensettingskapasitet.
o Det er forutsatt at tilgjengelig sporkapasitet på verksteder kan benyttes med en
utnyttelse på opptil 50 %.
o Hensettingskapasitet som blir utilgjengelig eller som fjernes som en del av
utbyggingsprosjekter er ikke hensyntatt. En slik reduksjon i hensettingskapasitet
forutsettes løst i forbindelse med det aktuelle utbyggingsprosjektet. Dette kan gjelde
steder som Drammen og Moss.
o Det er ikke gjennomført konkrete trafikale vurderinger av de enkelte eksisterende
stasjoner for å avdekke den maksimale kapasitetsutnyttelsen. Dette er en problemstilling
som kan være aktuell der flere funksjoner er samlokalisert og hvor det kan være
hensiktsmessig med en lavere kapasitetsutnyttelse for å øke sporplanens fleksibilitet.
Det legges til grunn at alle registrerte hensettingsplasser kan benyttes fullt ut med
unntak av Lodalen, Filipstad og Sundland som på grunn av flere sentrale funksjoner og
behov for tilgjengelige skiftespor ikke bør utnyttes fullt ut. Det antas at en
kapasitetsutnyttelse på ca. 80% er maksimal hensiktsmessig utnyttelse av Lodalen,
Filipstad og Sundland.
Verksteder
o Verksteder i Kvaleberg (lokal, region- og fjerntog Sørlandsbanen), Bergen (lokal, regionog fjerntog Bergensbanen) og Støren (regiontog Trønderbanen, Rørosbanen og
Raumabanen) forutsettes bygget innen 1. utviklingstrinn for Hensettingskonsept.
o Bygging av Støren verksted forutsettes selv om lokalisering ikke er besluttet.
o Fremtidig lokalisering av verkstedsfunksjoner for fjerntog på Dovrebanen og
Nordlandsbanen er ikke avklart.
o Lokalisering av verkstedsfunksjoner for nye lokaltog (type 77) på Østlandet er ikke
avklart.
o I arbeidet med hensettingskonsept vil man ikke ta hensyn til samlokalisering av
hensetting og verksted for de toglinjene som per dags dato ikke har avklart fremtidig
lokalisering av verkstedsfunksjoner.

•

Servicefasiliteter
o Vedlikehold, tining og avising av togsett samt fjerning av graffiti utføres i forbindelse med
verksted og defineres ikke som en del av servicefasiliteter for hensettingsanlegg.

•

Tilgjengelig areal i store byområder
o Dagens hensettingsarealer i følgende store byområder vil benyttes i hensettingskonsept:
Oslo (Filipstad, Loenga, Haven, Lodalen), Drammen (Sundland), Stavanger
(Paradis/Kvaleberg), Bergen og Trondheim (Marienborg).

Persontogmateriell

2.2.1 Anskaffelser av nytt materiell
Pågående leveranser av type 74, 75 og 76 fra Stadler til Norske tog og av type 78 fra CAF til Flytoget er
forutsatt at skjer i henhold til respektive avtale.
Leveransene av type 75 og type 78 er kompletteringer til eksisterende flåte.
Type 76 skal benyttes på Trønderbanen, Rørosbanen og Meråkerbanen. Det er bimodale togsett som kan
kjøres i elektrisk og diesel mode. De nye togene vil leveres i perioden april-desember 2021.
Leveranse av 13 type 74 og 14 type 96 er forutsatt å erstatte eksisterende type 70 og type 92 og påvirker
hensettingsbehovet ved at lengdebehovet for type 76 er 113 m mot 50 m for type 92 som de erstatter.
Etter pågående anskaffelser er det antatt at det leveres 30 stk. nye kjøretøy til innerlokaltogene på linje L1
og L2 fra 2023 med leveranse av 2 tog per måned til 2025.
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Etter 2025 er det forutsatt at de kontraktene som kreves for å dekke behovene for nye kjøretøy for å
erstatte kjøretøy som når sin levetid og for å dekke trafikk- og etterspørselsvekst som fremgår av
rutemodeller og tilbudskonsept realiseres. Fra ca. 2025 kommer det til å komme nye kjøretøytyper som vil
komplementere dagens flåte og muliggjøre planlagt vekst i kjøretøyflåten. Bortsett fra de nye lokaltogene
som kommer til å få betegnelse type 77 er hverken typebetegnelse eller egenskaper for de kommende
togtypene kjent. For årene fra og med 2027 har vi valgt å benytte betegnelse og egenskaper for
eksisterende kjøretøytyper uten å ta hensyn til om den aktuelle kjøretøytypen finnes eller er planlagt i
anskaffelesplaner i det antall som forutsettes. Grunnen til dette er at vi fra ett hensettingsperspektiv antar
at framtidige kjøretøy for hver enkelt togkategori vil ha samme egenskaper som de kjøretøyene som brukes
for den togkategorien i dag. Ett unntak fra dette er erstatteren for type 69 i L2 (type 77) antas å bli 110 m
lang. Neste avsnitt angir nærmere beskrivelse av forutsetninger for toglengder.
2.2.2 Toglengder
Ved beregning av tilgjengelig hensettingskapasitet er spormeter omregnet til 110 meter ekvivalenter
(omtales videre som hensettingsplasser). Dette er den dimensjonerende lengden for et FLIRT sett av type
74 og 75 og flytogene 4. Eldre togtyper er kortere enn 110 meter. Ved utregning av hensettingsbehov for lok
og vogner er lengden på togstammene omregnet til 110 meter ekvivalenter. Dette medfører at den faktiske
hensettingskapasiteten kan være større på enkelte strekninger som trafikkeres av togmateriell på under
110 meters lengde. Dette er kun hensyntatt for Jærbanen som trafikkeres av type 72 på 85 meters lengde.
Øvrige strekninger trafikkeres av blandet materiell.
Den nye lokaltogtypen (type 77) forutsettes å ha en lengde som ikke overgår 110 meter pr. sett. Den
samme togtypen er også tenkt bestilt som en kort utgave (type 77 kort) med en lengde på 75 meter.
Det er knyttet noe usikkerhet til dimensjonerende lengde for nye fjerntog da det er forhold som taler for at
lengden for et enkeltsett kan overgå 110 meter på grunn av andre behov for fasiliteter om bord enn lokalog regionaltog. Det er i arbeidet forutsatt toglengder tilsvarende 220 m 5.
Det benyttes de samme forutsetningene for antall togsett som kjøres per togavgang som i
grunnlagsmateriale. Se referansedokumenter omtalt i kapitel 1 og vedlegg 1 Hensettingsbehov Norge
2018-2050 for nærmere beskrivelse av forutsetningene.

2.3

Togtilbud og hensettingsbehov

Den langsiktige behovskartleggingen vurderer konsekvenser av tilbudsforbedringer som skissert i
rutemodeller/tilbudskonsept. (rutemodell 2027, tilbudskonsept 2029 og 2035). Hensettingskonseptet
2035 må sees på i sammenheng med sannsynlige utviklingstrekk i fremtidsscenarioet mot 2050.
Det forutsettes at hensettingsbehov fordeler seg etter følgende overordnede prinsipp (lokalisering av
hensettingsanlegg kan likevel avvike fra behovsfordelingen):
•
•

hensetting av fjerntog fordeler seg 50 % på hver pendelende.
hensetting av helpendler for region- og lokaltog fordeler seg på hver pendelende slik at begge
pendelendene kan betjenes med likt togtilbud mot sentrum om morgenen og fra sentrum om
ettermiddagen. For halvpendler fordeler materiellet seg med henholdsvis 80 % utenfor sentrum
og 20 % i sentrum.

Tilbudsendringer som påvirker hensettingsbehov kan være flere togavganger, økt ombordkapasitet (flere
togsett per avgang), nytt/større togmateriell eller ny reisetid/stoppmønster (endret turneringstid).
Hensettingskonseptet hensyntar den planlagte utviklingen av infrastrukturen.
Det er satt følgende forutsetninger knyttet til togtilbud og hensettingsbehov.
•

Trafikkavtaler

4

Type 74 og 75 er 105,5 meter. Type 71 er 108 meter og type 78 er 103 meter langt.

5

Unntak for strekningene Oslo – Gøteborg og Trondheim – Bodø. Her forutsettes en toglengde på 110m
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o

•

•

Konkurranseutsetting av persontrafikken i Norge fordeles foreløpig på 5 trafikkpakker
1. Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalslinjen, trafikkstart desember 2019
2. Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Meråkerbanen og
Trønderbanene, trafikkstart juni 2020
3. Bergensbanen og Vossebanen, trafikkstart desember 2020
4. Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog i Oslo (L1 og L2), trafikkstart desember
2022
5. Linjene som i dag trafikkerer 10-minutters systemet for regiontog i

Oslokorridoren, trafikkstart tidligst 2024

Hensettingsbehov
o Prosjektet skal vurdere løsninger for å dekke hensettingsbehov kun for
persontogmateriell. Godstogmateriell og arbeidsmaskiner som benyttes til vedlikehold av
infrastruktur er ikke medtatt. Disse togtypene forutsettes hensatt innenfor egne
godsterminaler, driftsbaser eller tilgjengelige andre spor som ikke disponeres til
hensetting av persontog.
o Hensettingsbehov for museumstog og chartertog er ikke inkludert. Hensettingsbehov for
museumstog håndteres i forbindelse med NTP-arbeidet.
o Det er ikke tatt hensyn til eventuelle ekstra (midlertidige) hensettingsbehov som kan
oppstå i overgangen mellom inn- og utfasing av nytt og gammelt togmateriell.
o Kjøretøy som er tatt ut av trafikk for oppdatering, installasjoner av ERTMS etc. på
verksteder beskrives ikke i hensettingskonseptet. Ved innfasing av nye tog leies det
arealer for mottaksbase med nødvendig hensettingskapasitet for å sette de nye togene
raskest mulig i trafikk. Det inngås en avtale mellom Norske tog og eier av arealene som
benyttes til mottaksbase. Gammelt togmateriell som fases ut tar i bruk spor som ikke er
utnyttet innenfor tilgjengelig infrastruktur.
o Antall togsett per togavgang følger det som er beskrevet i rutemodeller og
tilbudskonsepter for de enkelte år. I hovedsak innebærer dette følgende elementer:
1. Rush er definert som 06.00-09.00 og 15.00-18.00 på virkedager. Avvik fra dette
for bruk av trippelsett i 2035, her er rush definert som to timer på morgen og to
timer på ettermiddagen.
2. 2027: For L-, R- og RE-tog kjøres det i hovedsak enkeltsett i grunnrute og
dobbeltsett i rush i lastretning. Unntak for noen linjer som kjører dobbeltsett i
grunnrute
3. For 2035 og 2050 utvides tilbudet med trippelsett i rush for linje RE10, RE20 og
RE24
4. Fjerntogstrategien forutsetter toglengder tilsvarende dobbeltsett for samtlige
fjerntog, unntatt linje FJE Oslo – Gøteborg og FJ71 Bodø – Trondheim.
Fjerntogstrategien
o I fremtiden vil antall fjerntog øke mye og endringen kommer allerede i 2027 konseptet.
Endestasjonen for de fleste fjerntogene er i hoved- og regions hovedsteder og derfor
oppstår det et naturlig behov for å hensette disse i nærheten av endestasjonen. For
Østlandet vil det i 2027 og 2035 bli behov for å hensette 35 og 37 togsett pr natt. Det er
forutsatt i rapporten at fjerntog vil bli hensatt i Lodalen hvor også service vil bli foretatt.

2.3.1 Behov for reservekjøretøy
Kjøretøyene som i angis å være i reserve finnes for å oppfylle en eller flere av følgende roller:
Kjøretøyene som i angis å være i reserve finnes for å oppfylle en eller flere av følgende roller:
1.
Togoperatørenes driftsreserve
‐
Erstatning av kjøretøy som må tas ut at trafikk i driftsdøgnet på grunn av feil
‐
Kjøretøy til tungt vedlikehold > 4 h
‐
Kjøretøy for sesongvariasjoner
2.
Kjøretøyeiers reserve
‐
Kjøretøy til oppgradering – installasjon av ERTMS etc.
‐
Kjøretøy som skal avhendes
‐
Kjøretøy som venter på fremtidig bruk
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‐
Kjøretøy under levering
3.
Uhellsreserve
Togoperatørens driftsreserve samt kjøretøyeiers eventuelle uhellsreserve forutsettes å inngå i turneringen
og er inkludert i hensettingsbehovet utledet av togtilbudet. Bakgrunnen for denne forutsetningen er ønsket
om å få jevn utnyttelse av kjøretøyene.
Antall reservekjøretøy er basert på «Materiellstrategi» for de rutemodeller og tilbudskonsept der data er
tilgjengelig. For øvrige rutemodeller og tilbudskonsept er reserve beregnet som minste heltall > 10% av
total flåte for aktuell kjøretøytype. Kjøretøyeiers reserve for oppgradering, ombygging og under levering
forutsettes hensatt på aktuelt verksted for ombygging og mottak av nye kjøretøy. Dette behovet er ikke
hensyntatt i hensettingskonsept. For nærmere beskrivelse av hensettingsbehovet til reservekjøretøy
henvises det til vedlegg i kap. 12.2.
Reservebehovet er plassert utover på de stasjonene hvor det er et driftsmessig behov for reserve for den
enkelte linje (driftsreserve for kjøretøy som tas ut av trafikk på grunn av feil), samt der det er naturlig i
forhold til plassering av verksted (Tungt vedlikehold eller oppgradering).
Tabell 2-1: Oversikt over togmateriell i turnering samt reservesett som har behov for hensetting på Østlandet. For linjer som trafikkerer mellom Østlandet og
andre regioner vises kun materiellet som har hensettingsbehov i Østlandet (RD-tog og FJ-tog)
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Tabell 2-2: Oversikt over togmateriell i turnering samt reservesett som har behov for hensetting i regioner Sør, Vest og Midt/Nord. For linjer som trafikkerer
mellom Østlandet og andre regioner vises kun materiellet som har hensettingsbehov utenfor Østlandet (RD-tog og FJ-tog)

2.3.2 Behov for infrastrukturreserve
Optimal togdrift krever at det legges til grunn noe fleksibilitet i hensettingsinfrastrukturen.
Hensettingskonseptet som utarbeides i denne rapporten viser et eksempel på hvordan hensetting kan
løses for en bestemt rutemodell. I praksis skal det være rom for å optimalisere løsninger, tilpasse dem til
togtilbudet på aktuelt tidspunkt og håndtere avvikssituasjoner. Det forutsettes at infrastrukturreserve
tilsvarer ytterligere påslag i ca. 10%utover behovet beregnet ut fra materiell i turnering, togtilbud og
reservebehov. Påslaget vil ivareta følgende usikkerheter:
•
•
•
•

Operativ drift og avvikssituasjoner.
Endringer i togtilbud, kjøretøyflåte eller infrastruktur som følge av planforutsetninger.
Konkurranseutsetting av trafikkpakkene legger til rette for at operatørene kan tilpasse togdrift.
Endringer i forutsatt transportkapasitet (toglengder) og lengden på rushperioder.

Behovet for infrastrukturreserve vurderes for et geografisk område bestående av flere hensettingsanlegg.
Østlandet er inndelt i områder på hver sin side av Oslo-tunnel vist i figur 4-2. Det er ønskelig at behovene
blir løst på aktuell side av Oslo-tunnelen for å unngå en kapasitetsbelasting i tunnelen med kjøring av
tomtog. I sentrale områder bør infrastrukturreserven være noe større enn 10% da det er flere toglinjer som
potensielt kan benytte seg av denne.
Infrastrukturreserve er inkludert i foreslått antall nye hensettingsplasser per stasjon og vises som
overskuddskapasitet i figurene (grønne plusstall). Antall plasser for infrastrukturreserve og deres plassering
foreslås med utgangspunkt i best utnyttelse av eksisterende infrastruktur, hvilket anlegg som kan betjene
flest toglinjer og eventuelle andre forhold. Det er for eksempel vurdert som hensiktsmessig å bygge ut noe
større kapasitet i ett trinn for å unngå to byggefaser.
Det vurderes at infrastrukturreserve kan løses på en mer fleksibel og kostnadseffektiv måte enn behovet
utledet av togtilbud/kjøretøy. Det kan innebære flytting av plasser for infrastrukturreserve til andre anlegg
innen et definert område, bruk av andre plasser (utover det som er definert som tilgjengelige
hensettingsplasser i rapporten) eller bruk av togspor kan være akseptabelt hvis det vurderes som
gjennomførbart og totalt sett en optimal løsning.
Infrastrukturreserve beregnes kun for det anbefalte konseptet. For å få relevant sammenlikningsgrunnlag
med minimeringsalternativene (se kap.2.4.1) er resultatene fra kostnadsanalysen for
minimeringsalternativene også tillagt en flat prosentsats på 10 %.
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2.4

Hensettingskonsept

Hovedhensikten med hensettingskonseptet er å danne grunnlag for utarbeidelse av fremtidige
prosjektbestillinger for å møte behovene til rett tid og med riktig kapasitet. Sentralt i arbeidet står utvikling
av infrastrukturen hvor det er viktig å sikre at anlegg som bygges får en nytte i hele anleggets levetid.
Herunder avveininger mellom tiltak som møter kortsiktige behov og tiltak som først vil utnyttes effektivt på
lang sikt.
Hensettingskonseptet danner grunnlag for planlegging og arealavklaring for nye, og utvidelser av
eksisterende hensettingsanlegg i en lengre tidshorisont. Alle tiltak som foreslås realisert tidfestes i forhold
til aktuell tilbudsforbedring og/eller innføring av nytt materiell.
Det utarbeides hensettingskonsept som identifiserer hensettingsbehov innen ulike utviklingstrinn.
For Østlandet er det definert tre utviklingstrinn som dokumenteres med figurer. Det første utviklingstrinnet
er 2022 med ferdigstillelse av Follobanen. Deretter 2027 med ferdigstillelse av indre InterCity. Det siste
utviklingstrinnet er 2035 hvor blant annet ytre InterCity og ny Oslotunnel er ferdigstilt. Før og mellom disse
utviklingstrinnene blir ny infrastruktur trinnvis tatt i bruk og togtilbudet vil bli endret gradvis. Disse
endringene mellom utviklingstrinnene beskrives tekstlig.
For Sør, Vest og Midt/Nord er det definert et utviklingstrinn 2027. Endringer fra hensettingskonsept 2027til
hensettingskonsept 2035 er relativ liten, og utviklingen blir beskrevet i rapporten.
Jernbanedirektoratet er ansvarlig for å identifisere og bestille nye investeringsprosjekter ovenfor Bane NOR
som gjennomfører prosjektene. Direktoratet tildeler også midler til togoperatører som betaling for
transporttjenester. Denne overordnete rollen gir Jernbanedirektoratet mulighet til å påvirke utviklingen av
transport og infrastrukturtilbudet slik at det resulterer i den mest samfunnsøkonomiske bruken av statlige
midler. Dette kan også bety at det kan være hensiktsmessig å anbefale tomtogkjøring for å unngå en
kostnadskrevende utbygging som ikke nødvendigvis tilfører nytte på lang sikt.

2.4.1 Konseptutvikling
På mellomlang til lang sikt beskrives behovene med utgangspunkt i en videreføring av fordelingen av
materiell per linje, men denne gjennomgås for å vurdere gyldigheten for den langsiktige horisonten. Togsett
fordeles med tanke på å sikre en samfunnsøkonomisk optimal ressursutnyttelse. For å oppnå dette søkes
det løsninger som minimerer driftskostnader, investeringskostnader og andre samfunnsøkonomiske
kostnader.
En løsning for å minimere henholdsvis driftskostnader eller investeringskostnader vil gi ulike
løsningsmuligheter. For å minimere tomtogkjøring bør tog plasseres så tett på endestasjonen som mulig.
Dette vil resultere i behov for flere mindre hensettingsanlegg enn en løsning der en samler flere
hensettingsbehov i større anlegg. Større anlegg kan være mer kostnadseffektivt å bygge og drifte enn flere
mindre anlegg, men dette må analyseres i detalj i det enkelte utbyggingsprosjekt og er ikke gjennomført i
denne rapporten. Disse minimeringsalternativene vil danne teoretiske ytterpunkt og det anbefalte
konseptet vil finnes mellom disse.
Kriterier for fordeling av hensettingsplasser:
•
•
•
•
•

Minst mulig tomtogkjøring for å redusere driftskostnader for togoperatører og for å øke mulige
vedlikeholdsintervaller (hvite tider) samt redusere beslag av kapasitet på enkeltsporede
strekninger.
Minst mulig bruk av togspor/andre spor for å redusere kostnader for togoperatører i forbindelse
med vakthold, samt tilgang til vedlikehold, renhold og klargjøringstjenester.
Samlokalisering av like togsett. Togsett tilhørende samme togprodukt, operatør og/eller
trafikkpakke er søkt samlokalisert.
Utnyttelse av eksisterende arealer/infrastruktur for å redusere investeringskostnader.
Hensettingsplasser som kan bygges på eksisterende sporarealer kan realiseres raskere enn
områder som krever erverv av nye arealer og kan gi gevinst på kort sikt.
Størrelse på hensettingsanlegg. For små anlegg vil ha høy kostnad pr hensettingsplass. Veldig
store anlegg vil ha noen terskelverdier som gjør dem dyrere, som for eksempel behov for utkjøring i
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•
•
•
•
•

begge ender, ekstra uttrekkspor, planskilte påkoblinger og ventespor. Ideell størrelse antas å ligge
trolig mellom 8 og 16 hensettingsplasser, avhengig av lokale forhold.
Strekningskapasitet. Spesielt gjelder dette for kjøring av tomtog gjennom Oslotunnelen før ny
Oslotunnel er etablert. Det er ønskelig at behovene blir løst på aktuell side av Oslotunnelen for å
unngå en kapasitetsbelasting i tunnelen med kjøring av tomtog.
Vedlikeholdsintervaller
Robusthet/fleksibilitet med hensyn til togtilbud
Begrense investeringer i midlertidig infrastruktur, f.eks. frem til permanente anlegg tas i bruk eller
anlegg som har nytte i et begrenset perspektiv.
Samlokalisering med verksteder.

Der det er konflikt mellom flere kriterier kan dette gi alternative varianter innenfor samme løsning avhengig
av hvilke kriterier som vektes tyngst. Der det identifiseres ulike løsninger vil disse vurderes i analysefasen
med sikte på å lande på ett hensettingskonsept.
Der det er aktuelt vil det defineres bi-betingelser som grunnforutsetninger for løsningsforslag. Dette er
betingelser som må oppfylles for at løsningen er gjennomførbar. Dette vil eksempelvis være vurderinger
rundt tilgjengelig strekningskapasitet opp mot det forespeilete nivå av tomtogkjøring, eller at foreslåtte
løsningsforslag er robuste sett opp mot også kommende infrastrukturendringer etter at den foreslåtte
løsningen er tatt i bruk.
Etter å ha vurdert ulike muligheter for hensetting av togsett med tanke på minimering av tomtogkjøring,
minimering av investeringskostnader og oppfyllelse av aktuelle bi-betingelser, vil det utarbeides et anbefalt
konsept. Det vil først utarbeides én anbefalt løsning for utviklingstrinnet 2035 før det utvikles løsninger for
2027. På denne måten vil man kunne sikre langsiktighet i planleggingen av tiltak for 2027. I rapporten
presenteres disse i følgende rekkefølge: 2035, 2027 og 2022. Løsningen vist for 2022 behandler
endringer fra hensettingsmodellen R2021 som følge av ferdigstillelse av Follobanen. I forbindelse med
konseptutvikling på mellomlang sikt kan det være nødvendig å endre på foreløpige anbefalinger på lang
sikt etter en helhetlig vurdering. Der løsninger på mellomlang og lang sikt gir svært ulike løsninger, vil disse
vurderes i analysefasen med sikte på å identifisere den mest optimale løsningen.
For fremtidsscenarioet mot T2050 vil det pekes på utviklingstrekk utover 2035 uten at det gjennomføres
konkrete vurderinger knyttet til denne tidshorisonten.
Løsningsforslagene vil behandle lokaliteter på et overordnet nivå og relateres til angitt start- og endepunkt i
det aktuelle tilbudskonsept. Det gjennomføres ikke konkrete arealvurderinger. Løsninger for de ulike
utviklingstrinnene vil også inkludere en beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som skal lokaliseres ved de
ulike hensettingsanleggene. Nærmere beskrivelse av servicefunksjoner og funksjonskrav finnes i kapittel
11. I løsningsforslagene blir det tatt med anbefalinger av infrastrukturreserve på hensettingsanleggene.
Infrastrukturreserve er ikke vurdert konkret i de ulike alternativene, men kun hensyntatt ved et flatt tillegg
på 10% på investeringskostnadene. Dette kan medføre at kostnadene i løsningsforslaget blir høyere enn i
alternativene. Alternativene vil derfor fungere best som sammenligningsgrunnlag seg imellom, men bør
ikke sammenlignes direkte med anbefalt konsept.
I løsningsforslagene blir det tatt med anbefalinger av infrastrukturreserve på hensettingsanleggene.
Infrastrukturreserve er ikke vurdert konkret i de ulike alternativene, men kun hensyntatt ved et flatt tillegg
på 10% på investeringskostnadene. Dette kan medføre at kostnadene i løsningsforslaget blir høyere enn i
alternativene. Alternativene vil derfor fungere best som sammenligningsgrunnlag seg imellom, men bør
ikke sammenlignes direkte med anbefalt konsept.

2.4.2 Analyse
Den overordnete hensikten med analysefasen er å sammenligne mulige konseptalternativer for 20272035 med hverandre med sikte på å anbefale en løsning for henholdsvis 2027 og 2035. Løsningene som
analyseres skal oppfylle aktuelle bi-betingelser som defineres innenfor det aktuelle området. Dette kan
eksempelvis være krav til strekningskapasitet, tilgjengelig areal i store byområder, eller at enkelte
investeringstiltak er gjennomført. Videre vil det gjennomføres en analyse av definerte kostnader og relative
kostnader med sikte på å anbefale den mest optimale løsningen.
Rapport hensettingskonsept Norge 2027 – 2035 / 24

Forutsetninger, metode- og arbeidsbeskrivelse

I tilfeller hvor definerte "optimale" løsninger tilsvarer et behov som ligger nært omfanget til et pågående
prosjekt (også K0-3 avtaler) kan hensyn til prosjektgjennomføring tillegges vekt og således justere endelig
anbefaling. Dette for å unngå mindre og uhensiktsmessige endringer i pågående prosjekter.
Kostnader
Når man skal ta en beslutning om plassering og størrelse på hensettingsanlegg er det viktig at alle
relevante kostnadskomponenter er hensyntatt.
For å sikre gode beslutninger prøver vi å finne relevante kostnader som kan påvirke beslutningen om hvor
anleggene bør ligge og hvor store de bør være. Vi kan på det nåværende utredningsstadiet kun si noe om
kostnader øker eller avtar i ulike situasjoner. Vi kan ikke si noe om hvor mye eller hvor lite kostnadene
øker.
Det vi ser på som de mest relevante kostnadskomponentene er listet opp nedenfor.
•

•
•

Passreiser for personale fra stasjoneringssted til/fra hensettingsanlegg. Dette gir økte kostnader
for togoperatør og kan gi økt sannsynlighet for forsinkelser ved at personale bli stående i kø og
lignende. Denne kostnaden øker med avstand fra stasjoneringssted. Kostnaden er uavhengig av
størrelsen på anlegget.
Tomtogkjøring. Denne kostnaden øker med avstand fra endestasjon. Kostnaden er uavhengig av
størrelsen på anlegget. Kostnaden kan reduseres der hensettingsanlegg samlokaliseres med
sentrale servicefunksjoner og verksted.
Investeringskostnader/grunnerverv. Denne kostnaden avtar med avstand fra sentrumsnære
arealer, spesielt i pressområder (i de fleste tilfeller).

Kostnader knyttet til leie av togspor er ikke beregnet da dette er en praksis som søkes unngått. Det antas
at disse kostnadene ikke vil påvirke utfallet av analysen. Det samme gjelder for kostnader til vedlikehold og
fornyelse av infrastruktur. Det er antatt at tomtogkjøringens bidrag til økt vedlikeholdsbehov er ubetydelig
og vedlikehold/fornyelse av nye hensettingsanlegg nødvendig for å kunne realisere nytt rutetilbud.
Hensikten med kostnadsanalysen er ikke å unngå å bygge, men å plassere anleggene riktig.
Kapasitet
Det er vesentlig at infrastrukturen har en tilgjengelig strekningskapasitet for å kjøre tomtog. Tilgjengelig
strekningskapasitet er en forutsetning for å kunne kjøre tomtog. I strategiarbeidet er det tatt utgangspunkt i
at tomtog primært kjøres ved driftsdøgnets start/slutt, dvs. utenfor makstimene.
Det er gjennomført en overordnet vurdering av hvorvidt tomtogkjøringen anses gjennomførbar med tanke
på tilgjengelig strekningskapasitet. Det er tatt utgangspunkt i Bane NORs oversikt over overbelastede
strekninger i Network Statement for 2020 og kommentert der det forventes infrastrukturendringer som
bedrer kapasiteten. Det kan sannsynliggjøres at strekningskapasiteten vil være tilstrekkelig dersom
tomtogkjøring reduseres ut fra dagens nivå. Det forutsetter også at tilbudskonsept som er lagt til grunn er
gjennomførbare. På strekninger der kapasiteten er presset er tomtogkjøring forsøkt minimert eller unngått.

2.5 Tegnforklaring til figurer
For å komme frem til selve hensettingsmodellen har vi valgt å presentere dette ved å vise hvordan dagens
infrastruktur, togtilbud, behov for hensetting mm byggs opp. Dette er presentert på kart som viser et
helhetsbilde for det aktuelle området.
Tilbudskonsept:
Tilbudskonsepter vises for aktuell region og årstall. Figuren viser de enkelte linjer og frekvensen for disse.
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Hensettingskonsept:
Figurer for hensettingskonsept vises i rapporten for alternativene og i vedlegg i
kapittel 12.6 - 12.10 for de anbefalte konseptene. Oversikt over
hensettingskapasitet er angitt med et tall inne i en sort firkant ved hver stasjon.
Behovet vises med en sirkel under stasjonen i samme farge som linjens farge. I
sirkelen angis hvor mange togsett som ender dagen sin her. For eksempel viser
Linje R14 at det på Kongsvinger vil være behov for hensettingsplasser for 10
togsett i 2035, inkludert reservebehov. Illustrasjonen viser også at det er planlagt
"+10" nye plasser på Kongsvinger og at det i dag er 5 hensettingsplasser på
Figur 2-1: Forklaring til
hensettingskonsept
Kongsvinger. På Årnes er det ingen hensettingsplasser i dag. Nederst på
stasjonslinjen er det vist et tall inne i en "sol" som indikerer at det er behov for et
togsett for hensetting på dagtid på Kongsvinger. Fargede firkanter som er plassert på den stasjonen hvor
en anbefaler hensetting av materiell for linjen. Antall ledige plasser etter en utplassering av materiell vises
som et tall over stasjonsnavnet.. Anbefaling av nye hensettingsplasser som avviker fra gjeldende planer er
vist i oransje firkant.

Hensettingskonsept –Infrastrukturutvikling mot 2035
I kapitlet forklares hvordan utviklingen av jernbanen sin infrastruktur endres over tid fra 2021 og fremover
mot 2035.
Kapitelet omtaler også hvordan konseptet har behandlet og vurdert intrastrukturelementer som i dag er i
bruk til for eksempel hensetting herunder bruk av togspor.

2.6

Hensettingskapasitet

Tilgjengelig hensettingskapasitet bygger på informasjon fra Bane NORs Network Statement, herunder
vedlegg "Hensettingsspor pr. 22.1.2019 Kilde BaneData". Network statement er under oppdatering og er
supplert med informasjon fra befaringer, møter og samtaler med Bane NOR. Kartleggingen er gjennomført i
tett dialog med Bane NOR v/ ansvarlig for Network statement.
Hensettingskapasitet blir beskrevet som antall plasser med lengde 110m på dedikerte hensettingsspor.
Antall hensettingsplasser pr stasjon inkluderer dagens hensettingsspor og de hensettingsanlegg som er
under bygging eller som er forutsatt bygd innen desember 2020.
På stasjoner hvor det er verkstedspor med lengde på minst 110m tas halvparten av kapasiteten her med
som mulig hensettingskapasitet.
I grafisk oversikt er hensettingskapasitet vist i sorte bokser som er knyttet opp mot hver stasjon. Detaljert
beskrivelse av kapasitet for hver stasjon er omtalt i rapport Hensettingsmodell Norge 2021 kap 3.8.
Endringer i kapasitet i forhold til dette beskrives her:
•

Drammen: Kapasitet nedjustert til 21, da plasser på Skamarken og Sundhaugen blir borte i
forbindelse med Intercity-utbygging før 2027. Praktisk utnyttbar kapasitet vil være ca. 80% av
dette for å kunne gjennomføre nødvendige skiftebevegelser, tilsvarende 17 plasser. Følgende
plasser regnes med:
o Sundland verkstedområde
 Spor i7 – 2 plasser
 Spor i8 – 2 plasser
 Spor i9 – 2 plasser
 Spor i10 – 2 plasser
o Sundland skiftestasjon
 Spor 23 – 4 plasser
 Spor 24 – 4 plasser
o Verkstedspor på Sundland
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10 plasser i verkstedspor (bygg J, N og I), og halvparten av disse, 5 plasser,
inkluderes som mulig hensettingskapasitet
Moss: Kapasitet nedjustert til 0 som følge av at de 4 hensettingsplassene blir borte i forbindelse
med Intercity-utbygging før 2027
Hamar: Kapasitet nedjustert til 0 som følge av at samtlige av dagens plasser blir borte i forbindelse
med ny stasjon i Intercity-utbyggingen.
Lillehammer: Kapasitet nedjustert til 2 i 2027 og 0 i 2035. Dette har sammenheng med planlagt
utbygging av nytt hensettingsanlegg på Lillehammer. Det nye anlegget vil erstatte dagens plasser
på Lurhaugen. De to plassene som ligger ved stasjonsbygningen i spor 4 og 5 vil bli liggende i
2027, men antas fjernet i forbindelse med utbygging av dobbeltspor til Lillehammer, som vil står
klart innen 2035.
Notodden: Kapasitet nedjuster fra 6 til 4. Det er vurdert at kun spor 3A og spor 4 er fullverdige
hensettingsspor.
Skien: Total kapasitet oppjustert til 18 plasser. Servicespor 6 og kort spor 9 er inkludert med 3 og
1 hensettingsplass
Borgestad: Total kapasitet oppjustert til 8 plasser. 4 plasser i togspor regnes med som mulig
hensettingskapasitet.
Lodalen/Haven/Loenga: Kapasitet beregnet til 53 plasser, inkludert 4 plasser i Haven og 4 plasser
i Loenga. Praktisk utnyttbar kapasitet vil være kapasiteten i Haven og Loenga i tillegg til ca. 80% av
kapasiteten i Lodalen for å kunne gjennomføre nødvendige skiftebevegelser mellom verksted,
togspor og hensettingsspor. Samlet gir dette en praktisk utnyttbar kapasitet på 44
hensettingsplasser.
Filipstad: Kapasitet beregnet til 37 plasser. Praktisk utnyttbar kapasitet vil være ca. 80% av dette
for å kunne gjennomføre nødvendige skiftebevegelser, tilsvarende 30 hensettingsplasser.
Stavanger: Kapasitet nedjustert fra 15 til 10 plasser. 5 plasser ved plattform på Stavanger stasjon
er å anse som togspor.
Støren: Kapasitet beregnet til 3 plasser. 2 plasser er i spor 5 og 1 plass er forutsatt som
tilgjengelig kapasitet for hensetting i nytt verksted. Spor 4 har kapasitet til 1 togsett men er ikke
tatt med fordi det er togspor.
Bergen: Kapasitet nedjustert fra 9 til 8 plasser. 1 plass i spor 28 er for kort for nye togsett.
Ål: Lagt til som mulig hensettingskapasitet med 5 hensettingsplasser i spor 5, 6, 7 og 10.


•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

For en grafisk oversikt over hensettingskapasiteten på den enkelte stasjon se vedleggene i kapittel 12.6 12.10. Disse figurene viser tilgjengelig hensettingskapasitet til hver stasjon som et tall inne i en sort firkant.
Planlagt utvidelse av hensettingskapasiteten er beskrevet i tabell 2-2 og vist i vedleggene som grønne
bokser på siden av de sorte boksene.
Tabell 2-2: Oversikt over gjeldende K03 (planlegging) infrastrukturavtaler for nye hensettingsanlegg pr. feb. 2019

Avtale

K03-1
K03-2

Stasjon
Moss
Fredrikstad/
Sarpsborg
Tønsberg
Hamar

K03-3

6

Lillehammer

Hensettingskapasitet
(Dagens og
K04 avtaler)
0

Antall plasser
i bestilling

Planlagt
ferdigstillelse
(K03 avtaler)

Ny total
kapasitet

12-16

12.2024

12-16

0

30

Innen 2027

30

0

14
10
10
10
6
16
6
4

14.12.2025
2026
2035
31.12.2021
14.12.2022
2035
Innen 2029
Innen 2025
Innen 2035

14
10
20
12
18
16
16
11
15

0
2

K03-4

Hønefoss

06
0

K03-5

Kongsvinger

5

2 plasser på stasjonen blir borte ved etablering av dobbeltspor
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Gjøvik
Skien
Borgestad
Drammen
Ski
Bergen
Trønderbanen
(Støren og
Steinkjer)

K03-16
K03-23
K03-25
K03-35
K03-63

4
18
8
17
8
8

8
4
0
36
2+30
6+3

7

14

Ikke fastsatt
Innen 2035
12.2024
12.2024
2024

12
22
8
53
40
10 7
14, hvorav 5
på Steinkjer

2.6.1 Kapasitet for daghensetting
Kapasitet for daghensetting tilsvarer den generelle kapasiteten beskrevet i vedleggene i kapittel 12.6 og
12.7, med følgende unntak:
•

2027
o

o
•

2035
o

o

2.7

Høvik: På dagtid brukes hensettingsplassene på Høvik til vending av Flytog til Stabekk og
R21 til Lysaker. Dette vil antakelig legge beslag på 2 av hensettingssporene på Høvik.
Ledig kapasitet for daghensetting vil være ca. 2 plasser.
Skøyen: 8 hensettingsplasser på Bestun er ikke tatt med som tilgjengelig kapasitet for
natthensetting på grunn av manglende fasiliteter og sikring mot togspor. Plassene er
derimot fullt brukbare for daghensetting.
Høvik: På dagtid brukes hensettingsplassene på Høvik til vending av Flytog, R21, R22 og
RE20. Det legges til grunn at dette vil legge beslag på samtlige hensettingsplasser på
Høvik.
Skøyen: Bestun brukes til vending av linje R3/RE30 til Skøyen. Dette vil legge beslag på
ett spor. 6 plasser vil være tilgjengelig for daghensetting.

Utvikling av verksteder for persontogmateriell

På Østlandet finnes verksteder i Lodalen, Skien og Sundland som alle brukes til vedlikehold av Flirt-tog.
Lodalen brukes i tillegg til flytog og fjerntog. Sundland utfører også vedlikehold av type 69 og 72. Det finnes
et verksted på Filipstad som betjener type 69 og verksted på Grorud som blant annet benyttes i forbindelse
med mottak av nytt materiell.
Det er vurdert ulike løsninger (Lodalen eller Sundland) for lokalisering av verkstedsfunksjoner for flytog i
fremtiden. Med anskaffelse av nytt Flytogmateriell vil Flytoget stå for en betydelig tomtogkjøring mellom
Drammen og Lodalen, noe som taler for at verkstedtjenester på sikt bør vurderes flyttet til Sundland.
Jernbanedirektoratet ser behov for å sikre tilstrekkelig arealer til et framtidig verksted i samme Skiområdet, og har henstilt Bane NOR om å sørge for dette (K03-25). Foreliggende planarbeid skal
koordineres med planarbeidet /arealsikringen for nytt verksted.
I øvrige deler av landet finnes det verksteder i Bergen, Flåm, Bodø, Marienborg, Stavanger (Kvaleberg)
Hamar og Kristiansand (Krossen)
Det er besluttet å bygge et nytt verksted på Kvaleberg (for lokal, region- og fjerntog Sørlandsbanen), i
Bergen (for lokal, region- og fjerntog Bergensbanen) og Støren 8 (regiontog Trønderbanen, Røros og
Meråkerbanen). Disse forutsettes ferdigstilt innen 2027.
Fremtidig lokalisering av verkstedsfunksjoner for fjerntog på Dovrebanen og Nordlandsbanen er ikke
avklart.

Bestilling på plasser til 6 togsett type 74/75 og 3 sett med lok+vogner. Nytt verksted med 2 plasser gir +1 plass til
hensetting
7

8

Lokalisering av nytt verksted på Støren er ikke endelig besluttet, men lokaliteten forutsettes i strategiarbeidet.
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Lokalisering av verkstedsfunksjoner for nye lokaltog (type 77) på Østlandet er heller ikke avklart.
I arbeidet med hensettingskonsept vil det ikke tas hensyn til samlokalisering av hensetting og verksted for
de toglinjene som per dags dato ikke har avklart fremtidig lokalisering av verkstedsfunksjoner.

2.8

Utvikling av banestrekninger

Tilbudskonseptene for 2027 og 2035 bygger på ferdigstillelse av ny infrastruktur. Tabellen viser hvilke
tiltak som er planlagt ferdigstilt innen hvert av konseptene, som ligger til grunn for utvikling av rutetilbudet.
Listen er ikke uttømmende.
Togtilbud
2022
2027
2029
2035
2035
2050 9

Tiltak Østlandet
Follobanen
Indre IC, dobbeltspor til Hamar, Tønsberg og
Sarpsborg
Ringeriksbanen
Ytre IC, dobbeltspor til Lillehammer, Skien og
Halden
Oslo-navet fase 3 del 1. Ny tunnel Oslo S –
Lysaker og Nasjonalteateret – Bislet
Oslo navet fase 3 del 2. Ny tunnel Bislet –
Alnabru-området. Dobbeltspor på de fleste
strekninger, nye hovedkorridorer for
godstrafikken m.m.

Ferdigstilles
2022
2026/2029*
2029
2034
Ca. 2033
Ca. 2040

* Handlingsprogrammet viser Tønsberg 2024, Hamar 2026 og Sarpsborg 2029.

Basert på perspektivanalysen «Jernbanen mot 2050» og «Langsiktig jernbanestrategi» (vedlegg 5 til
grunnlagsdokumentet til NTP 2018-2029.

9
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3 Konseptutvikling for Østlandet 2035
3.1

Tilbudskonsept 2035

Togtilbudet som er lagt til grunn for hensettingskonsept 2035 er basert på grunnlagsdokument
«Tilbudskonsept 2035 Persontrafikk» (dokumentreferanse: 201701763-8, 13.04.2018). 2035 forutsetter
at nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Lysaker (ny Oslo-tunnel), Ringeriksbanen samt dobbeltspor til
Porsgrunn/Skien, Lillehammer og Halden (ytre InterCity) er ferdig utbygd.
Kapasitetsutvidelsen i Oslo-navet vil muliggjøre tilbudsforbedringer på øvrige togstrekninger som er omtalt i
kapasitetsutredningen gjennomført i forbindelse med Traseutredning Oslo S-Skøyen-Bislett-Lysaker
(dokumentreferanse: 201701543-1, 14.09.2017) og er inkludert i grunnlagsdokument 2035. Noen av
disse tilbudsforbedringer kan kreve infrastrukturtiltak utover de igangsatte planprosjektene.
Jernbanedirektoratet planlegger som del av arbeidet med NTP 2022-2033 å gjøre strategisk
rutemodellarbeid som grunnlag for å fastsette hvilket togtilbud som skal planlegges.
Spikkestadbanen har i tilbudskonseptet for 2035 vist at Regiontog R22 ender på Spikkestad. I utredningen
av Oslo-navet er det vurdert at før dette kan gjennomføres må ny Oslotunnel etableres. ref rapport Oslo
navet: "Tog til Spikkestad kjører Drammenbanen fra Sandvika til Asker. Det er godt mulig at dette ikke går
opp rutemessig med lokal- og godstog på strekningen, og at det derfor vil det trengs omfattende tiltak på
Asker stasjon for å få til regiontog til Spikkestad. Slike tiltak er neppe aktuelle før etter ny Oslotunnel er
etablert. Hvis ikke dette kommer, må linjen kortes ned til Stabekk, og S-toglinjen til Asker må forlenges til
Spikkestad to ganger i timen (som i dag)."
Det er ikke forutsatt ombygging av Asker stasjon eller andre tiltak på Spikkestadlinjen i gjeldende NTP.
Prosjektets legger derfor følgende rutetilbud til Spikkestad til grunn i 2035: Lokaltog L1 trafikkerer
Spikkestadbanen, og at regiontog R22 vendes på Stabekk. En forlengelse av regiontog til Spikkestad vil
medføre behov for ca. 4 flere hensettingsplasser i området.
Nedenfor blir øvrige forutsetningene som er lagt til grunn for hensettingskonseptet 2035 nærmere
beskrevet.

Lokaltog Oslo-området
Grunnlagsdokument 2035 beskriver togtilbud i henhold til anbefalt løsning fra Traseutredning Oslo SSkøyen-Bislett-Lysaker som tilsvarer:
•
•
•

6 avganger i timen i grunnrute for Bislett-Ski.
6 avganger i timen i grunnrute for Asker-Lillestrøm.
3 avganger i timen i rush for Oslo S-Kolbotn. Dersom det ikke er vendekapasitet i Kolbotn-området
etter at Kolbotn stasjon bygget om for 220 meter langt tog (jf. «Kolbotn stasjon Utredning ny
stasjonslokalisering») må disse togene gå til/fra Ski. Eventuelt økt materiellbehov for dette er ikke
tatt hensyn til i denne rapporten.

Flytog
Togtilbudet som forutsettes i 2035-perspektivet er uendret i forhold til 2027. Jernbanedirektoratet vurderer
en alternativ rutemodell hvor tilbringertjenesten til Oslo lufthavn ivaretas med regiontog som del av
arbeidet med NTP 2022-2033. Inntil modellen er valgt legges det til grunn dagens modell med egne Flytog.

Regiontog mellom Kongsberg-Drammen-Lillestrøm-Eidsvoll
Kapasitetsutredningen for Oslo S-Skøyen-Bislett-Lysaker foreslår å øke kapasiteten til:
•
•

10-minutterssystem for regiontog Drammen-Lillestrøm i tillegg til IC-tog.
2 avganger i timen i rush til Kongsberg.
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• 4 avganger i time i grunnrute til Eidsvoll.
Dette er beskrevet i grunnlagsdokument 2035 og legges videre til grunn for hensettingskonsept.

Dovrebanen
Grunnlagsdokument 2035 beskriver et lavere togtilbud til Hamar enn effektmålene for dobbeltutbyggingen
på Dovrebanen jf. infrastrukturavtale K03-3. Avviket skyldes en uoverensstemmelse mellom
kapasitetsutredningen for Oslo S-Skøyen-Bislett-Lysaker og Konseptdokument for InterCity-strekningene
(dokumentreferanse: ICP-00-A-00004-02A, 15.12.2016). For Hamar og Lillehammer legges togtilbudet i
henhold til konseptdokumentet (T2031IC) til grunn for hensettingskonsept i 2035. Det tilsvarer 3 avganger
i timen til Hamar i grunnrute, totalt 4 avganger til Hamar i rush (rushavgangen er en forlengelse av linje
Kongsberg-Eidsvoll) og 2 avganger i timen i grunnrute til Lillehammer. For Eidsvoll se avsnitt over.

Rørosbanen
Togtilbudet som forutsettes i 2035-perspektivet er uendret i forhold til 2027.

Østfoldbanen Vestre linje
Grunnlagsdokument 2035 beskriver togtilbud i henhold til Konseptdokument for InterCity-strekningene
(T2031IC Østfoldbanen) med unntak av tilbud til Moss (forutsatt 8 avganger i timen i rush i 2035). Dette
legges til grunn for hensettingskonsept 2035.

Østfoldbanen Østre linje
Grunnlagsdokument 2035 beskriver togtilbud i henhold til anbefalt løsning fra KVU for Østre linjes
forbindelse mot Oslo. Det tilsvarer to avganger i timen til Mysen og forutsetter utbygging av planskilt
avgreining til syd for Ski jf. infrastrukturavtale K03-25. Dette legges til grunn for hensettingskonsept 2035.

Ringeriksbanen
Grunnlagsdokument 2035 beskriver togtilbud i henhold til Konseptdokument for InterCity-strekningene
(T2024IC Ringeriksbanen). Dette legges til grunn for hensettingskonsept 2035.

Randsfjordbanen
Grunnlagsdokument 2035 beskriver togtilbud på strekningen Hokksund-Hønefoss i henhold til
Konseptdokument for InterCity-strekningene (T2050IC Ringeriksbanen). Dette legges til grunn for
hensettingskonsept 2035.

Vestfoldbanen
Grunnlagsdokument 2035 beskriver togtilbud i henhold til Konseptdokument for InterCity-strekningene
(T2031IC Vestfoldbanen). Dette legges til grunn for hensettingskonsept 2035.

Bratsbergbanen
Grunnlagsdokument 2035 forutsetter at linje RD52 kjører mellom Notodden og Skien når det innføres 2 ICtog i timen på strekningen Skien-Porsgrunn. Dette legges til grunn for hensettingskonsept 2035.
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Spikkestadbanen
I henhold til kapasitetsvurderingen for Oslo S-Skøyen-Bislett-Lysaker vil økt kapasitet gjennom Oslo gi
mulighet til å kjøre regiontog fra Mysen/Rakkestad til Spikkestad. Det forutsetter at tog til Spikkestad kjører
Drammenbanen fra Sandvika til Asker. Det er godt mulig at dette ikke går opp rutemessig med lokal- og
godstog på strekningen, og at det derfor vil det trengs omfattende tiltak på Asker stasjon for å få til
regiontog til Spikkestad. Slike tiltak er neppe aktuelle før etter ny Oslotunnel er etablert. Hvis ikke dette
kommer, må linjen kortes ned til Stabekk, og S-toglinjen til Asker må forlenges til Spikkestad to ganger i
timen (som i dag). Det siste legges til grunn for hensettingskonsept i 2035. Ytterligere behov for
togmateriell/hensetting som følge av mulig forlengelse av regiontog til Spikkestad vil bli beskrevet i tillegg.

Kongsvingerbanen
Kapasitetsutredningen for Oslo S-Skøyen-Bislett-Lysaker foreslår å øke kapasiteten til 3 tog i timen i rush til
Årnes og 2 tog i timen i rush til Kongsvinger. Dette er beskrevet i grunnlagsdokument 2035 og legges
videre til grunn for hensettingskonsept. Hensettingsbehovet i 2035-perspektiv skal sees i sammenheng
med andre infrastrukturtiltak på Kongsvingerbanen som vil være nødvendige for å kunne iverksette nytt
togtilbud. Jernbanedirektoratet gjennomfører konseptvalgutredning som grunnlag for politisk beslutning for
langsiktig utvikling av togtilbudet på Kongsvingerbanen.

Hovedbanen
Kapasitetsutredningen for Oslo S-Skøyen-Bislett-Lysaker foreslår å øke kapasiteten til 4 tog i timen i rush til
Jessheim, hvorav 2 er rushtidsavganger. Dette er beskrevet i grunnlagsdokument 2035 og legges videre til
grunn for hensettingskonsept i 2035. Hensettingsbehovet i 2035-perspektiv skal sees i sammenheng med
andre infrastrukturtiltak på Hovedbanen som vil være nødvendige for å kunne iverksette nytt togtilbud.
Jernbanedirektoratet gjennomfører konseptvalgutredning som grunnlag for politisk beslutning for langsiktig
utvikling av togtilbudet på Hovedbanen Nord.
Togtilbudet for Dal er uendret i forhold til 2027.

Gjøvikbanen
Grunnlagsdokument 2035 beskriver togtilbud i henhold til kapasitetsutredningen for Oslo S-Skøyen-BislettLysaker. Dette legges til grunn for hensettingskonsept 2035.

Fjerntog
Grunnlagsdokument 2035 beskriver ikke tilbudsforbedringer for fjerntogtrafikk på lang sikt. Anbefalinger i
Fjerntogstrategi legges derfor til grunn for hensettingskonsept i 2027 og det er ingen endring i 2035.

Rapport hensettingskonsept Norge 2027 – 2035 / 32

Konseptutvikling for Østlandet 2035

Tabell 3-1: Linjeoversikt Østlandet 2035

Linje

Fra

Til

L1
L2
RE10
R12/R19
R13
R14/R18
RE20/RE24
R21
R22
R3/RE30
RD52
RD54
Flytoget
FJ61
FJ41
FJ50
FJE104
FJE201

Spikkestad/Asker
Bislett
Skien
Hamar
Tønsberg/Drammen
Kongsvinger
Stabekk/Oslo S
Moss
Stabekk
Gjøvik/Jaren/Hakadal
Notodden
Hokksund
Drammen
Trondheim
Bergen
Stavanger
Stockholm
Oslo S

Lillestrøm
Kolbotn/Ski
Lillehammer
Kongsberg
Jessheim/Dal
Drammen
Fredrikstad/Halden
Stabekk/Hønefoss
Mysen/Rakkestad
Skøyen
Skien/Porsgrunn
Hønefoss
Oslo Lufthavn
Oslo S
Oslo S
Kristiansand/Oslo S
Oslo S
Göteborg
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Figur 3-1 Tilbudskonsept 2035
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3.2

Hensettingsbehov - Østlandet 2035

Behovet fremkommer fra overordnet grunnlag vist i kap. 1.1, samt i notater som beskriver
hensettingsbehov, se vedlegg kapittel 12.1, 12.2 og 12.3.
I forhold til notatene for hensettingsbehov og behov for reservekjøretøy er det gjort følgende justering av
behovet:
• L1 – Behov for 18 plasser i Asker justert til 6 plasser i Spikkestad og 12 plasser i Asker, jevnfør
beskrivelse av tilbudskonsept Sikkestadbanen i kapittel 3.1.
• R14/R18 – Behov for 3 plasser i Lillestrøm er flyttet til Årnes. I rushtiden forlenges linjen fra
Lillestrøm til Årnes, det er derfor naturlig at disse togene starter fra Årnes på morgenen.
• R12/R19 – Behov for 3 plasser i Drammen er flyttet til Kongsberg. I rushtiden forlenges linjen fra
Drammen til Kongsberg, det er derfor naturlig at disse togene starter fra Kongsberg på morgenen.
Behov for 1 plass i Drammen for reservesett.
• R12/R19 – Behov for 5 hensettingsplasser i Hamar er økt til 9 på grunn av forlengelse av R19 til
Hamar i rush. Behov for 1 plass for reservesett endres ikke.
Dette medfører et økt behov for hensetting på flere steder i ytterkant av regiontogstrekningene. Særlig
stasjonene Skien, Drammen, Gjøvik, Lillehammer, Jessheim, Årnes og Rakkestad får et økt
hensettingsbehov i forhold til 2027.
Moss får et redusert behov for hensetting som følge av at R21 forlenges til Hønefoss, og behov for
hensetting fordeles mer jevnt mellom pendelendene.
For Spikkestadbanen legges det til grunn et tilbudskonsept med forlengelse av linje L1 til Spikkestad med 2
avganger i timen, som beskrevet i kapittel 3.1. Dersom det i stedet kjøres regiontog til Spikkestad med linje
R22, og linje L1 avsluttes i Asker vil det få følgende konsekvenser for hensettingsbehovet:
Tabell 3-2: Alternativer for Spikkestadlinjen - konsekvenser for hensettingsbehov

Stasjon
Spikkestad
Asker
Stabekk

Linje
L1
R22
L1
R22
L1
R22

L1 til Spikkestad
6
0
12
0
0
4

R22 til Spikkestad
0
4
18
0
0
0

Tabell 3-2 viser at dersom R22 forlenges til Spikkestad vil det føre til et økt samlet hensettingsbehov for
Asker og Spikkestad og et tilsvarende redusert behov for Stabekk. Totalbehovet for hensetting vest for Oslo
S endres ikke. Med dette som bakgrunn vil ikke alternativer for Spikkestadlinjen omtales videre i denne
rapporten.
3.2.1 Behov daghensetting
Behov for daghensetting innebærer følgende elementer
• Reserve – har hensettingsbehov både natt og dag
• Påsett – Ekstra togsett som skjøtes på til dobbelt- eller trippelsett i rushtid
• Innsatstog – Ekstraavganger som kun går i rushtiden på morgenen og på
ettermiddagen
I figurene vises summen av disse behovene for hver enkelt stasjon, inkludert maksimalt
teoretisk behov for påsett. Dette innebærer at samtlige linjer som har dobbelt- eller
trippelsett i rushtiden kjører kun med enkeltsett utenom rushtiden. Behovet for
daghensetting vises som små "soler" under stasjonen.

Figur 3-2:
Dagensettingsbehov
vist i nederste sirkel
med stiplet linje
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3.3
3.3.1

Alternativer 2035
Alternativ med fokus på minimering av tomtogkjøring / driftskostnader

Figur 3-3: Hensettingskonsept minimering av tomtogkostnader - Østlandet 2035
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Beskrivelse
I utvikling av dette alternativet er det lagt vekt på å unngå tomtogkjøring i forbindelse med hensetting av
materiell. I alternativet bygges det nye hensettingsanlegg der behovene oppstår. Det bygges likevel ikke nye
hensettingsanlegg der behovet er på ca. 4 eller færre plasser eller der det finnes hensettingskapasitet i
umiddelbar nærhet til der behovet oppstår. Tabell 3-3 viser antall tomtogkilometer som genereres for dette
alternativet.
Tabell 3-3: Tomtogkjøring Østlandet 2035 - Minimering av tomtogkjøring

Linje

Fra

Til

RD54
L1
R21
Flytoget
R22
L2
R3/RE30
L1
R13
L2
R22
R3
SUM

Hokksund
Asker
Stabekk
Stabekk
Stabekk
Bislett
Skøyen
Lillestrøm
Jessheim
Kolbotn
Mysen
Hakadal

Hønefoss
Spikkestad
Høvik
Høvik
Filipstad
Ski
Filipstad
Ski
Dal
Ski
Rakkestad
Jaren

Km turretur
32,2
27,2
3,5
3,5
14,8
53,6
5,6
84,4
25,2
22,9
29,7
79,7

Tabell 3-4: Planlagt og foreslått utbygging av hensetting for alternativ med
minimering av tomtogkjøring - Østlandet 2035, ekskl. infrastrukturreserve

Planlagt
Forslag til
kapasitets- kapasitets- Differanse
økning
økning
Fredrikstad
30
9
-21
Drammen
36
17
-19
Ski
30
20
-10
Hamar
20
11
-9
Hønefoss
16
8
-8
Kongsvinger
10
5
-5
Gjøvik
8
3
-5
Tønsberg
14
12
-2
Borgestad
0
0
0
Bislett
4
4
0
Skien
4
4
0
Sarpsborg
0
0
0
Hakadal
0
0
0
Lillehammer
16
16
0
Moss
16
17
1
Kongsberg
0
5
5
Årnes
0
7
7
Dal
0
10
10
Rakkestad
0
10
10
Spikkestad
0
18
18
Sum
204
176
-28
Stasjon

Antall
tomtog
1
12
2
4
4
1
2
3
4
6
3
1

Total
km
32,2
326,2
6,9
13,8
59,3
53,6
11,2
253,2
100,8
137,4
89,0
79,7
1163

I dette alternativet foreslås det etablering av 176
nye hensettingsplasser. Dette innebærer en
reduksjon på 28 hensettingsplasser i forhold til
planlagt kapasitetsøkning. Infrastrukturreserve vil
komme i tillegg.
Asker /Spikkestad
Totalt behov for hensetting er på 18 plasser. Det
etableres et nytt hensettingsanlegg i
Spikkestadområdet for å dekke dette behovet.
Filipstad
Anlegget benyttes i liten grad, da plasseringen av
anlegget ikke samsvarer med der de store
behovene for hensetting oppstår. Anlegget
benyttes til hensetting av 2 togsett fra Skøyen for
linje R3/RE30 og 4 togsett for linje R22 fra
Stabekk.
Høvik
Anlegget benyttes til hensetting av 4 Flytog og 2
tog linje R21 fra Stabekk.
Tønsberg
Behov for 12 hensettingsplasser. Nytt
hensettingsanlegg dekker dette behovet,
innebærer en reduksjon på 2 plasser i forhold til
planlagt kapasitetsøkning.

Skien
Skien stasjon vil få et økt behov på 7 tog i 2035 i forhold til 2027. Det foreslås her å øke kapasiteten med
4 plasser i Skien for å slippe å kjøre tomtog til Borgestad, i henhold til planlagt kapasitetsøkning.
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Notodden
1 togsett linje RD52 hensettes herpå eksisterende hensettingsplasser.
Drammen
Endringen på Drammen innebærer en behovsøkning på ca. 13 hensettingsplasser fra 2027. Det er planlagt
med en hensettingskapasitet på 53 plasser på Drammen slik at det er tilstrekkelig med antall
hensettingsspor. Det foreslås å redusere utbyggingen av nye plasser til en total kapasitet på 37 plasser,
som i dette alternativet etableres innen 2027.
Kongsberg
Hensettingsanlegget utvides med 5 plasser for å dekke behovet på stasjonen. Behovet uendret fra 2027,
anlegget etableres innen 2027.
Hønefoss
Behov for 8 hensettingsplasser på Hønefoss inkludert tog fra linje RD54. Det planlagte anlegget med 16
hensettingsplasser virker derfor å være overdimensjonert. Alternativet foreslår å redusere dette til en
kapasitet på 8 plasser.
Bislett
En ny stasjon åpnes i 2035 som vil være en stasjon som betjener linje L2 som går mellom Bislett og Ski.
Totalt trafikkeres linjen med 28 togsett. Det er vist et behov for 5 togsett på natthensetting på Bislett.
Foreliggende planer innebærer i en videreføring av banen etter Bislett stasjon med 4 hensettingsplasser.
Det er ikke anbefalt å hensette togsett på stasjonsspor, ettersom tog i morgenrush vil ha behov for minst et
plattformspor for å vende på stasjonen. Det vurderes derfor som fornuftig at det legges til rette for minst 4
plasser innover i tunnelen.
Ski
Nytt hensettingsanlegg med 20 hensettingsplasser gir en totalkapasitet på 28 plasser. Disse brukes til å
dekke behov på Ski og Kolbotn, samt til 3 togsett som ikke får plass på Lillestrøm, og ett reservesett som
har hensettingsbehov på Bislett.
Østfoldbanen - Østre linje.
Behov for 6 hensettingsplasser i Mysen og 7 plasser i Rakkestad. Det etableres et nytt hensettingsanlegg
på Rakkestad med kapasitet til de 7 som har behov her i tillegg til 3 fra Mysen
Østfoldbanen – Vestre linje
Det er antatt en reduksjon av behovet på Moss fra 17 til 13 tog fra 2027 til 2035. Nytt hensettingsanlegg
gir et overskudd på 4 plasser I R2035. Nytt hensettingsanlegg på Fredrikstad dekker behovet på 9 plasser.
Begge anlegg bygget innen 2027.
Kongsvingerbanen
Det foreslås et nytt hensettingsanlegg på Årnes for å dekke behovet for 7 hensettingsplasser her. Anlegget
på Kongsvinger utvides med 5 plasser innen 2027, og har tilstrekkelig kapasitet også i R2035
Hovedbanen – Jessheim / Dal
Behov for 4 plasser i Jessheim og 6 plasser i Dal. Nytt hensettingsanlegg i Dal dekker behovet for begge.
Det er 13km mellom de to stasjonene. Anlegget bygget innen 2027.
Eidsvoll
Eksisterende hensettingsanlegg benyttes til hensetting av 3 togsett linje R12
Hamar
Behov for 11 plasser. Det innebærer en økning på 4 plasser fra 2027. Nytt hensettingsanlegg dekker
behovet på stasjonen. Bygges innen 2027
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Lillehammer
I 2035 åpnes IC helt frem til Lillehammer og antall tog som har behov for natthensetting øker med 5 tog til
totalt 15 tog. Samtidig forsvinner de 2 hensettingsplassene ved stasjonen. Nytt hensettingsanlegg bygget
innen 2027 har tilstrekkelig kapasitet.
Gjøvikbanen
1 hensettingsplass i Hakadal benyttes til hensetting, 1 tomtog til Jaren. I Gjøvik utvides hensettingsanlegget
til 7 plasser med 3 nye hensettingsplasser.
3.3.1.1 Daghensetting
For enkelte stasjoner er behovet for daghensetting større enn behovet for natthensetting. Disse beskrives
nærmere her.
Spikkestad
Daghensettingsbehov på 8. Disse 8 er påsett, derfor kan det praktiske behovet være lavere dersom
operatøren velger å betjene linjen med dobbeltsett utover kun morgen- og ettermiddagsrush. Nytt anlegg
har uansett tilstrekkelig kapasitet til å betjene daghensettingsbehovet for Spikkestad og Asker.
Stabekk
Daghensettingsbehov på 13. Av disse er 5 påsett, som ikke nødvendigvis må daghensettes. 8 er innsatstog
for linje RE20. Av disse kan 2 daghensettes på Høvik 10, 4 på Bestun og 2 Filipstad eller Spikkestad. Både
Spikkestad og Filipstad har i tillegg kapasitet til opptil 5 påsett.
Skøyen
Daghensettingsbehov på 3. Disse er innsatstog for linje R3/RE30. Disse kan daghensettes på Bestun eller
Filipstad.
Bislett
Daghensettingsbehov på 11. Av disse er 10 påsett og 1 reservesett. Reservesettet står på Ski. Av de øvrige
10 kan de, dersom de skal daghensettes, fordeles mellom Bislett (4) og Ski (6).
Oslo S
Daghensettingsbehov på 60. Av disse er 22 påsett for diverse linjer. 38 er reservesett og innsatstog.
Lodalen/Loenga/Haven har tilstrekkelig kapasitet til reservesett og innsatstog, samt for ca. 6 påsett 11.
Dersom det er et praktisk behov for det kan Filipstad brukes til daghensetting av de øvrige 16 påsettene.
Lillestrøm
Daghensettingsbehov på 17. Av disse er 16 påsett og 1 reservesett. Reservesettet står på Ski. 13 av
påsettene kan stå på Lillestrøm, og de øvrige 3 kan, dersom det er behov, settes på Ski.
Dal
Daghensettingsbehov på 9. Av disse er 8 påsett og 1 reservesett. Det er kapasitet for samtlige på Dal.

10
Det antas at kun ett spor på Høvik kan brukes til daghensetting, da de to øvrige må være tilgjengelige for
vending for Flytoget, R21 og R22 til Stabekk.
11

Dekningen av Lodalen/Haven/Filipstad bør ikke overstige 80%, se kapittel 2.6.
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3.3.2

Alternativ med fokus på minimering av investeringskostnader

Figur 3-4: Alternativ med minimering av investeringskostnader - Østlandet 2035
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Beskrivelse
I utvikling av dette alternativet er det fokusert på å benytte mest mulig av dagens hensettingsplasser og
ikke bygge nye anlegg. Der det må bygges nye anlegg forsøkes dette gjennomført på en måte som
minimerer investeringskostnaden pr hensettingsplass. Da behovet i mange tilfeller oppstår andre steder
enn der det finnes hensettingskapasitet fører dette til en økt bruk av tomtog i forhold til det forrige
alternativet. Tabell 3-5 viser konsekvensen av dette forslaget for tomtogkjøring.
Tabell 3-5: Tomtogkjøring Østlandet 2035 - Minimering av investeringskostnader. Fargede rader er nye eller endrede i forhold til forrige
alternativ

Linje

Fra

Til

R12
RD54
RE10
L1
L1
R21
Flytoget
R22
L2
R3/RE30
R3/RE30
L1
R13
R13
L2
RE20
R22
R3
SUM

Kongsberg
Hokksund
Skien
Spikkestad
Asker
Stabekk
Stabekk
Stabekk
Bislett
Skøyen
Gjøvik
Lillestrøm
Jessheim
Dal
Kolbotn
Fredrikstad
Mysen
Hakadal

Notodden
Hønefoss
Borgestad
Filipstad
Filipstad
Høvik
Høvik
Filipstad
Filipstad
Filipstad
Jaren
Ski
Dal
Eidsvoll
Ski
Rakkestad
Rakkestad
Jaren

Km turretur
92,76
32,2
12,4
68,4
41,2
3,5
3,5
14,8
10,0
5,6
103,8
84,4
25,2
21,3
22,9
70,0
29,7
79,7

Antall
tomtog
3
1
4
6
12
2
4
4
1
2
1
3
4
4
6
9
3
2

Total km
278,3
32,2
49,6
410,5
494,9
6,9
13,8
59,3
10,0
11,2
103,8
253,2
100,8
85,3
137,4
630,0
89,0
159,4
2926

I forhold til alternativet som fokuserer på tomtogkjøring gir dette alternativet behov for færre nye
hensettingsplasser, men gir økte driftskostnader på grunn av mer tomtogkjøring. I alternativet foreslås det
etablering av 141 nye hensettingsplasser. Dette innebærer en reduksjon i utbygging på 35 nye
hensettingsplasser i forhold til forrige alternativ, og en reduksjon på 63 hensettingsplasser i forhold til
planlagt kapasitetsøkning. Forskjeller fra forrige alternativ beskrives nærmere under.
Spikkestad/Asker/Filipstad
I dette alternativet er Filipstad benyttet som hensettingsanlegg for 27 togsett som kommer hovedsakelig
fra lokaltoglinjene L1 og L2 (20 togsett), samt fra regiontoglinjene R22 og R3/RE30 (7 togsett). Av disse
kommer samtlige tog fra vest. 4 plasser brukes til reservetogsett for linje L1, L2 og R22.
Skien/Borgestad/Porsgrunn
I dette alternativet bygges det ikke nye hensettingsplasser i Skien. Det kjøres i stedet 4 tomtog til
Borgestad hvor det er ledig kapasitet.
Kongsberg
Behovet som overstiger kapasiteten er på 5 hensettingsplasser. Dette løses i dette alternativet ved å
etablere 2 plasser på eksisterende jernbaneareal og kjøre 3 tomtog til Notodden hvor det er ledig kapasitet.
Avstand Kongsberg – Notodden er 46km med vending på Hjuksebø.
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Tabell 3-6: Planlagt og foreslått utbygging av hensetting for
alternativ med minimering av investeringskostnader - Østlandet
2035, ekskl. infrastrukturreserve

Planlagt
Forslag til
kapasitets- kapasitets- Differanse
økning
økning
Fredrikstad
30
0
-30
Drammen
36
17
-19
Ski
30
19
-11
Hamar
20
11
-9
Hønefoss
16
8
-8
Gjøvik
8
2
-6
Kongsvinger
10
5
-5
Skien
4
0
-4
Tønsberg
14
12
-2
Bislett
4
2
-2
Moss
16
15
-1
Sarpsborg
0
0
0
Hakadal
0
0
0
Borgestad
0
0
0
Spikkestad
0
0
0
Lillehammer
16
16
0
Kongsberg
0
2
2
Dal
0
6
6
Årnes
0
7
7
Rakkestad
0
19
19
Sum
204
141
-63
Stasjon

Bislett
I alternativet brukes ett togspor til hensetting av 2
togsett, slik at det kun bygges 2 hensettingsplasser
i forlengelse av tunnelen. Infrastrukturreserve vil
komme i tillegg.
Ski
Nytt anlegg reduseres med 1 plass i forhold til
forrige alternativ. Reservesett med behov for
hensetting på Bislett plasseres på Filipstad.
Østfoldbanen
Det etableres ett felles hensettingsanlegg for
Mysen/Rakkestad og Fredrikstad/Sarpsborg . Et
slikt anlegg kan bli liggende på Østre linje et sted
mellom Rakkestad og Sarpsborg. "Rushtiden" for
godstogene er mellom 16:00 til 21:00 på Østre
linje. Fordelingen av antall tog i anlegget vil være ca.
10 tog fra Østre linje og 9 tog fra vestre linjer.
Anlegget kan også tenkes å hensette en eventuell
utvidelse av togtilbudet mot Halden etter 2035,
men må i så fall økes i kapasitet. Moss utbygges
med 15 plasser.
Dal/Eidsvoll
Nytt hensettingsanlegg får 6 plasser for hensetting.
Med dette utnyttes ledig kapasitet på Eidsvoll, med
4 tomtog fra Dal.

Gjøvikbanen
Hakadal benyttes ikke til hensetting. 2 tomtog kjøres til Jaren for å samle materiellet på færre
hensettingsanlegg. Det etableres kun 2 nye plasser på Gjøvik i tillegg til 4 som er bestilt i K04-avtalen. Et
tog kjøres til Jaren for hensetting.

3.3.2.1 Daghensetting
For enkelte stasjoner er behovet for daghensetting større enn behovet for natthensetting. Her beskrives de
tilfellene hvor dette får en annen løsning enn i forrige alternativ.
Spikkestad
Daghensettingsbehov på 8. Disse 8 er påsett, derfor kan det praktiske behovet være lavere dersom
operatøren velger å betjene linjen med dobbeltsett utover kun morgen- og ettermiddagsrush. Dersom det er
praktisk behov for det kan disse daghensettes i Filipstad.
Dal
Daghensettingsbehov på 9. Av disse er 8 påsett og 1 reservesett. Det er kapasitet for 6 på Dal. De øvrige 3
kan hensettes på Eidsvoll dersom det er praktisk behov for det.
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3.4

Vurdering av alternativ

Det er laget en kostnadsmodell for de mest relevante utgiftene som vil variere ved valg av
hensettingslokalitet. Disse kostnadene er:
•
•
•

Tomtogkjøring
Investeringskostnader fordelt på by og land, eksisterende jernbanearealer og nye arealer
Taxikostnader for togpersonale

Enhetskostnadene for tomtogkjøring som er brukt i modellen er erfaringstall som er oversendt fra
Jernbanedirektoratet.
Tomtogkjøringskostnadene er delt opp i følgende komponenter:
•
•
•
•

Vedlikeholdskostnader for materiell
Personalkostnader
Energikostnader
Kjørevegsavgift

Den totale kostnaden for en kilometer tomtogkjøring er satt til 47,25 kroner for et enkeltsett. Alle tall i er
vist i 2019 kroner.
Investeringskostnaden vil avhenge om hensettingsanlegget blir bygget i en by eller et mer landlig sted.
Kostnadene er basert på gjennomsnittspris per hensettingsplass.
Taxikostnader er kostnader for togselskapet. Togpersonalet henter toget om morgen ved
hensettingsanlegget og avslutter arbeidsdagen ved endestasjon. Togpersonale må ofte derfor fraktes fra
endestasjon til hensettingsanlegget hvor bilen står parkert. Det er gjort en forenkling i beregningen av
taxikostnader ved at vi antar at avstand mellom endestasjon og hensettingsanlegg er lik med tog og bil.
De totale kostnadene for hvert konsept er summert og diskontert i 40 år. Alle tall er vist i absoluttverdier.

3.4.1 Driftskonseptet – minimering av tomtogkjøring
Driftskonseptet tar sikte på å få en så effektiv drift som mulig. Dette innebærer at man tar mest hensyn til
effektiv drift og mindre hensyn til kostnader. I tabellen nedenfor vises antall nye hensettingsplasser som er
nødvending i dette alternativet.
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Tabell 3-7: Fordeling hensettingsplasser, grunnlag beregning investeringskostnader

Hønefoss
Kongsberg
Skien
Tønsberg
Drammen
Spikkestad
Bislett
Dal
Årnes
Kongsvinger
Hamar
Lillehammer
Gjøvik
Ski
Moss (mot Rygge)
Fredrikstad/Sarpsborg
Rakkestad
Totalt

Utvidelse av eksisterende anlegg
3
4

Nye hensettingsanlegg
8
2
12

17

18
4
7
7
5
11
16

3

3

20
17
9
10
146

30

Kostnader knyttet til tomtogkjøring og flytting av togpersonale fra endestasjon til hensettingsanlegg er vist i
tabellen under.

Hønefoss
Spikkestad
Høvik,
Filipstad
Ski
Filipstad
Ski
Dal
Ski
Rakkestad
Jaren
Totalt

Taxi
kostnader

Kjørte
kilometer

Antall
togsett

Tabell 3-8: Kostnader knyttet til tomtogkjøring, driftskonsept

Tomtog
kjøring

Totale
kostnader
årlig

Totale
kostnader 40
år

1

32

143 952

379 890

523 842

10 368 286

12

326

1 158 252

3 852 765

5 011 017

99 181 926

6

21

104 622

945 473

1 050 095

20 784 283

4

59

236 550

1 397 183

1 633 733

32 336 098

1

54

217 989

633 386

851 375

16 851 078

2

11

71 640

132 300

203 940

4 036 538

3

253

906 540

2 990 925

3 897 465

77 141 643

4

101

380 760

1 190 700

1 571 460

31 103 552

6

137

507 030

1 623 038

2 130 068

42 159 944

3

89

340 188

1 051 785

1 391 973

27 551 007

1

80

307 965

941 456

1 249 421

24 729 512

43

1163

4 375 488

15 138 900

19 514 388

386 243 869

De totale kostnadene for hele konseptet er vist nedenfor. Kostnadene er aggregert og diskontert med
levetid på 40.
Tabell 3-9: Diskonterte kostnader, driftskonsept

Millioner 2019 kroner
Driftskonsept

40 år
7 077

3.4.2 Investeringskonsept – minimering av investeringskostnader
Investeringskonseptet tar sikte på å utnytte eksisterende kapasitet så godt som mulig for å minimere
investeringskostnader for nye hensettingsanlegg. I tabellen nedenfor vises antall nye hensettingsplasser.
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Tabell 3-10: Fordeling hensettingsplasser, grunnlag beregning investeringskostnader

Utvidelse av eksisterende anlegg

Hønefoss
Kongsberg
Bislett
Tønsberg
Drammen
Årnes
Kongsvinger
Dal
Hamar
Lillehammer
Gjøvik
Ski
Moss (mot Rygge)
Rakkestad
Totalt

2

Nye hensettingsanlegg
8
2
12

17

7
5
3
11
16

3
2

19
15
19
117

24

Kostnader knyttet til tomtogkjøring og flytting av togpersonale fra endestasjon til hensettingsanlegg er vist i
tabellen under.
Tabell 3-11: Kostnader knyttet til tomtogkjøring, investeringskonsept
Antall
togsett

Kjørte
kilometer

Taxi kostnader

Tomtog kjøring

Årlige
kostnader

Totale kostnader
40 år

Notodden

3

278,3

993 066

3 395 913

4 388 979

86 870 068

Hønefoss

1

32,16

144 090

392 944

537 034

10 629 388

Borgestad

4

49,6

204 120

605 280

809 400

16 020 269

Filipstad

6

410,52

1 449 294

5 009 667

6 458 961

127 840 758

Filipstad

12

494,88

1 738 680

6 033 274

7 771 954

153 828 519

Høvik

6

20,76

104 622

976 746

1 081 368

21 403 272

Filipstad

1

59,3

67 500

122 032

189 532

3 751 369

Filipstad
Ski

2
3

10,0
11,2

71 640
906 540

136 676
3 089 856

208 316
3 996 396

4 123 153
79 099 764

Dal

4

103,8

380 760

1 230 085

1 610 845

31 883 089

Eidsvoll

4

253,2

327 216

1 040 691

1 367 907

27 074 671

Jaren

1

100,8

391 110

1 266 695

1 657 805

32 812 551

Ski

6

85,28

507 030

1 676 723

2 183 753

43 222 527

Rakkestad

9

137,4

2 206 500

7 688 031

9 894 531

195 840 207

Rakkestad

3

630

340 395

1 087 307

1 427 702

28 258 186

Jaren

2

89,04

582 930

1 945 194

2 528 124

50 038 582

Filipstad

4

159,4

237 516

723 407

960 923

19 019 333

71

2 926

10 653 009

35 697 112

47 073 529

931 715 706

Totalt

De totale kostnadene for hele konseptet er vist nedenfor. Kostnadene er aggregert og diskontert med
levetid på 40.
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Tabell 3-12: Diskonterte kostnader, investeringskonsept

Millioner 2019 kroner
Investeringskonsept

40 år
6 329

3.4.3 Kapasitet
Med utgangspunkt i Hensettingskonsept 2035 er det antatt et behov for tomtogkjøring for begge
alternativer, ved hjelp av samme metodikk som kapittel 5.4.2. Tabellene nedenfor oppsummerer den
overordnete vurderingen.
Tabell 3-13: Overordnet kapasitetsvurdering 2035

KJØRETIDER TOMTOG 2035
Antall Kjøretid
Strekning
tomtog t/r [min]
Hokksund1
60
Hønefoss
Asker12
34
Spikkestad
Stabekk-Høvik
6
36
Stabekk4
44
Filipstad
Bislett-Ski
1
Skøyen-Filipstad
Lillestrøm-Ski
Jessheim-Dal
Kolbotn-Ski
MysenRakkestad
Hakadal-Jaren

2

34

3
4
6

118
28
34

3

54

1

84

KJØRETIDER TOMTOG 2035
Antall Kjøretid
Strekning
tomtog t/r [min]
Spikkestad6
128
Filipstad
Asker-Filipstad
12
68
Bislett-Filipstad
1
46
Skøyen-Filipstad
2
34
Stabekk4
44
Filipstad
Kongsberg5
134
Notodden
Lillestrøm-Ski
Jessheim-Dal
HokksundHønefoss
Kolbotn-Ski
MysenRakkestad
FredrikstadRakkestad
Dal-Eidsvoll

3

118

4

28

1

60

6

34

3

24

9

44

4
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Minimering av driftskostnader
Overordnet vurdering
Ikke kapasitetsutsatt med ny Ringeriksbane. Økt belastning mot
Sandvika. Gjennomførbar.
Økt hensettingskapasitet på Spikkestad med dette konseptet.
Gjennomførbart.
Ikke kapasitetsutsatt. Gjennomførbar.
InterCity-satsingen vil gi økt belastning fra Vestfoldbanen mot Asker.
Sandvika vil få økt belastning fra Ringeriksbanen. Tomtog fra
Østfoldbanen kan antas redusert med økt hensettingskapasitet på
Østfoldbanen. Med forutsetning om ny Oslotunnel vil ikke Oslo S ha de
samme kapasitetsutfordringer som i 2027.
Ikke kapasitetsutsatt. Gjennomførbar.
Ikke kapasitetsutsatt. Gjennomførbar.
Ikke kapasitetsutsatt. Gjennomførbar.
Ikke kapasitetsutsatt. Gjennomførbar.
Ikke kapasitetsutsatt. Gjennomførbar.
Minimering av investeringskostnader
Overordnet vurdering
InterCity-satsingen vil gi økt belastning fra Vestfoldbanen mot Asker.
Sandvika vil få økt belastning fra Ringeriksbanen. 31 tomtog i hver
retning på strekningen vil kunne påvirke hvite tider
/vedlikeholdsvinduer negativt. Tomtog fra Østfoldbanen kan antas
redusert med økt hensettingskapasitet på Østfoldbanen. Med
forutsetning om ny Oslotunnel vil ikke Oslo S ha de samme
kapasitetsutfordringer som i 2027.
Ikke kapasitetsutsatt. Gjennomførbar.
Mulig utbygging av InterCity Østfoldbanen vil gi økt strekningskapasitet,
sammen med økt hensettingskapasitet. Gjennomførbar
Ikke kapasitetsutsatt. Gjennomførbar.
Ikke kapasitetsutsatt med ny Ringeriksbane. Økt belastning mot
Sandvika. Gjennomførbar.
Ikke kapasitetsutsatt. Gjennomførbar.
Ikke kapasitetsutsatt. Mulig utbygging av InterCity Østfoldbanen vil gi
økt strekningskapasitet, sammen med økt hensettingskapasitet.
Gjennomførbar.
Ikke kapasitetsutsatt. Ikke økt belastning mellom Lillestrøm og Dal.
Gjennomførbar.
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Skien-Borgestad
Stabekk-Høvik
Hakadal-Jaren

4

38

6
2

36
84

Ikke kapasitetsutsatt. Mulig utbygging av InterCity Vestfoldbanen vil gi
økt strekningskapasitet, sammen med økt hensettingskapasitet.
Gjennomførbar.
Ikke kapasitetsutsatt. Gjennomførbar.
Ikke kapasitetsutsatt. Gjennomførbar.

For Hensettingskonsept 2027 vil det ut fra de forutsetninger som foreligger kunne konkluderes på samme
måte for 2035. Alternativet med fokus på minimering av tomtogkjøring/driftskostnader kan vurderes til å
være det foretrukne, om man kun ser på strekningskapasitet. Dette skyldes spesielt utgangspunkt i
utbygging av Spikkestad hensetting, som vil frigi strekningskapasitet mellom Oslo S og Asker. Det vil
derimot for 2035 med ny Oslotunnel kunne antas en mindre differanse mellom alternativene, da ny
Oslotunnel vil være vesentlig frigjørende for kapasitet gjennom Oslo S.
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4 Hensettingskonsept - Østlandet 2035
Hensettingskonseptet for Norge er delt inn i to beskrivelser, hvor den ene tar for seg Østlandet og den
andre ser på Sør, Vest og Midt/Nord. Innenfor hvert av disse områdene er det
mulig å dele inn områdene i enda mindre deler På skissen til høyre vise en
enkel inndeling av Norge inn i; Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trønder- og
Nordlandsbanen, samt Ofotbanen. For Østlandet er det gjort enn enda mer
finmasket oppdeling basert på ulike rutetilbud og geografisk plassering. Se
skisse figur 4-2.
Hensettingskonseptet er ikke et fastsatt løsningsforslag, men må betraktes
som en tenkt løsning for hvordan en kan løse hensettingsbehovet som
oppstår i de enkelte tilbudskonseptet. I vårt tilfelle er dette tilbudskonsept
2035 og 2027.
Konseptet vil inneha en viss grad av fleksibilitet som vil kunne gjøre at
konseptet fortsatt vil være gjeldene selv om det gjøres endringer i
Figur 4-1: Områdeinndeling
hensettingsbehov, linjenes utstrekning, sammensetninger av trafikkpakker og Norge
endringer av arealbruk på stasjoner. Hvis det skjer endringer som danner
grunnlag for konseptet bør en gå inn på den enkelte linjen i beskrivelsen (kapittel 4.2.3) og sjekke om
endringen medfører at løsningen må endres for linjen eller området/stasjonen. De overordnede kriteriene
for konseptet bør fortsatt legges til grunn, men justering av konseptet for dette området kan gi endrede
kostnader eller konsekvenser for løsningen.
For å komme frem til anbefalt hensettingskonsept er det tatt utgangspunkt i de to ytterliggående "ideene "
med å rendyrke investering og drift. som konsept. Med disse som bakgrunn og med kriterier for valg er det
utarbeidet et forslag til hensettingskonsept.
Kriteriene for fordeling er:
• Minst mulig investering i ny infrastruktur
• Minst mulig tomtogkjøring
• Minst mulig bruk av togspor
• Samlokalisering av like togsett
• Utnyttelse av eksisterende arealer/infrastruktur
• Begrense investeringer i midlertidig infrastruktur
• Samlokalisering med verksteder.
Anbefalinger fra analysen er at kostnaden med å kjøre tomtog er relativ liten i forhold til å bygge nye
plasser. Fra et økonomisk ståsted er det viktigere å utnytte eksisterende kapasitet samt å bygge nye
hensettingsplasser kostnadseffektivt enn å bygge nye plasser driftsmessig optimalt.
Kapasitet vil i de fleste tilfeller være en begrensing i muligheter for å transportere tomtog til og fra
hensetting. Det er gjort vurderinger av de områder som antas å ha kapasitetsmessige utfordringer i
løsningen. En tydelig begrensing er gitt av Oslo tunnelen som før 2035 settes i drift vil begrense trafikken
mellom øst og vest av Oslo. Tomtogkjøring utenfor driftsdøgnet vil redusere mulighet for drift og vedlikehold
i "hvite tider".
Sist i kapitelet omtales behovet for infrastrukturreserve for de enkelte linjene. Infrastrukturreserve er
inkludert i foreslått antall nye hensettingsplasser per stasjon og vises som overskuddskapasitet i vedlegget
i kapittel 12.6.

4.1

Hensetting av de ulike linjene
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Figur 4-2 Skissen viser en grafisk fremstilling av ulike områder som bør vurderes samlet når en skal definerer hensettingskonseptet
for de ulike stasjoner/linjer.

Lokaltog - Midt i bildet ser vi det røde området som viser Lokaltog linjene L1 og L2. Hensetting av
lokaltogene gjøres på nye anlegg på Ski og Spikkestad. Eksisterende anlegg på Lillestrøm benyttes.
Lokaltog fra Asker kjøres til Filipstad for hensetting. Lokaltog fra Bislett hensettes i tunnelen. Fordelingen
gir en robust og god fordeling i ytterpunktene. Oslotunnelen er en vesentlig faktor til hvordan fordelingen av
hensetting skal gjennomføres. Derfor er det i skissen over vist en to deling av lokaltogområdet på øst og
vest for Oslotunnelen.
Flytog – Flytoget sitt materiell plasseres i hovedsak Drammen. Det vises en plassering av tre tog i Lodalen
for å ivareta en viss grad av kapasitet på østsiden av Oslotunnelen.

Regiontog – Regiontogene vil i hovedsak starte dagen med å kjøre inn mot Oslo S. Hensettingsanleggene er
derfor lokalisert i ytterpunktene hvor over 90% av materiellet er hensatt mens under 10% er hensatt i
Lodalen.
Regiontogene sine behov for hensetting er i hovedsak vist på skissen over med lilla bokser. For disse
områdene er det vært viktig å se behovet samlet og prøve å løse dette ved å utnytte eksisterende anlegg og
eventuelt samordne behovene fra 2029 og 2035 samt vurdere utvikling fremover med hvilke
infrastrukturtiltak som ferdigstilles i perioden. F.eks. ferdigstillelse av IC.

Region Distrikt – Togtilbudet er relativt lite og forsøkes innordnes innenfor de anlegg som eksisterer der
dette er mulig.

Fjerntog – Fjerntog er forutsatt at benytter Lodalen til hensetting.
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4.2

Beskrivelse av hensettingskonsept

Uten utbygging er det beregnet å være en samlet praktisk utnyttbar kapasitet 12 på 192 hensettingsplasser
på Østlandet i 2035.
Behovet for hensetting på Østlandet er 319 hensettingsplasser. For å dekke underskuddet er det foreslått
at det bygges 193 nye hensettingsplasser, hvorav 34 plasser er utvidelse av eksisterende anlegg
(utvidelsen inkluderer også plasser som bygges på nye arealer som Ski og Kongsvinger og ikke kun plasser
i direkte tilknytning til dagens spor) og 159 plasser er fordelt på 14 nye anlegg.
Tabellen under viser en tabell som viser fordelingen av hensetting, kapasitet etter utbygging og overskudd
hensettingsplasser på de ulike stasjonene.

12

Forutsetter maksimal utnyttelse av Lodalen, Sundland og Filipstad på 80%, ref. kap. 2.6
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Tabell 4-1: Oversikt over hensetting Østlandet 2035

På Østlandet vil det være et overskudd på 86 hensettingsplasser (infrastrukturreserve) etter at behovet er
dekket. 43 av disse plassene er på eksisterende spor og 43 av disse plassene er bygget nye.
Infrastrukturreserve vil være med på å gjøre konseptet mer fleksibelt for endringer i fremtidig tilbud og
avvikssituasjoner. I vedlegget i kapittel 12.6 er det visualisert med grønne tall over stasjonsnavnet den
teoretiske reservekapasiteten. Flere av reserveplassene er i realiteten ikke anbefalt å utnytte til hensetting,
da enkelte av plassene bør holdes ledige for at hensettingsanlegget kan fungere som planlagt og ikke
togsett står i veien for hverandre når de skal inn eller ut av anlegget. Dette gjelder spesielt for Lodalen (53
plasser) hvor en antar at maksimal kapasitet vil ligge på ca. er 44 tog inne i anlegget samtidig for å unngå
driftsforstyrrelser. I konseptet er Lodalen tenkt utnyttet til 45 togsett. Teoretisk infrastrukturreserve i
Lodalen er i konseptet vist som +8, mens det vurderes at praktisk infrastrukturreserve er 0 plasser. Anlegg
som vurderes å ha et behov for fleksibilitet er Lodalen, Filipstad og Sundland, se beskrivelse i kapittel 2.6.
Nytt anlegg ved Ski stasjon er beskrevet med 12 reserveplasser. Dette inkludere en reserve på 4 plasser i
tilfelle anlegget med 4 hensettingsplasser på Bislett ikke bygges.
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4.2.1 Hensettingsanlegg
Tabell 4-2 viser planlagt kapasitetsøkning som er bestilt før denne utredningen/rapporten. Forslaget til ny
hensettingskonsept foreslår endringer i utbyggingen, og således benytte mer av dagens hensettingsplasser.
Endringen er på 13 færre nye hensettingsplasser.
Tabell 4-2: Planlagt og foreslått utbygging av hensetting for
anbefalt hensettingskonsept - Østlandet 2035

Planlagt
Forslag til
kapasitets- kapasitets- Differanse
økning
økning
Fredrikstad
30
0
-30
Drammen
36
25
-11
Hamar
20
12
-8
Hønefoss
16
10
-6
Gjøvik
8
0
-8
Kongsvinger
10
7
-3
Skien
4
4
0
Ski
32
32
0
Tønsberg
14
14
0
Borgestad
0
0
0
Bislett
4
4
0
Moss
16
16
0
Lillehammer
16
16
0
Spikkestad
0
6
6
Kongsberg
0
6
6
Årnes
0
7
7
Dal
0
8
8
Rakkestad
0
10
10
Sarpsborg
0
16
16
Sum
206
193
-13
Stasjon

Anbefalt konsept tar sikte på å få en fornuftig avveining mellom tomtogkjøring og investeringer. Dette
innebærer at man tar hensyn til effektiv drift og investeringskostnader. I tabellen nedenfor vises antall nye
hensettingsplasser. De to største er Drammen og Ski, som får en økning på henholdsvis 25 og 32
hensettingsplasser. Dette er anlegg som er større en det som antas å være ideell størrelse på et
hensettingsanlegg (se kapittel 2.4.1). I disse tilfellene er det vurdert an anleggene vil fungere som
regionale knutepunkter for hensetting, med en kapasitet som kan benyttes av flere forskjellige linjer og
togtyper. Drammen vil være hovedbase for Flytoget (type 71 og 78), samt hensette togsett fra flere
regiontog. Ski vil være hovedbase for linje L2 (type 77). Begge anlegg vil ha en god infrastrukturreserve for
å kunne avlaste andre hensettingsanlegg i regionen ved justeringer i rutetilbudet.
Tabell 4-3: Fordeling hensettingsplasser, grunnlag beregning investeringskostnader - anbefalt konsept

Hønefoss
Kongsberg
Skien
Tønsberg
Drammen
Spikkestad
Bislett
Dal
Årnes
Kongsvinger
Hamar
Lillehammer

Utvidelse av eksisterende anlegg
3
4
25

Nye hensettingsanlegg
10
3
14
6
4
8
7
7
12
16
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2

Ski
Moss (mot Rygge)
Sarpsborg
Rakkestad
Totalt

4.2.2

30
16
16
10
159

34

Tomtogkjøring

Det er vurdert at det er behov for ca. 2011 km med tomtogkjøring fordelt på ca. 114 togbevegelser pr døgn.
Tabell 4-4 viser fordeling av tomtogkjøring 13.
Tabell 4-4: Tomtogkjøring fordelt på linjer for anbefalt hensettingskonsept - Østlandet 2035

Linje
Flytoget
Flytoget
L1
L1
L2
L2
R13
R13
R21
R22
R3/RE30
R22
R3/RE30
RD54
RE20/24
SUM

4.2.3

Fra

Til

Stabekk
Drammen
Stabekk
Lodalen
Asker
Filipstad
Lillestrøm
Ski
Bislett
Ski
Kolbotn
Ski
Jessheim
Dal
Dal
Eidsvoll
Stabekk
Filipstad
Stabekk
Filipstad
Hakadal
Jaren
Mysen
Rakkestad
Skøyen
Filipstad
Hokksund Hønefoss
Fredrikstad Sarpsborg

Km turretur
64,7
21,1
41,2
84,4
53,6
22,9
25,2
21,3
14,8
14,8
79,7
29,7
5,6
32,2
30,4

Antall
tomtog
3
1
12
3
1
6
4
5
2
4
2
3
1
1
9
57

Total km
194,2
21,1
494,9
253,2
53,6
137,4
100,8
106,6
29,6
59,3
159,4
89,0
5,6
32,2
273,8
2011

Konsept for linjene

Regiontog – R14/R18 (Drammen - Asker – Årnes - Kongsvinger)
Linjen har behov for 22 hensettingsplasser.
I Drammen er det behov for 4 hensettingsplasser. Det anbefales at hensetting i Drammen utvides med til
sammen 25 hensettingsplasser for å dekke behovet til samtlige linjer med behov for hensetting her. For
R14/R18 hensettes det 5 togsett på nye hensettingsplasser.
Årnes, Kongsvinger
På østsiden er det behov for 7 plasser på Årnes og 10 plasser på Kongsvinger. Avstanden mellom Årnes og
Kongsvinger er 42 km og driftskostnader for tomtogkjøring per tog er ca. 12 MNOK pr togsett. Det
anbefales at det bygges to anlegg. På begge plasser er det sporplaner i dag som kan gjøre det mulig å
utnytte eksisterende jernbaneareal. Det anbefales at ved et prosjekt på disse stasjonene bør en se på det
samlede behovet og hvilket mulighetsrom det er for å etablere nye hensettingsplasser innen dagens
jernbanearealer. Dette kan påvirke fordelingen av antall hensettingsplasser på hver stasjon. Hensikten er å
finne frem til plasser på riktig sted, men fremfor alt riktig pris. Derfor er det viktig å se mulighetsrommet for
begge plasser, og spesielt for å få en fleksibilitet i størrelsen på anleggene.

13

Nøyaktig antall tomtogbevegelser vil avhenge av hvor mange tomtog som kjøres som dobbelt- eller trippelsett.
Tallene i tabellen antar samtlige tomtog som enkeltsett.

Rapport hensettingskonsept Norge 2027 – 2035 / 53

Hensettingskonsept - Østlandet 2035

Det er ønskelig at togene hensettes der de skal starte om morgenen. Det er lite hvite tider i løpet av døgnet
på Kongsvingerbanen, kapasiteten er begrenset. Bane NOR står fritt for å vurdere løsning med flere tog på
Kongsvinger. Men da må kapasiteten på strekningen vurderes.
Det må etableres 12 nye plasser på strekningen i tillegg til de 5 som eksisterer i Kongsvinger i dag. Det
anbefales å etablere til sammen 14 nye plasser for å gi en reservekapasitet på 2 plasser.
Regiontog – R12/R19 (Kongsberg – Eidsvoll - Hamar)
Linjen har et behov for 24 hensettingsplasser. Hensettingsplassene er relativ likt fordelt mellom øst og vest
av Oslotunnelen.
Kongsberg er det i dag 5 hensettingsplasser. Det foreslås at dette anlegget utvides med 6 nye plasser for
R12/R19.
Drammen
R19 har behov for 1 togsett som hensettes i Drammen. Det er fra før vurdert at R13 og R14/R18 hensettes
i Drammen. Dersom dette er hensiktsmessig i forhold til drift mm. bør R19 kunne hensettes i Drammen
med 1 sett. Eventuelt at R19 trekkes ut til Kongsberg, en strekning på 47km.
Det anbefales at det settes av 1 hensettingsplass i Drammen for R12/R19.
Eidsvoll - Hamar
R12/R19 hensettes i øst på Eidsvoll med 3 togsett på eksisterende hensettingsplasser og i Hamar med 10
togsett på nye hensettingsplasser. Det anbefales at nytt anlegg i Hamarområdet får en
hensettingskapasitet på 12 plasser. Det vil gi en infrastrukturreserve på 1 plass når behovet for R12/19 og
RD25 er dekket.
Regiontog – R3/R30 (Skøyen – Gjøvik)
Linjen har behov for 11 hensettingsplasser. Linjen går fra Skøyen mot Gjøvik, med et differensiert rutetilbud
til henholdsvis Hakadal, Jaren og Gjøvik. Hensettingsbehovet er størst på Gjøvik, men behovet dekkes av
eksisterende kapasitet. K03-5 legger opp til 8 nye plasser, men det er vurdert at det er tilstrekkelig med
dagens kapasitet. Hensettingsanlegget i Jaren dekker behovet for Jaren og Hakadal.
Jaren vil være bygget ut med 6 hensettingsplasser innen 2021, mens det vil være behov for 4 og 3 plasser i
henholdsvis 2027 og 2035. Det anbefales derfor at disse plassene beholdes som planlagt for å gi en viss
infrastrukturreserve, og mulighet for å kjøre tomtog fra Hakadal.
Hakadal har i dag en hensettingsplass. Behovet her er 2 hensettingsplasser.
Avstanden Hakadal – Jaren er 40km og det gir en tomtogkostnad på ca. 23 MNOK. Kostnad for 1 ny
hensettingsplass er estimert til 30MNOK. Det anbefales ingen utvidelse på Hakadal, men heller 2 tomtog til
Jaren for å samle hensetting på færre lokasjoner.
Skøyen har behov for 1 hensettingsplass. Dette togsettet anbefales hensatt på Filipstad.
Regiontog – RE10 (Skien – Lillehammer)
Linjen har et materiellbehov på 35 togsett. Behovet for hensetting oppstår i ytterpunktene av linjene og
konseptet er å løse hensettingsbehovet her. Det er 10km med enkeltspor mellom Skien og Porsgrunn.
Resterende strekning har dobbeltspor. Avstanden mellom Skien - Tønsberg er 86km og Hamar Lillehammer 58km.
Lillehammer
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Behovet for RE10 på Lillehammer er 15 tog ved natthensetting og daghensetting er den på 9 tog. Det
anbefales å bygge 16 hensettingsplasser ved Lillehammer for hensetting av RE10. Dette er i samsvar med
K03-3.
Skien
Det er behov for 20 hensettingsplasser i Skien, inkludert 2 reservesett. Det er i dag 18 hensettingsplasser
på Skien og 8 plasser på Borgestad som ligger ca. 5 km lengre sør.
Linje RD52 har behov for 2 hensettingsplasser i Skien.
Driftskostnader for å drifte tomtogkjøring for 4 togsett i 40 år er beregnet til 15 MNOK.
Det anbefales likevel å etablere 4 nye hensettingsplasser i Skien, dersom dette kan gjennomføres på en
kostnadseffektiv måte innenfor dagens jernbaneareal. Det er i 2035 uvisst i hvilken tilstand Borgestad vil
være i, da det ikke vil være behov for å bruke anlegget her til hensetting i 2027. Det kan derfor ikke tas for
gitt at dagens kapasitet fortsatt vil være tilgjengelig. Mangel på fasiliteter gjør også Borgestad lite
hensiktsmessig å bruke.
Regiontog – R13 (Tønsberg – Drammen - Dal)
Linjen har et materiellbehov på totalt 29 togsett.
Linjen er avsluttet i vest i Tønsberg og i øst på Dal stasjon, samt det går innsatstog mellom Drammen og
Jessheim.
Vi har i konseptet valgt å fordele materiellet på Dal, Eidsvoll, Drammen og Tønsberg. Når det skal
igangsettes prosjekt for hensetting av R13 i øst bør prosjektet vurdere hele området fra Jessheim til
Eidsvoll samt utviklingen av hensettingsbehovet på Eidsvoll i forhold til regiontogene. Jernbanedirektoratet
igangsetter en KVU for Hovedbanen Nord og dimensjoneringen av det nye hensettingsanlegget på Dal i
2035-perspektiv må vurderes når det foreligger en anbefaling i KVU-en.
I Tønsberg er det behov for 12 hensettingsplasser. Det anbefales derfor å bygge 14 hensettingsplasser i
Tønsberg-området, som gir en reservekapasitet på 2 plasser.
Linje 13 har behov for Drammen 7 hensettingsplasser, inkludert 1 plass for reservesett. Det anbefales at
det settes av 7 hensettingsplasser i Drammen for linje R13.
R13 har øst for Oslo behov for 4 plasser på Jessheim og 6 plasser på Dal. Daghensetting gir et behov på
Dal på 9 plasser. Det er 13km mellom Jessheim og Dal, og 10 km mellom Dal og Eidsvoll.
Eidsvoll hensetting er et relativt nytt anlegg som er bygget for 8 togsett. I 2035 er det vist et behov for 3
togsett på linje R12. Resterende kapasitet på 5 plasser anbefales benyttet til R13.
Det er i dag 3 togspor på Jessheim og 4 togspor på Dal.
Det anbefales å bygge 8 nye hensettingsplasser på Dal. Det blir 3 reserveplasser på Dal. Dette gir en
fleksibilitet i tilfelle hensettingsbehovet endres eller mulighetene på Eidsvoll reduseres, f.eks. ved økt
behov for linje R12. Eksisterende spor på Jessheim foreslås ikke benyttet.
Kostnaden ved 5 nye hensettingsplasser anslås til 150 MNOK, samt tomtogkjøring fra Jessheim på ca. 29
MNOK.
Region Distrikt – RD25 (Hamar - Røros)
Region tog RD25 har behov for 1 togsett på Hamar.
Det anbefales at dette plasseres på Hamar.
Region Distrikt – RD54 (Hønefoss - Hokksund)
RD54 har behov for 1 hensettingsplass i Hokksund.
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Hokksund har i dag ikke noen registrerte hensettingsplasser. Men sporplanen for Hokksund inneholder
mange spor. Det må uansett bygges ny hensettingsplass for RD54 ettersom de nærliggende alternativene
(Kongsberg, Drammen og Hønefoss) ikke har ledige plasser.
Notodden er et alternativ for hensetting hvor det er 6 plasser og det allerede er foreslått å hensette RD52.
Avstanden til Notodden er 80km. Det vurderes at det vil koste ca. 40 MNOK i driftsmidler over en
tidsperiode på 40 år for å kjøre toget frem og tilbake til Notodden for å hensette. Tilsvarende vil en
tomtogkjøring Hokksund – Hønefoss ha en kostnad på ca. 10 MNOK + en ny hensettingsplass til 30MNOK.
Fordeler med transport til Hønefoss er hensetting i ett større anlegg som bygges for linje R21, men fordelen
med Notodden er at det der er hensatt tilsvarende linje type. Ulempe med hensetting i Hokksund er å
plassere et togsett hensatt alene og ikke på et felles anlegg
Det anbefales å etablere 1 hensettingsplass for linje RD52 i hensettingsanlegget på Hønefoss, for å samle
materiellet på færre lokaliteter.
Region Distrikt – RD52 (Notodden – Skien - Porsgrunn)
Linjen har behov for 3 hensettingsplasser. Linjen går fra Notodden til Skien en strekning på 45km.
Regiontoget har behov for 1 hensettingsplass på Notodden og 2 plasser i Skien.
Det foreslås at en benytter eksisterende plasser på Notodden (4stk) og Skien (18stk) til denne linjen.
Behovet er 2 plasser på Skien som inkluderer en reserve, og 1 plass på Notodden.
Regiontog – R21, R22, RE20/RE24 (Hønefoss - Halden)
Konseptet er basert på en løsning som ivaretar det samlede behovet til disse tre linjene.
Regiontogene utgjør tilsammen regiontogtilbudet til og fra Østfold. (Rakkestad, Halden, Moss) og inn mot
Oslo. I vestenden av pendelen ender R21 tilbudet til Ringerike (Hønefoss).
Totalt utgjør materiellbehovet ca. 65 togsett.
Regiontog – R21 (Hønefoss - Moss)
Hønefoss
Det foreslås at behovet for R21 vest for Oslo dekkes igjennom et nytt anlegg ved Hønefoss. Det anbefales
et anlegg på med 10 hensettingsplasser. Dette dekker behovet for R21, samt 2 plasser for
infrastrukturreserve.
Stabekk
Det er behov for 2 hensettingsplasser i Stabekk. Disse foreslås kjørt som tomtog til Filipstad.
Høvik
Det er vurdert å benytte Høvik, men på grunn av mulig konflikt med vending av materiell på Høvik hele
driftsperioden vil dette kunne gi uheldige føringer for når regiontog kan hensettes på stasjonen.
Det er også vurdert at det er begrenset mulighet for utvendig inspeksjon av togsettet som gjør stasjonen
mindre egnet. Ønske med å samle tog av samme linje / type på et anlegg.
Moss
Linje R21 gir et behov for 13 togsett i 2035. men i 2027 er behovet i Moss på 17 togsett.
Anlegget må bygges nå i første fase.
Det anbefales at det bygges 16 hensettingsplasser i Moss og at reservesettet som har hensettingsbehov
her i 2027 hensettes i Ski frem til 2035. Dette er i henhold til K03-1.
Regiontog – R22 (Stabekk - Rakkestad)
Linjen går mellom Stabekk – Mysen i grunnrute, og forlengelse til Rakkestad i rush. Det er behov for
hensetting av 18 togsett.
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Rakkestad / Mysen
Behovet for hensetting i 2035 er fordelt mellom Mysen og Rakkestad som ligger 15km fra hverandre. Det
er 3 hensettingsplasser i Mysen som foreslås benyttet videre.
I Rakkestad er det behov for å hensette 7 togsett. Det anbefales å bygge et nytt hensettingsanlegg i
Rakkestad med plass til 10 togsett. 7 togsett fra Rakkestad + 3 togsett fra Mysen.
Avstanden ned til Sarpsborg via Østre linje er 24km. Østre linje er enkeltsporet linje. Kapasiteten på
strekningen er lav. Det ble vurdert at behovet for hensetting av materiell fra Mysen/Rakkestad skulle kunne
hensettes i et felles anlegg sammen med Sarpsborg/Fredrikstad 14. Dette er ikke anbefalt siden det i begge
tilfeller må det bygges nytt anlegg / nye spor men i et delt anlegg vil en slippe tomtogkjøring via Østre linje.
Løsningen med to anlegg vurderes også mer robust og fleksibel ved at anlegget på vestre linje kan legges
mer optimalt i forhold til behovet på denne linjen.
Stabekk
For R21 og R22 som har behov for hensetting ved Stabekk foreslås det at disse togsett hensettes på
Filipstad.
Regiontog – RE20/RE24 (Oslo S - Halden)
Oslo S / Lodalen
Det er behov for å hensette 4 togsett fra linjen i Oslo. Disse foreslås hensatt i Lodalen.
Sarpsborg
Behovet for et anlegg i regionen Fredrikstad – Sarpsborg er i 2035 på 9 tog. Behovet er i Fredrikstad på 8
tog i 2027 og 9 tog i 2035. Mens i Sarpsborg faller behovet fra 1 tog i 2027 til 0 tog i 2035. I 2027/2029
er det planlagt nytt dobbeltspor til Sarpsborg. For linjen anbefales det at det bygges et nytt anlegg for 16
togsett hvorav 7 er infrastrukturreserve, og at dette blir bygd i Sarpsborgområdet, helst sørøst for
Sarpsborg for å kunne betjene en senere forskyvning av hensettingsbehovet fra Fredrikstad/Sarpsborg til
Halden.
Halden
Behov for 12 hensettingsplasser i 2035, redusert fra et behov på 16 plasser i 2027. Reduksjonen skyldes
redusert kjøretid ved nytt dobbeltspor til Halden og forandret kjøremønster. Dekkes av eksisterende
kapasitet i 2035, mens det kjøres 4 tomtog til Sarpsborg i 2027. Eventuell senere økning av behovet
anbefales dekket ved nytt hensettingsanlegg ved Sarpsborg.
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Lokaltog L1 og L2.
Konseptet er å hensette materiellet i ytterpunktene av linjene.
Lokaltogene går i en pendel mellom Spikkestad/Asker –
Lillestrøm og Bislett/Oslo S – Kolbotn/Ski.
Totalt er det behov for 63 hensettingsplasser. 18 av disse er
vest for Oslotunnelen (Spikkestad/Asker). Bislett som er en ny
stasjon og endestasjon for L2 er registrert med et behov for 5
plasser. Lillestrøm har behov for 16 plasser. Kolbotn og Ski har
behov for henholdsvis 6 og 17 plasser. For å ivareta dette
behovet må det bygges nye plasser på flere av disse stedene.
Det er ikke nok plasser tilgjengelig i dagens situasjon.
Lillestrøm
Figur 4-3: Konsept for hensetting av lokaltoglinjer
Eksisterende hensettingsanlegg med kapasitet på 13
hensettingsplasser beholdes uendret. 3 tomtog kjøres til nytt
hensettingsanlegg på Ski. Det vurderes som ikke hensiktsmessig å finne nye arealer til utvidelse av
hensettingsanlegget på Lillestrøm.
Ski
Det foreslås et nytt hensettingsanlegg ved Ski med en kapasitet på 30 hensettingsplasser, i tillegg til
planlagt utvidelse av eksisterende anlegg med 2 hensettingsplasser. Sammen med de 8 plasser som i dag
finnes på Ski stasjon gir det mulighet for hensetting av 40 togsett. Dette er tilstrekkelig behov for å dekke
opp behovet på Kolbotn, Ski og Bislett, samt 3 tomtog fra Lillestrøm. I tillegg vil det være en
infrastrukturreserve på 12 plasser.
Av de 30 nye plassene på Ski hensetting kan det vurderes at 6 av plassene blir avsatt som arealreserve i
påvente av planer for Bislett stasjon og endelig plan for 2035. Dersom Bislett får mulighet til hensetting
reduseres behovet i Ski tilsvarende.
Bislett
Det foreslås at banen bygges ut videre etter Bislett stasjon for å gi plass til 4 hensettingsplasser i tunnelen
etter stasjonen. Det gir mulighet for å hensette materiellet som har behov for hensetting her, men unntak
av ett reservesett som kan hensettes i Ski.
Asker / Spikkestad
2035 har oppgitt et behov for 12 togsett på Asker og 6 togsett på Spikkestad. Det er vurdert flere
alternativer for plassering av behovet på 18 hensettingsplasser for lokaltogene vest for Oslotunnelen.
Områder som er vurdert er: Filipstad, området mellom Spikkestad og Asker, Spikkestad og
Drammenområdet.
Drammen
Det er vurdert at det er to muligheter for hensetting vest for Oslo tunnelen for Lokaltog. Drammen og
Filipstad. Begge lokaliseringene innebærer tomtogkjøring i forbindelse med hensetting. Hensettingsbehovet
for lokaltog er 18 togsett til sammen på Spikkestad og Asker.
Avstanden fra Asker til Filipstad er ca. 22km og Asker – Drammen ca. 18km.
Drammen stasjon er i konseptet planlagt for hensetting av flytog og regiontog. Dette vil kreve et
hensettingsanlegg på ca. 37 plasser inkludert en praktisk infrastrukturreserve på 5 plasser. Dersom
lokaltog fra Asker og Spikkestad skal plasseres i Drammen må anlegges økes til ca. 56 plasser, som er å
anse som et veldig stort anlegg, som antakelig vil måtte deles opp i flere lokasjoner i nærheten av
Drammen. Hensettingsplasser i Drammen må bygges nye i motsetning til på Filipstad hvor plassene finnes i
dag. Tomtog fra Drammen mot Spikkestad må vendes på Asker, som er en stor ulempe kapasitetsmessig.
Hensetting av lokaltog i Drammen anbefales derfor ikke.
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Asker stasjon – Det vurderes som vanskelig å etablere et hensettingsanlegg i nærområdet til Asker stasjon
Spikkestad stasjon – Spikkestad stasjon har mulighet til hensetting i togspor. Det vurderes ikke som en god
løsning og anbefales ikke.
Spikkestadlinjen – Det vurderes som en mulighet for å etablere et anlegg ved Spikkestadlinjen mellom
Heggedal og Røyken.
Det er vurdert at et nytt anlegg for 18 togsett ved Spikkestadlinjen vil ha en kostnad på ca. 540 MNOK.
Dette er uten kostnader for eventuelt planskilt krysning over Asker stasjon, som forbindelse mellom
Askerbanen og Spikkestadlinjen. Kostnaden for tomtogkjøring av 18 togsett fra Asker til hensetting til
Filipstad er beregnet til ca. 253 MNOK. Kostnadsmessig kommer et nytt anlegg dermed dårligere ut enn
tomtogkjøring Spikkestad/Asker – Filipstad.
En løsning hvor samtlige lokaltog vest for Oslotunnelen hensettes i Filipstad i 2027, før ny Oslotunnel er
etablert, innebærer en svært høy belastning på strekningen med tomtogkjøring. 2027 innebærer ca. 22 tog
i timen i grunnrute, inkludert godstog, og 24 tog i timen i rush på strekningen Lysaker – Oslo S. Dette gir
begrensede muligheter for å kjøre tomtog fra Filipstad vestover mot Asker og Spikkestad, og vil gå ut over
tilgjengelig tidsvindu for vedlikehold på strekningen..
Anbefalt løsning er å etablere et mindre hensettingsanlegg i tilknytning til Spikkestadlinjen med en
kapasitet på ca. 6 hensettingsplasser. Plassering av anlegget kan være mellom Heggedal og Røyken, men
dette må vurderes nærmere. Anlegget vil dekke hensettingsbehovet for Spikkestad i 2035, mens det
aksepteres 3 tomtog fra Spikkestad til Filipstad i 2027. Anlegget vil sikre nødvendig infrastrukturreserve for
Filipstad, samt redusere antall tomtog i vestkorridoren. Før ny Oslotunnel er etablert er det begrenset
kapasitet for tomtog til Filipstad, og et mindre hensettingsanlegg i tilknytning til Spikkestadlinjen vil bidra til
at planlagt rutetilbud kan gjennomføres uten for stor belastning på linjekapasiteten.
Filipstad
Eksisterende hensettingsanlegg med kapasitet på 37 hensettingsplasser. Anlegget benyttes i dag til
hensetting av lokaltog. Anlegget kan benyttes til hensetting også i fremtiden.
I 2035 vil det være behov for å hensette 12 tomtog for behovet som oppstår på Asker ved å kjøre disse til
Filipstad. På grunn av etablering av ny Oslotunnel vurderes kapasitetssituasjonen som vesentlige forbedret
med tanke på inn- og utkjøring fra Filipstad i forhold til 2027.
L1 vil ha behov for å hensette 2 togsett fra Bislett og Oslo S.
FT - Flytoget.
Totalt er det behov for hensetting av 27 togsett for Flytoget.
Konseptet er å hensette Flytogene på to lokaliteter, Drammen – Lodalen.
I Lodalen som ligger på østsiden av Oslo tunnelen og rett ved Oslo S er vurdert at det kan være
hensiktsmessig å hensette noen Flytog for å sikre linjen mellom Oslo S og Gardermoen i tilfelle driftsavvik
lengre vest. Det anbefales hensetting av 3 togsett i Lodalen, hvorav et av settene plasseres på
verkestedspor.
Hovedanlegget for Flytoget vil bli Drammen. Her er det vurdert hensetting av 25 togsett.
En viktig faktor for antallet er plassering av fremtidig verksted for Flytoget. I dette konseptet vil det være
anbefalt at vedlikehold av flytogmateriell flyttes fra Lodalen til Sundland innen 2035. Det vil også kunne
være hensiktsmessig å gjøre dette tidligere enn 2035 for å redusere tomtogkjøring Drammen – Lodalen for
vedlikehold, men dette er ikke innenfor dette konseptets mandat å vurdere. I 2027 er det plassert 7 togsett
i Lodalen som et resultat av at verkstedet antas å fortsatt være plassert i Lodalen, samt at fjerntogene og
regiontogene ennå ikke har et like stort behov på Oslo S som i 2035.
Oslo S / Lodalen
Lodalen benyttes i hovedsak til hensetting av fjerntog (FJ). Ettersom lengden av fjerntogene ikke er endelig
bestemt må anlegget ha en viss fleksibilitet til å tilpasses når 2035 nærmer seg.
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Lodalen er en viktig plassering for Flytogene som sikring for driftsstabilitet i tilfelle driftsforstyrrelser på
banen mellom Drammen og Oslo S. Det er i konseptet lagt inn 2 faste plasser i Lodalen for FT.
FJ - Fjerntog
FJ - Fjerntog som ender opp i Oslo hensettes i Lodalen.
Totalt er det behov for 37 fjerntog som må hensettes i Lodalen.
Service og utvendig og innvendig vask skjer i Lodalen.
4.2.4 Daghensetting
Daghensetting av materiell vil i hovedsak skje der behovet oppstår, som vist i vedlegg i kapittel 12.6. Der
hvor behovet for daghensetting er større enn kapasiteten må noe av materiellet kjøres tomt til et annet
anlegg med ledig kapasitet. En beskrivelse av disse tilfellene beskrives her.
Spikkestad
Behov for 8 plasser for daghensetting, kapasitet på 6 plasser i nytt anlegg. Samtlige 8 er påsett som kan
daghensettes mellom morgen- og ettermiddagsrush, men det praktiske behovet for dette må vurderes av
operatøren. Dersom samtlige 8 påsett skal daghensettes kan 6 sett stå på Spikkestad og 2 sett kan kjøres
til Bestun eller Filipstad for hensetting.
Asker
Behov for 1 plass for daghensetting, ingen kapasitet på stasjonen. Behovet er for et reservesett som både
dag- og natthensettes på Filipstad.
Stabekk
Behov for 13 plasser for daghensetting, ingen kapasitet på stasjonen. 8 plasser er for innsatstog for linje
RE20, 5 plasser er for påsett for linje R21. De 8 innsatstogene skal daghensettes, og vil ha prioritet for
dette over de 5 påsettene, som kan gå tilkoblet hele dagen. Gitt at Bestun benyttes for daghensetting av 2
sett linje L1 fra Spikkestad og Bestun benyttes til daghensetting for linje R3/RE30 på Skøyen vil det være
ledig kapasitet for 1 sett fra Stabekk på Bestun. De øvrige må kjøres til Filipstad for daghensetting.
Skøyen
Behov for 3 plasser for daghensetting. Disse benytter Bestun.
Bislett
Behov for 11 plasser for daghensetting, kapasitet for 4 plasser i nytt anlegg. Av de 11 plassene er 10
plasser for påsett linje L2 og 1 plass er for reservesett linje L2. Reservesettet dag- og natthensettes på Ski.
Dersom de 10 påsettene skal daghensettes kan 4 stå på Bislett og de øvrige 6 kjøres til Ski.
Oslo S
Det er et stort behov for daghensetting i Lodalen. Antatt behov er 60 togsett, mens tilgjengelig plasser er
53. Det er vurdert at behovet for daghensetting ikke endrer konseptet for hensetting i Oslo sentrum.
Av behovet på 60 er 22 påsett for flere linjer. 38 er reservesett og innsatstog. Lodalen/Loenga/Haven har
tilstrekkelig kapasitet til reservesett og innsatstog, samt for ca. 6 påsett 15. Dersom det er et praktisk behov
for det kan Filipstad brukes til daghensetting av de øvrige 16 påsettene.
Lillestrøm
Behov for 17 plasser for daghensetting, kapasitet for 13 plasser i eksisterende anlegg. Av disse er 16
påsett og 1 reservesett. Reservesettet står på Ski. 13 av påsettene kan stå på Lillestrøm, og de øvrige 3
kan, dersom det er behov, settes på Ski.
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Dekningen av Lodalen/Haven/Filipstad bør ikke overstige 80%, se kapittel 2.6.
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Dal
Behov for 9 plasser for daghensetting, kapasitet for 8 plasser i nytt anlegg. Av de 9 er 8 påsett og 1
reservesett. Reservesettet kan stå på Eidsvoll, det vil da være kapasitet for samtlige påsett på Dal.
4.2.5 Infrastrukturreserve
Behov for infrastrukturreserve vurderes per område vist i figur 4-2. Det ønskes å oppnå minimum 10 %
reservekapasitet per område, med unntak av Oslo-området hvor reservekapasitet bør med fordel være
større. Plassering og utforming av slike plasser kan være at de er plassert på andre stasjoner som har
ledige spor som ikke benyttes av konseptet for 2035, eller kun er arealreserver som må inkluderes i nye
anlegg.
Sentrum Øst (Lodalen, Loenga, Haven, Lillestrøm og Ski)
Området betjener hovedsakelig lokaltog og fjerntog samt en mindre andel av Flytog og regiontog. Området
har tilknytting til verksted og regnes som attraktivt alternativ for togselskaper. Lodalen, Loenga, Haven og
Lillestrøm er fullt utnyttet. Det krever at det nye anlegget syd for Ski bør planlegges tilstrekkelig for å dekke
behovet for reserveplasser. I anbefalt konsept foreslås det bygging av 30 nye plasser syd for Ski i tillegg til
økning av 2 plasser på eksisterende anlegg. Total reservekapasitet for dette området vil være ca. 10 %.
Andelen av reserveplasser bør være noe større men det vurderes som vanskelig å oppnå.
Sentrum Vest (Filipstad, Høvik og Asker-Spikkestad)
Området betjener hovedsakelig lokaltog samt en mindre andel av regiontog.
Utbygging av nytt anlegg syd for Ski erstatter en stor andel av hensettingsplasser på Filipstad som i dag
benyttes til lokaltog. I tillegg foreslås det å legge til rette for hensetting av 6 togsett i nærheten av
Spikkestad. Høvik er oppgitt med 6 plasser. Disse sporene har begrenset verdi for hensetting på grunn av
vending av tog. Disse tas ikke med i vurderingen.
Andel av reserveplasser i dette området i foreslått løsning er i underkant av 20% (forutsatt mulig
dekningsgrad i Filipstad på 80%). På grunn av maksimal utnyttelse av Lodalen bør infrastrukturreserven
antakelig ikke være mindre enn dette.
Reserven sikrer hensetting av lokaltog inntil Ski og Spikkestad blir gjennomført.
Oslo kommune ønsker å bruke arealene tilhørende Filipstad til byutvikling. Foreslått løsning viser at det er
behov for å benytte det meste av sporkapasiteten på Filipstad. Det er ikke rom for å frigjøre arealer på
Filipstad uten at det går ut over robustheten til konseptet. Omfang og tidspunkt for en eventuell reduksjon
av kapasiteten på Filipstad kan vurderes nærmere i sammenheng med utbygging av Ski og Spikkestad.
Gjøvikbanen
Total reservekapasitet for Gjøvikbanen vil være 18 %.
Drammen- og Sørlandsbanen (Drammen, Kongsberg)
Området betjener regiontog til Drammen/Kongsberg og Flytog. Total reservekapasitet for dette området vil
være 11 %.
Vestfoldbanen (Skien, Borgestad, Tønsberg)
Området betjener regiontog på Vestfoldbanen og Bratsbergbanen. Total reservekapasitet for dette området
er på 27 %. Borgestad er ikke benyttet til planlagt hensetting. Det er dette som gjør at andelen av
reservekapasiteten er så høy. Nytt hensettingsanlegg på Tønsberg er foreslått med 2 reserveplasser.
Dovrebanen og Hovedbanen nord (Lillehammer, Hamar, Eidsvoll og Dal)
Området betjener regiontog på Dovrebanen og Hovedbanen nord. Total reservekapasitet for dette området
vil være på 11 %. Kapasitet på Hamar må vurderes særskilt i forhold til hensetting av museumsmateriell.
Kongsvingerbanen (Kongsvinger)
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Total reservekapasitet for dette området vil være på 11 %.
Østfoldbanen (Halden, Fredrikstad-Sarpsborg, Moss, Mysen, Rakkestad)
Området betjener regiontog på Østfoldbanen Vestre og Østre linje. Total reservekapasitet for dette området
vil være på 18 %. Den høye andelen skyldes i stor grad at behovet for hensetting synker fra 2027 til 2035
på grunn av redusert kjøretid (nytt dobbeltspor til Halden) og forandret kjøremønster.
4.2.6 Kostnader
Kostnader knyttet til tomtogkjøring og flytting av togpersonale fra endestasjon til hensettingsanlegg er vist i
tabellen under.
Tabell 4-5: Kostnader knyttet til tomtogkjøring, anbefalt konsept 2035

Strekning
RD54 Hokksund til
Hønefoss

Antall
togsett

Kjørte
kilometer

Taxi kostnader

Tomtog kjøring

Årlige kostnader

Totale kostnader
40 år

1

32,2

143 952

379 890

523 842

10 368 286

12

494,9

1 740 336

5 845 770

7 586 106

150 150 081

1

5,6

52 320

66 150

118 470

2 344 850

3

253,2

906 540

2 990 925

3 897 465

77 141 643

4

100,8

380 760

1 190 700

1 571 460

31 103 552

5

106,6

400 770

1 259 213

1 659 983

32 855 658

1

53,6

217 920

633 150

851 070

16 845 036

6

137,4

507 030

1 623 038

2 130 068

42 159 944

R22 Mysen til
Rakkestad

3

89,0

340 188

1 051 785

1 391 973

27 551 007

R3/RE30 Hakadal til
Jaren

2

159,4

582 930

1 882 913

2 465 843

48 805 863

Flytoget -Stabekk til
Drammen

3

194,2

703 059

2 294 224

2 997 283

59 324 540

1

21,1

105 726

249 008

354 734

7 021 160

6

88,9

339 774

1 050 368

1 390 142

27 514 756

9

273,8

977 541

3 234 026

4 211 567

83 358 598

57

2011

6 925 281

23 751 158

29 332 982

616 544 976

L1 Asker til Filipstad
R3/RE30 Skøyen til
Filipstad
L1 Lillestrøm til Ski
R 13 Jessheim til
Dal
R13 Dal til Eidsvoll
L2 Bislett til Ski
L2 Kolbotn til Ski

Flytoget -Stabekk til
Lodalen
R21/R22 Stabekk til
Filipstad
RE20/24 Fredrikstad
til Sarpsborg
Totalt

De totale kostnadene for hele konseptet er vist nedenfor. Kostnadene er aggregert og diskontert med
levetid på 40.
Tabell 4-6: Diskonterte kostnader, anbefalt konsept

Millioner 2019 kroner
Anbefalt konsept

40 år
7 301

Usikkerhetsvurdering
Kostnadsvurderingen over viser at det er investeringskonseptet som er det rimeligste alternativet. Mange
av kostnadskomponentene i modellen er utsatt for usikkerhet. Dette gjelder særlig investeringskostnadene
knyttet til bygging av nye hensettingsplasser. Det er gjennomført en Monte Carlo simulering i modellen og
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den viser at investeringskostnadene er klart den viktigste faktoren for variasjon i kostnadene. Monte Carlo
simuleringen som er gjennomført er av en forenklet versjon hvor vi antar at alle parametere er
normalfordelt med et standardavvik på ti prosent.
For driftskonseptet ser vi at kostnadene kan variere mellom ca. 5,7 til 8,4 milliarder kroner beregnet som
nåverdi over en analyseperiode på 40 år.

Figur 4-4: Frekvensvisning, Driftskonsept

De totale kostnadene for investeringskonseptet varierer mellom ca. 5,1 til 7,5 milliarder i nåverdi over 40
år.
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Figur 4-5:Frekvensvisning, Investeringskonsept

Anbefalt konsept har i simuleringen en kostnadsvariasjon på mellom 5,8 og 8,8 milliarder kroner i nåverdi
over analyseperioden på 40 år.

Figur 4-6: Frekvensvisning, anbefalt konsept

Mye av usikkerheten i investeringskostnader vil være det samme i begge alternativer. Dette betyr at det er
lite sannsynlig at kostnadsrangeringen vil endres som følge av usikkerheten i modellen.
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4.3

Utviklingstrekk i fremtidsscenarioet mot T2050

«Langsiktig jernbanestrategi» (vedlegg 5 til grunnlagsdokument til NTP 2018-2029) skisserer mulige
tilbudsforbedringer og infrastrukturutvikling frem mot 2050. Med utgangspunkt i jernbanestrategien har
Jernbanedirektoratet utarbeidet tilbudskonsept (T2050) og hensettingsbehov for 2050-perspektiv (se i
vedlegg 1).
Dette grunnlaget viser at de aller fleste nye anlegg som foreslås i hensettingskonsept for 2035 kommer til
å bli utnyttet også i neste utviklingstrinn, men at økningen av persontransporten vil i fremtiden kreve
ytterligere utbygging av hensettingskapasitet etterhvert som togtilbudet og infrastruktur utvikles.
Tilbudskonseptet bygger på både infrastrukturtiltak som allerede er under utredning/planlegging (ICutbyggingene og Oslo-navet) og i et mer langsiktig målbilde (dobbeltspor på flere eksisterende strekninger,
sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen, Grenlandsbanen, nye godskorridorer mm).
Det vurderes at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å investere i ny hensettingsinfrastruktur eller
binde opp arealer til hensetting for å møte behovene skissert for 2050 på grunn av stor usikkerhet med
hensyn til fremtidig transportbehov og infrastruktur.
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5 Konseptutvikling for Østlandet 2027/2029
I dette kapittelet redegjøres det for hensettingskonsept for 2027. Avslutningsvis beskrives også endringer i
konsept for 2027 som følge av innføring av endringer som følger av 2029 og Ringeriksbanen.

5.1

Tilbudskonsept 2027

Det henvises til Rutemodell 2027 oppsummeringsrapport POU-00-A-00170-01A for nærmere beskrivelse
av togtilbudet for lokal- og regional togtrafikk på Østlandet. Anbefalinger i Fjerntogstrategi legges til grunn
for hensettingskonsept fra og med 2027 men fjerntogtilbudet kan økes gradvis både før og etter 2027.
Tabell 5-1: Linjeoversikt Østlandet 2027

Linje

Fra

Til

L1
L2
R3/RE30
R13
R14/R18x/R19x
RE10
RE11
RE16x
R12
R21
R22/R23
RE20/RE24
Flytoget
RD52
FJ61
FJ41
FJ50
FJE104
FJE201

Spikkestad/Asker/Oslo
Spikkestad/Asker/Oslo
Gjøvik/Jaren/Hakadal
Tønsberg
Kongsberg/Drammen/Asker
Skien
Skien
Oslo
Kongsberg
Lysaker
Oslo
Oslo
Drammen
Notodden
Trondheim
Bergen
Stavanger
Stockholm
Oslo S

Lillestrøm
Ski
Oslo S
Dal
Kongsvinger/Eidsvoll
Lillehammer
Hamar
Lillehammer
Eidsvoll
Moss
Ski/Mysen/Rakkestad
Fredrikstad/Sarpsborg/Halden
Oslo Lufthavn
Skien/Porsgrunn
Oslo S
Oslo S
Kristiansand/OsloS
Oslo S
Göteborg

Rapport hensettingskonsept Norge 2027 – 2035 / 66

Konseptutvikling for Østlandet 2027/2029

Figur 5-1 Tilbudskonsept Østlandet 2027
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5.2

Hensettingsbehov 2027

Behovet fremkommer fra overordnet grunnlag fra kapittel 1.1, samt i notater som beskriver
hensettingsbehov, se vedlegg kapittel 12.1, 12.2 og 12.3.
Hensettingsbehovet som er vist på stasjonene i kartene under inkluder behov for reservemateriell for den
enkelte linje. For de fleste linjer er det ca. 1-2 tog som er reserve, som utgjør ca. 10% av materiellet som er
i turnering. For Østlandet utgjør reservebehovet 28 16 hensettingsplasser. Reservebehovet er plassert
utover på de stasjonene hvor det er et driftsmessig behov for reserve for den enkelte linje (driftsreserve for
kjøretøy som tas ut av trafikk på grunn av feil), samt der det er naturlig i forhold til plassering av verksted
(Tungt vedlikehold eller oppgradering).
5.2.1 Behov daghensetting
Behov for daghensetting vises på samme måte som for 2035, se kapittel 3.2.1.

5.3

Alternativer 2027

Ved utvikling av hensettingskonsept for året 2027 er det tatt med i vurderingen om hvordan togparken /
rutene endrer seg frem over mot 2035. Dette har påvirket hvor og hvor nye hensettingsanlegg anbefales
bygd, og dimensjoneringen av disse. I enkelte tilfeller vil det anbefales en overkapasitet i hensettingsanlegg
etablert innen 2027, da disse dimensjoneres for en økning i behovet i 2035. Alternativet til dette vil være å
dele utbyggingen av nye anlegg i flere byggetrinn, slik at tilgjengelig kapasitet samstemmer med behovet på
det tidspunkt plassene er etablert. I mange tilfelles vil dette være fordyrende totalt sett.

16

Inkluderer reservebehov for fjerntog i Lodalen.
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5.3.1

Alternativ med fokus på minimering av tomtogkjøring / driftskostnader

Figur 5-2: Løsningsforslag minimering av tomtogkjøring - Østlandet 2027
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Beskrivelse
I utvikling av dette alternativet er det lagt vekt på å unngå tomtogkjøring i forbindelse med hensetting av
materiell. I alternativet bygges det nye hensettingsanlegg der behovene oppstår. Det bygges likevel ikke nye
hensettingsanlegg der behovet er på ca. 4 eller færre plasser eller der det finnes hensettingskapasitet i
umiddelbar nærhet til der behovet oppstår. Tabell 5-2 viser antall tomtogkilometer som genereres for dette
alternativet.
Tabell 5-2: Tomtogkjøring Østlandet 2027 - Minimering av tomtogkjøring

Linje

Fra

Til

Km turretur

RD52
L1
L2
R14
Flytoget
R21
R21
RE20
R22
SUM

Porsgrunn
Asker
Asker
Asker
Stabekk
Stabekk
Lysaker
Sarpsborg
Mysen

Skien
Spikkestad
Spikkestad
Spikkestad
Høvik
Lodalen
Lodalen
Fredrikstad
Rakkestad

19,2
27,2
27,2
27,2
3,5
21,1
17,1
30,4
29,7

Antall
Total km
tomtog
1
5
4
1
5
1
1
1
2

19,2
135,9
108,7
27,2
17,3
21,1
17,1
30,4
59,4
436

I forhold til planlagte nye hensettingsanlegg / kapasitet foreslås det følgende endringer for å investere i nye
hensettingsplasser på en slik måte at tomtogkjøring blir redusert i størst mulig grad:

Samlet foreslås det å redusere det totale antall
plasser som er foreslått innen 2027 med 10 plasser,
men det foreslås at plassene blir fordelt bedre i
forhold til der hensettingsbehovene oppstår. Det
foreslås flere større endringer i forhold til hvor
plassene for hensetting er tenkt etablert. Det foreslås
også å etablere helt nye hensettingsanlegg i Dal,
Rakkestad og Spikkestad.
Der det foreslås bygging av nye hensettingsanlegg
dimensjoneres disse for også å dekke behovet i 2035
for å sikre tilstrekkelig langsiktighet.
Hensetting vil kun forekomme på dedikerte
hensettingsspor.
Østfoldbanen vestre linje
Størst endring er det for anlegget i Fredrikstad som
reduseres med 21 plasser. Hensettingsbehovet på
strekningen Moss – Fredrikstad – Sarpsborg er på
17+8+1=26 plasser. Det er planlagt med 16 nye
plasser i Moss og 30 nye plasser i
Fredrikstad/Sarpsborg området, totalt 47 plasser. Det
foreslås her å redusere utbyggingen til det faktiske
behovet på strekningen.

Tabell 5-3: Planlagt og foreslått utbygging av hensetting for alternativ med
minimering av tomtogkjøring - Østlandet T2027

Planlagt
Forslag til
kapasitets- kapasitets- Differanse
økning
økning
Fredrikstad
30
9
-21
Drammen
36
17
-19
Ski
30
20
-10
Tønsberg
14
12
-2
Gjøvik
2
0
-2
Kongsvinger
6
5
-1
Borgestad
0
0
0
Sarpsborg
0
0
0
Skien
0
0
0
Lillehammer
16
16
0
Hamar
10
11
1
Moss
16
17
1
Kongsberg
0
5
5
Dal
0
10
10
Rakkestad
0
10
10
Spikkestad
0
18
18
Sum
160
150
-10
Stasjon

Østfoldbanen Østre linje
Det er i alternativet valgt å bygge 10 nye plasser på Rakkestad i tillegg til Mysens 3 plasser. Avstanden
mellom områdene er 15km. Vurderingen sammenfaller med investeringsalternativet for begge
tilbudskonseptene.
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Asker/Spikkestad
I Asker og Spikkestad er det i 2027 behov for hensetting av henholdsvis 10 og 11 togsett. Det er vurdert at
det bør etableres et anlegg på ca. 18 plasser mellom Asker og Spikkestad. Et slikt anlegg vil dekke behovet
for hensetting også i 2035. Tilkomst mellom Askerbanen og Spikkestadbanen er vurdert som mulig
kapasitetsmessig ved at tomtogtrafikk til og fra Spikkestadbanen skjer utenom rushtid.
Filipstad
Bygging av et nytt hensettingsanlegg i området mellom Asker og Filipstad vil kunne muliggjøre nedleggelse
av store deler av Filipstad som hensettingsanlegg. For dette alternativet benyttes Filipstad ikke til
hensetting i 2027, og vil kun benyttes til hensetting av 6 togsett i 2035.
Drammen
Det er for Drammen vurdert et redusert behov på 19 plasser. Dette skyldes at prosjektet i Drammen er med
hensikt overdimensjonert i forhold til usikkerhet omkring fremtidige anlegg og arealer i dette området.
Kongsvingerbanen
I alternativet er det valgt å etablere kun 5 nye plasser i Kongsvinger, istedenfor 10 nye plasser. Dette
skyldes at en vil ta økningen mot 2035 ved å anlegge to mindre anlegg på Kongsvinger og Årnes. I 2035 vil
det oppstå et behov for 7 plasser på Årnes. Avstanden mellom områdene er på 42km.
Skien, Borgestad og Porsgrunn
I alternativet foreslås det ingen økning i kapasitet for Skien og Borgestad. Behovet i 2027 dekkes av
tilgjengelig kapasitet på Skien. Samlet behov på strekningen er 15 plasser.
Kongsberg
Utvidelsen av dagens anlegg med 5 plasser skyldes økt behov i 2027 med 10 tog. Behovet i 2035 er også
10. Avstanden til Drammen er 47km og til Notodden er 50km. Det vurderes som realistisk med utvidelse
av dagens anlegg i Kongsberg.
5.3.1.1 Daghensetting
For enkelte stasjoner er behovet for daghensetting større enn behovet for natthensetting. Disse beskrives
nærmere her.
Asker
Behov for 8 plasser for daghensetting, ingen kapasitet på stasjonen. Samtlige 8 er påsett, som kan
daghensettes hvis operatøren finner det hensiktsmessig. Kapasitet for samtlige på Spikkestad.
Stabekk
Behov for 1 plass for daghensetting, ingen kapasitet på stasjonen. Plassen er for et reservesett for linje
R21 som hensettes i Lodalen.
Lysaker
Behov for 4 plasser for daghensetting, ingen kapasitet på stasjonen. De 4 er påsett for linje R21. Det er
kapasitet for 2 på Høvik og 2 på Bestun dersom disse skal daghensettes.
Oslo S
Behov for 58 plasser for daghensetting, kapasitet for 53 plasser i Lodalen og 37 plasser i Filipstad. Av de
58 er 24 påsett for diverse linjer. 34 er reservesett og innsatstog. Lodalen/Loenga/Haven har tilstrekkelig
kapasitet til reservesett og innsatstog, samt for ca. 10 påsett 17. Dersom det er et praktisk behov for det
kan Filipstad brukes til daghensetting av de øvrige 14 påsettene.

17

Dekningen av Lodalen/Haven/Filipstad bør ikke overstige 80%, se kapittel 2.6.
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5.3.2

Alternativ med fokus på minimering av investeringskostnader

Figur 5-3: Løsningsforslag minimering av investeringskostnader - Østlandet 2027
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Beskrivelse
I utvikling av dette alternativet er det fokusert på å benytte mest mulig av dagens hensettingsplasser og
ikke bygge nye anlegg. Der det må bygges nye anlegg forsøkes dette gjennomført på en måte som
minimerer investeringskostnaden pr hensettingsplass. Da behovet i mange tilfeller oppstår andre steder
enn der det finnes hensettingskapasitet fører dette til en økt bruk av tomtog i forhold til det forrige
alternativet. Tabell 5-4 viser konsekvensen av dette forslaget for tomtogkjøring.
Tabell 5-4: Tomtogkjøring Østlandet 2027 - Minimering av investeringskostnader. Fargede rader er nye eller endrede i forhold til forrige alternativ

Linje

Fra

Til

R12
RD52
L1
L2
L1
L2
R14
R21
Flytoget
R21
R13
R21
RE20/24
RE20/24
R22
SUM

Kongsberg
Porsgrunn
Spikkestad
Spikkestad
Asker
Asker
Asker
Stabekk
Stabekk
Lysaker
Dal
Moss
Fredrikstad
Sarpsborg
Mysen

Notodden
Skien
Filipstad
Filipstad
Filipstad
Filipstad
Filipstad
Høvik
Lodalen
Filipstad
Eidsvoll
Ski
Rakkestad
Rakkestad
Rakkestad

Km turretur
92,76
19,2
68,4
68,4
41,2
41,2
41,2
3,5
21,1
10,8
21,3
71,7
70,0
40,0
29,7

I forhold til alternativet som fokuserer på
tomtogkjøring gir dette alternativet behov for færre
nye hensettingsplasser, men økte driftskostnader
på grunn av mer tomtogkjøring. I alternativet
foreslås det etablering av 122 nye
hensettingsplasser. Dette innebærer en reduksjon i
utbygging av 28 nye hensettingsplasser i forhold til
forrige alternativ, og en reduksjon på 38
hensettingsplasser i forhold til planlagt
kapasitetsøkning.
Kongsberg
Behovet som overstiger kapasiteten er på 5
hensettingsplasser. Dette løses ved å etablere 2
plasser på eksisterende jernbaneareal og kjøre 3
tomtog til Notodden hvor det er ledig kapasitet.
Avstand Kongsberg – Notodden er 46km med
vending på Hjuksebø.

Antall
Total km
tomtog
3
278,3
1
19,2
2
136,8
4
273,7
5
206,2
4
165,0
1
41,2
1
3,5
5
105,4
1
10,8
2
42,6
2
143,4
8
560,0
1
40,0
2
59,4
2086

Tabell 5-5: Planlagt og foreslått utbygging av hensetting for alternativ
med minimering av investeringskostnader - Østlandet T2027

Stasjon
Fredrikstad
Drammen
Ski
Tønsberg
Gjøvik
Kongsvinger
Moss
Borgestad
Sarpsborg
Skien
Spikkestad
Lillehammer
Hamar
Kongsberg
Dal
Rakkestad
Sum

Planlagt
Forslag til
kapasitets- kapasitets- Differanse
økning
økning
30
36
30
14
2
6
16
0
0
0
0
16
10
0
0
0
160

0
17
19
12
0
5
15
0
0
0
0
16
11
2
6
19
122

-30
-19
-11
-2
-2
-1
-1
0
0
0
0
0
1
2
6
19
-38

Dal/Eidsvoll
I alternativet vil 2 tomtog kjøres fra Dal til Eidsvoll.
Dette gir behov for færre nye hensettingsplasser på
Dal. Avstanden Dal – Eidsvoll er 10km.
Eidsvoll vil i 2027 kun ha behov for 6 plasser og
har mulighet til å "ta imot" 2 togsett til før anlegget
er fullt. Eidsvoll har i dag vaskemaskin for tog og
egner seg derfor å utnytte også for andre linjer/pendler som har behov for denne tjenesten. Linjer som
foreslås hensatt på Eidsvoll er R12, RE10 og RE13 (fra Dal).
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Spikkestad/Asker
Det samlede behovet her er på 16 hensettingsplasser. Dette løses ved å kjøre samtlige tog til Filipstad.
Fredrikstad/Sarpsborg/Rakkestad
Hensetting for Fredrikstad, Sarpsborg og Østre linje samles i ett stort hensettingsanlegg ved Rakkestad.
Dette antas å ha en lavere kostnad enn å bygge mellomstore anlegg i Fredrikstad og Rakkestad, primært
på grunn av lavere arealkostnader sør for Rakkestad enn mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Ski/Moss
Disse anleggene er noe redusert i forhold til forrige alternativ, da det her er fokusert på å ikke bygge med
mer kapasitet enn strengt nødvendig. Manglende kapasitet i Moss i 2027 løses ved å kjøre 2 tomtog til Ski,
som har ledig kapasitet. Anlegget på Ski reduseres med en plass, da behovet i 2035 løses ved større bruk
at Filipstad til hensetting, se kapittel.

5.3.2.1 Daghensetting
For enkelte stasjoner er behovet for daghensetting større enn behovet for natthensetting. Her beskrives de
tilfellene hvor dette får en annen løsning enn i forrige alternativ.
Spikkestad/Asker
Behov for 4 og 8 plasser for daghensetting, ingen kapasitet på stasjonen. Samtlige er påsett, som kan
daghensettes hvis operatøren finner det hensiktsmessig. Kapasitet for samtlige på Filipstad.

5.4

Vurdering av alternativ

5.4.1 Investeringskostnader / tomtogkjøring
Det er ikke gjort en kostnadsvurdering i 2027. Kostnadsvurderingen i 2035 vil gi samme konklusjoner i
2027.
5.4.2 Kapasitet
Med utgangspunkt i Hensettingskonsept 2027 er det antatt et behov for tomtogkjøring for begge
alternativer. Kjøring av tomtog vil normalt foregå utenfor de tider med mest trafikk og vil således ikke
belaste strekningskapasitet utover kapasitetsgrensen. Tomtogkjøring etter avslutning av driftsdøgnet vil
derimot være en ulempe for vedlikehold og "hvite tider".
Det er sett på strekninger som utpreger seg som spesielt utsatte for overbelastning, og hvilke forskjeller det
er mellom alternativene. De kapasitetsutsatte strekningene er definert ut fra Bane Nors Network Statement
2020:
•
•
•
•

Oslo S – Lysaker
Lillestrøm – Kløfta
Oslo S – Ski
Lillestrøm – Kongsvinger

Det forventes en bedring i kapasiteten på strekningen Oslo S – Ski ved åpning av Follobanen i 2023, det er
derfor sett bort fra denne strekningen i det videre.
Eventuell påvirkning på togbevegelser på tilstøtende strekninger/stasjoner er overordnet vurdert. Det er
også sett på de strekninger som ikke anses som kapasitetsutsatte.
Tabellene nedenfor viser dette oppsummert for henholdsvis alternativ med fokus på minimering av
tomtogkjøring/driftskostnader ("Drift"), og alternativ med fokus på minimering av investeringskostnader
("Investering").
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Tabell 5-6: Overordnet kapasitetsvurdering 2027

Alternativ for minimering av driftskostnader
Strekning
Asker-Spikkestad

Antall
tomtog
10

Lysaker-Lodalen
Stabekk-Lodalen

1
1

Stabekk-Høvik

5

Mysen-Rakkestad

2

Porsgrunn-Skien

1

SarpsborgFredrikstad

1

KJØRETIDER TOMTOG 2027
Kjøretid
Overordnet vurdering
t/r [min]
34
Økt hensettingskapasitet på Spikkestad med dette
konseptet. Tomtogbevegelsene anses som gjennomførbart.
30
Kapasitetsutsatt Oslo S - Lysaker. InterCity-satsingen vil gi
økt belastning fra Vestfoldbanen mot Asker. Sandvika vil få
56
økt belastning fra Ringeriksbanen. Tomtog fra Østfoldbanen
kan antas redusert med økt hensettingskapasitet på
Østfoldbanen. Tomtogbevegelsene anses som utfordrende,
men vurdert gjennomførbar med nåværende forutsetninger.
36
Ikke kapasitetsutsatt. Tomtogbevegelsene anses som
gjennomførbare.
54
Ikke kapasitetsutsatt. Tomtogbevegelsene anses som
gjennomførbare.
16
Ikke kapasitetsutsatt. Tomtogbevegelsen anses som
gjennomførbar.
24
Ikke kapasitetsutsatt. Tomtogbevegelsen anses som
gjennomførbar.
Alternativ for minimering av investeringer

Strekning
SpikkestadFilipstad
Asker-Filipstad
Lysaker-Filipstad
Stabekk-Lodalen
Stabekk-Høvik

Antall
tomtog
6
10
1
5
1

KJØRETIDER TOMTOG 2027
Kjøretid
Overordnet vurdering
t/r [min]
128
Kapasitetsutsatt strekning Oslo S - Lysaker. InterCitysatsingen vil gi økt belastning fra Vestfoldbanen mot Asker.
Sandvika vil få økt belastning fra Ringeriksbanen. 23 tomtog
68
i hver retning på strekningen vil kunne påvirke hvite tider/
40
vedlikeholdsvinduer negativt. Tomtog fra Østfoldbanen kan
56
antas redusert med økt hensettingskapasitet på
36
Østfoldbanen. Tomtogbevegelsene anses som utfordrende,
men vurdert gjennomførbar med nåværende forutsetninger.
88
Ikke kapasitetsutsatt. Utbygging av Follobanen+InterCity vil
bidra til økt strekningskapasitet. Økt hensettingskapasitet på
Østfoldbanen. Tomtogbevegelsene anses som
gjennomførbare.
134
Ikke kapasitetsutsatt. Tomtogbevegelsene anses som
gjennomførbare.
54
Ikke kapasitetsutsatt. Mulig utbygging av InterCity
Østfoldbanen vil gi økt strekningskapasitet, sammen med økt
74
hensettingskapasitet. Tomtogbevegelsene anses som
gjennomførbare.
50

Moss-Ski

2

KongsbergNotodden
Mysen-Rakkestad
FredrikstadRakkestad
SarpsborgRakkestad
Dal-Eidsvoll

5

2

18

PorsgrunnBorgestad

1

36

2
8
1

Ikke kapasitetsutsatt. Ikke økt belastning mellom Lillestrøm
og Dal. Tomtogbevegelsene anses som gjennomførbare.
Ikke kapasitetsutsatt. Mulig utbygging av InterCity
Vestfoldbanen vil gi økt strekningskapasitet, sammen med
økt hensettingskapasitet. Tomtogbevegelsene anses som
gjennomførbare.

Vurdering strekningskapasitet fra Filipstad til Skøyen
I tillegg til de overordnete vurderingene er det gjort en særskilt vurdering av strekningen Filipstad – Skøyen
for å verifisere at det foreslåtte antall togsett plassert på Filipstad kan kjøres ut om morgenen med det økte
rutetilbudet i 2027. Det er vurdert at kapasitetsutfordringen er størst i forbindelse med morgenrush når tog
skal ut fra Filipstad før ny Oslotunnel er bygget. Dette vil være det dimensjonerende kapasitetsscenariet.
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Figur 5-4: Skjematisk sporplan Skøyen (Kilde: Bane NOR Network statement 2019)

Skøyen stasjon består av 7 spor hvor spor 1-4 går til plattform. Spor 5 – 7 ligger like vest for Skøyen på
Bestum. Sporene på Bestum kan benyttes til vending av togsett fra Filipstad og som skal videre østover.
Linjen fra Filipstad er direkte forbundet til spor 4 på Skøyen og det er videre forbindelser til de øvrige
sporene. Tomtog fra Filipstad som skal videre i retning Asker kan fortsette direkte ut på Drammenbanen
uten å vende.
Det er retningsdrift på Skøyen noe som innebærer at inngående tog til Oslo benytter spor 3 og 4, mens
utgående tog vestover benytter spor 1 og 2. Tog til Filipstad kan kjøre rett ut på Filipstad, mens for å kjøre
tog ut fra Filipstad belegger man spor 4 noe som reduserer kapasiteten for inngående trafikk.
I dag kjøres de fleste togene fra Filipstad ut i perioder med svært lav trafikk, men det finnes også
eksempler på at det lar seg gjøre å kjøre tog fra Filipstad i perioder med forholdsvis høy trafikk. Et
eksempel fra dagens ruteplan er vist nedenfor.
Tabell 5-7: Sporbruk på Skøyen fra klokken 05:10 til 05:32

3705 fra Lysaker afgang
1151 fra Lysaker afgang
12829 fra Fillipstad ankomst
2703 fra Lysaker afgang
3707 fra Lysaker afgang
2204 fra Lysaker afgang

spor 4
05:10
05:25
05:30

spor 3
05:22
05:26
05:32

Tilsvarende kjøres et tog fra Filipstad til Skøyen klokken 05:54. Det er således erfaring med at
tomtogkjøring fra Filipstad til Bestum kan la seg gjøre i perioder hvor det kjøres med 4 minutters togfølgetid
fra Lysaker gjennom Skøyen mot Oslo. Dette er også verifisert gjennom en kapasitetsanalyse ved bruk av
programmet RailSys. Der er det sett på sporbruk ved to minutters togfølgetid gjennom Skøyen. Dette
innebærer at annethvert inngående tog kjøres i henholdsvis spor 3 og spor 4. Dette gir en togfølgetid på 4
minutter i hvert spor. Analysen viser at dette ikke er tilstrekkelig for å kjøre tog fra Filipstad. Hvis et av
togene tas ut slik at det oppnås en togfølgetid på 8 minutter i spor 4 kan et tog kjøre ut fra Filipstad uten at
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togene kommer i konflikt med hverandre. Det vil derfor være nødvendig med et vindu på 4 minutter mellom
tog fra Lysaker til Oslo for å kunne kjøre tomtog fra Filipstad til Skøyen/Bestum.
I 2027 øker trafikken gjennom Skøyen stasjon i forhold til dagens situasjon. Det er likevel vurdert dithen at
det før 05:30 vil være omtrent de samme mulighetene som i dagens ruteplan for å kjøre tomtog fra
Filipstad til Skøyen.
Mellom klokken 05:30 og 09:00 er det et antall åpninger mellom ruteleiene på strekningen Lysaker - Oslo
S på 4 minutter eller mer. Et eksempel på dette er vist i figur 5-5. Her er slike åpninger synliggjort med blå
piler.

Figur 5-5: Utsnitt av grafisk rute for 2027 mellom klokken 07:00 og 08:00. Blå piler viser åpning for tomtog fra Filipstad.

Analysen viser at vi finner 26 slike åpninger hvor det kan kjøres tomtog fra Filipstad i perioden mellom
05:30-09:00. Tabellen viser en mulig fordeling av åpninger for tomtogkjøring. Det kan likevel være gode
grunner til ikke å utnytte alle mulighetene. Derfor legges en utnyttelse på 80 % til grunn i henhold til UIC
leaflet 406.
Tabell 5-8: Fordeling av ledige slots på 4 minutter eller mer mellom togene fra Lysaker til Oslo

Tidspunkt
Mellom 04:00 - 05:30
Mellom 05:30 - 06:00
Mellom 06:00 – 07:00
Mellom 07:00 – 08:00
Mellom 07:00 – 08:00
Mellom 08:00 – 09:00

Antall tog
I dag og i 2027 kan det i denne
perioden kjøres 10 tomtog
80% av 4 tog=3 tog
80% av 4 tog=3 tog 18
80% av 6 tog=4 tog
80% av 6 tog=4 tog
80% av 6 tog=4 tog

Tomtogbevegelser fra Filipstad må tilpasses øvrig trafikk og planlegges nøye. I motsetning til dagens
situasjon skal materiellet som planlegges hensatt på Filipstad videre vest fra Skøyen og ikke østover slik
som dagens situasjon. Dette kan frigjøre kapasitet på Bestum da togene ikke må vende før de kan settes i
trafikk, men kan fortsette videre fra spor 5, 6 og 7 i retning Asker.
Resultater
Ut fra de forutsetninger som foreligger kan man konkludere med at begge konsepter er gjennomførbare i
forhold til strekningskapasitet og vedlikeholdsvindu. Oslo S – Lysaker utpeker seg som den mest utsatte
strekningen (herunder Oslotunnelen). Med økende utbygging av InterCity samt økt antall tomtog vil denne
strekningen være særdeles utsatt ved valg av konsept der antallet tomtog er størst. Alternativet med fokus
på minimering av tomtogkjøring/driftskostnader kan således vurderes til å være det foretrukne, om man

18

At det er færre anvendelige ruteplan-slots i timen fra 06:00 til 07:00 en det er i de to etterfølgende timene skyldes
ikke en mere intensiv ruteplan, men at det er flere perioder hvor det er planlagt en togfølgetid på 3 minutter. Dette er
for kort til at det er mulig å kjøre tomtog fra Filipstad til Skøyen.
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kun ser på strekningskapasitet. Dette skyldes spesielt utgangspunkt i utbygging av Spikkestad hensetting,
som vil frigi strekningskapasitet mellom Oslo S og Asker.
Det vil fortsatt gjenstå rundt 18 muligheter for tomtogbevegelser mellom Filipstad og Skøyen i perioder med
høy trafikk. Dette kommer i tillegg til de tog som kan kjøres ut før 05:30 hvor mulighetene vurderes å være
likt som dagens situasjon med hvor det kjøres 10 tog mellom Filipstad og Skøyen. En høy utnyttelse av
Filipstad i 2027 vil medføre flere tomtogbevegelser som igjen introduserer bindinger som kan
vanskeliggjøre fremtidig ruteplanarbeid, men dersom det planlegges for dette vil det være mulig å avvikle
tilbudskonseptet i 2027 og forutsatte mengder med tomtogkjøring mellom Filipstad og Skøyen i alle
definerte alternativer for 2027.
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6 Anbefalt hensettingskonsept Østlandet 2027
Hensettingskonsept for 2027 skal legger til rette for et økt tilbud av togavganger. Dette er mulig for at
kapasiteten på banestrekninger øker i perioden frem mot 2027. I hovedsak gir dette behov for flere
hensettingsplasser utover mot enden av linjen/pendelen. Materiell som hensettes i sentrum
(Lodalen/Filipstad) er relativ lik som i dag og til og med 2035.
Som en av flere forutsetninger for konseptet i 2027 er at de tiltak eller vurderinger som gjøres for
hensettingskonsept Anbefalt konsept for 2027 skal se fremover mot det behovet som oppstår i 2035.
Dette betyr at hensettingskonseptet 2027 vil kunne vurderes annerledes dersom forutsetninger eller behov
for 2035 endres.
6.1.1 Beskrivelse hensettingskonsept Østlandet 2027
Anbefalt konsept for 2027 er utarbeidet etter samme metode som anbefalt konsept for 2035, se kapittel 4.
Anbefalt konsept 2027 henger nøye sammen med anbefalt konsept for 2035 slik at nye anlegg som
anbefales etablert i 2027 er dimensjonert i forhold til fremtidig behov i 2035.
Tabell 6-1: Planlagt og foreslått utbygging av hensetting for
anbefalt konsept - Østlandet 2027

Stasjon
Fredrikstad
Drammen
Gjøvik
Lillehammer
Moss
Skien
Borgestad
Ski
Tønsberg
Kongsvinger
Hamar
Kongsberg
Spikkestad
Dal
Rakkestad
Sarpsborg
Sum

Planlagt Forslag til
kapasitets- kapasitets Differanse
økning
økning
30
36
2
16
16
0
0
32
14
6
10
0
0
0
0
0
162

0
10
0
16
16
0
0
32
14
7
12
6
6
8
10
16
153

-30
-26
-2
0
0
0
0
0
0
1
2
6
6
8
10
16
-9

I anbefalt konsept foreslås det etablering av 153
nye hensettingsplasser innen 2027. Dette
innebærer en reduksjon på 9 hensettingsplasser i
forhold til planlagt kapasitetsøkning.

Tabell 6-2 viser tomtogkjøring som blir generert ut av
anbefalt konsept. Til sammen blir det 1647 km
tomtog pr døgn fordelt på ca. 84 togbevegelser.

Tabell 6-2: Tomtogkjøring Østlandet 2027, anbefalt konsept

Linje

Fra

Til

RD52
L1
L1

Porsgrunn
Spikkestad
Asker

Skien
Filipstad
Filipstad

Km turretur
19,2
68,4
41,2

Antall
tomtog
1
3
7

Total km
19,2
205,3
288,7
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L2
R14
R21
Flytoget
R21
L1
R13
R21
RE20/24
RE20/24
R22/23
SUM

Asker
Asker
Stabekk
Stabekk
Lysaker
Lillestrøm
Dal
Moss
Fredrikstad
Halden
Mysen

Filipstad
Drammen
Filipstad
Lodalen
Filipstad
Ski
Eidsvoll
Ski
Sarpsborg
Sarpsborg
Rakkestad

41,2
35,1
14,8
21,1
10,8
84,4
21,3
71,7
30,4
54,3
29,7

4
1
1
5
1
2
2
1
8
4
2
42

165,0
35,1
14,8
105,4
10,8
168,8
42,6
71,7
243,4
217,4
59,4
1647

Tabell 6-3 viser hensetting av materiell fordelt på linjer og hensettingsanlegg. Til sammen benyttes 268
hensettingsplasser, og det er et teoretisk overskudd på 99 hensettingsplasser. Praktisk overskudd vil være
noe lavere, på grunn av begrensning i dekningsgrad for hensettingsanleggene i Lodalen, Filipstad og
Sundland (beskrevet i kapittel 2.6).
Tabell 6-3: Fordeling av hensetting Østlandet 2027

6.1.2 Konsept for linjene
Regiontog – R14/R18x/R19x (Kongsberg - Drammen - Asker – Eidsvoll/Kongsvinger)
Linjen har behov for 20 hensettingsplasser.
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I Kongsberg er det behov for 4 hensettingsplasser. Det anbefales at hensetting i Drammen utvides med 6
hensettingsplasser i tillegg til eksisterende 5 hensettingsplasser for å dekke det totale behovet på
stasjonen. For R14 hensettes det 4 togsett på nye eller eksisterende hensettingsplasser.
I Drammen er det behov for 3 hensettingsplasser. Det anbefales at hensetting i Drammen utvides med 10
hensettingsplasser i tillegg til eksisterende 21 hensettingsplasser innen 2027 for å dekke behovet til
samtlige linjer med behov for hensetting her. For R14/R18x/R19x hensettes det 4 togsett på nye eller
eksisterende hensettingsplasser, inkludert et tomtog fra Asker.
I Dal er det behov for 8 hensettingsplasser. Det anbefales etablering av et nytt hensettingsanlegg i Dal med
8 hensettingsplasser, ingen eksisterende kapasitet. Det hensettes 6 togsett på stasjonen, mens 2 tomtog
kjøres til Eidsvoll for å ta i bruk fasiliteter der for togvask.
I Kongsvinger er det behov for 10 hensettingsplasser. Det anbefales etablering av et nytt hensettingsanlegg
med 7 hensettingsplasser i tillegg til eksisterende 5 hensettingsplasser. Det vil dekke behovet i 2027 og
2035. Det hensettes 10 togsett på stasjonen.
Regiontog – R12 (Kongsberg – Eidsvoll)
Linjen har et behov for 10 hensettingsplasser.
I Kongsberg er det behov for 6 hensettingsplasser. 6 togsett hensettes på nye eller eksisterende
hensettingsplasser.
I Eidsvoll er det behov for 4 hensettingsplasser. 4 togsett hensettes på eksisterende hensettingsplasser.
Regiontog – R3/R30 (Oslo – Jaren – Gjøvik)
Linjen har behov for 10 hensettingsplasser.
I Oslo er det behov for 2 hensettingsplasser, hvorav 1 er reserve på verksted Lodalen. Begge togsett
hensettes i Lodalen.
I Jaren er det behov for 4 hensettingsplasser. Jaren vil være bygget ut med 6 hensettingsplasser innen
2021 og disse plassene benyttes til hensetting av 4 togsett.
I Gjøvik er det behov for 4 hensettingsplasser. 4 togsett hensettes på eksisterende hensettingsplasser. Det
anbefales ingen utvidelse av hensettingsanlegget på Gjøvik.
Regiontog – RE10/RE11 (Skien – Hamar/Lillehammer)
Linjene har et samlet materiellbehov på 27 togsett. Behovet for hensetting oppstår i ytterpunktene av
linjene og konseptet er å løse hensettingsbehovet her.
I Skien er det behov for 13 hensettingsplasser for linjene RE10 og RE11. 13 togsett hensettes på
eksisterende hensettingsplasser.
I Hamar er det behov for 6 hensettingsplasser for linje RE11. Det anbefales etablering av et
hensettingsanlegg med 12 hensettingsplasser. 6 togsett for linje RE11 hensettes her. Anlegget er noe
overdimensjonert for behovet i 2027, men tilpasset behovet i 2035.
I Lillehammer er det behov for 8 hensettingsplasser for RE10. Det anbefales å bygge 16 hensettingsplasser
ved Lillehammer for hensetting av RE10. 8 togsett for RE10 hensettes på nye hensettingsplasser. Dette er i
samsvar med K03-3, og sikrer tilstrekkelig kapasitet for behovet også i 2035.
Regiontog – R13 (Tønsberg – Drammen - Dal)
Linjen har et materiellbehov på totalt 29 togsett.
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I Tønsberg er det behov for 11 hensettingsplasser. Det anbefales derfor å bygge 14 hensettingsplasser i
Tønsberg-området. 11 togsett for linje R13 hensettes her. Nytt anlegg vil ha tilstrekkelig kapasitet også for
økning i 2035.
I Drammen er det behov for 1 hensettingsplass på Sundland verksted. Det anbefales at det settes av 1
hensettingsplass i Drammen for linje R13.
I Dal er det behov for 8 hensettingsplasser. Det anbefales å bygge 8 nye hensettingsplasser på Dal. 6
togsett for linje R13 hensettes på nye hensettingsplasser, mens det kjøres 2 tomtog til Eidsvoll for å
benytte fasiliteter for togvask her. Nytt anlegg sikrer tilstrekkelig kapasitet for økning i 2035, samt for
infrastrukturreserve i området.

Regiontog – R21, R22/R23, RE20/RE24 (Stabekk - Halden)
Konseptet er basert på en løsning som ivaretar det samlede behovet til disse tre linjene.
Regiontogene utgjør tilsammen regiontogtilbudet til og fra Østfold. (Rakkestad, Halden, Moss) og inn mot
Oslo. I vestenden av pendelen ender R21 tilbudet på Stabekk.
Totalt utgjør materiellbehovet ca. 65 togsett.
Regiontog – R21 (Stabekk - Moss)
I Stabekk og Lysaker er det behov for 1 hensettingsplass. Disse foreslås kjørt som tomtog til Filipstad.
I Moss er det behov for 17 hensettingsplasser. Det anbefales at det bygges 16 hensettingsplasser i Moss,
og at 16 togsett for linje R21 hensettes her. Det siste reservesettet som har hensettingsbehov her i 2027
hensettes i nytt hensettingsanlegg i Ski frem til 2035, når behovet i Moss blir redusert. Dette er i henhold til
K03-1.
Regiontog – R22/R23 (Oslo S – Ski – Mysen/Rakkestad)
Linjen går mellom Stabekk – Mysen i grunnrute, og forlengelse til Rakkestad i rush. Det er behov for
hensetting av 12 togsett.
I Oslo er det behov for 1 hensettingsplass for reservesett. 1 togsett hensettes i Filipstad.
I Ski er det behov for 2 hensettingsplasser. 2 togsett hensettes i Ski på eksisterende eller nye
hensettingsplasser. (Nytt hensettingsanlegg Ski beskrives under "Lokaltog – L2").
I Mysen er det behov for 5 hensettingsplasser. 3 togsett hensettes i Mysen på eksisterende
hensettingsplasser, mens 2 tomtog kjøres til Rakkestad for hensetting
I Rakkestad er det behov for 4 hensettingsplasser, antas ingen eksisterende kapasitet. Det anbefales
etablering av et nytt hensettingsanlegg med 10 hensettingsplasser. 6 togsett hensettes her. Anlegget er
noe overdimensjonert for behovet i 2027, men er tilpasset behovet i 2035.
Rakkestad / Mysen
Behovet for hensetting i 2035 er fordelt mellom Mysen og Rakkestad som ligger 15km fra hverandre. Det
er 3 hensettingsplasser i Mysen som foreslås benyttet videre.
Regiontog – RE20/RE24 (Oslo S - Halden)
Linjen har et totalt materiellbehov på 27 togsett. Det forutsettes her bruk av trippelsett i rush.
I Oslo er det behov for 1 hensettingsplass for reservesett. Dette togsettet hensettes i Filipstad.
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I Fredrikstad er det behov for 8 hensettingsplasser og i Sarpsborg er det behov for 1 hensettingsplass.
Disse anbefales hensatt i et nytt hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser i Fredrikstad/Sarpsborgområdet, sammen med 4 tomtog fra Halden.
I Halden er det behov for 16 hensettingsplasser. 12 togsett hensettes på eksisterende hensettingsplasser,
mens 4 tomtog kjøres til nytt hensettingsanlegg i Fredrikstad/Sarpsborg. Det anses som vanskelig å finne
plass til flere hensettingsplasser i Halden, samt at behovet i Halden vil bli lavere i 2035 på grunn av kortere
framføringstid og endret kjøremønster.
Region Distrikt – RD25 (Hamar - Røros)
Region tog RD25 har behov for 1 togsett på Hamar.
Det anbefales at dette plasseres på Hamar på nytt hensettingsanlegg.

Region Distrikt – RD52 (Notodden – Skien - Porsgrunn)
Linjen har behov for 3 hensettingsplasser. Linjen går fra Notodden til Porsgrunn. Regiontoget har behov for
1 hensettingsplass på Notodden, 1 plass i Skien (reserve) og 1 plass i Porsgrunn.
Det foreslås at en benytter eksisterende plasser på Notodden (4stk) og Skien (18stk) til denne linjen, men
1 togsett i Notodden og 2 togsett i Skien. Dette innebærer ett tomtog fra Porsgrunn til Skien.
Lokaltog L1 og L2.
Konseptet er å hensette materiellet i ytterpunktene av linjene.
Lokaltogene går i en pendel mellom Spikkestad/Asker – Ski Spikkestad/Asker – Lillestrøm.
Totalt er det behov for 57 hensettingsplasser. 20 av disse er vest for Oslotunnelen (Spikkestad/Asker).
Lillestrøm har behov for 15 plasser. Ski har behov for 22 plasser. For å ivareta dette behovet må det
bygges nye plasser på flere av disse stedene. Det er ikke nok plasser tilgjengelig i dagens situasjon.
Lillestrøm
Eksisterende hensettingsanlegg med kapasitet på 13 hensettingsplasser beholdes uendret. 2 tomtog
kjøres til nytt hensettingsanlegg på Ski. Det vurderes som ikke hensiktsmessig å finne nye arealer til
utvidelse av hensettingsanlegget på Lillestrøm.
Ski
Det foreslås et nytt hensettingsanlegg ved Ski med en kapasitet på 30 hensettingsplasser, i tillegg til
planlagt utvidelse av eksisterende anlegg med 2 hensettingsplasser. Sammen med de 8 plasser som i dag
finnes på Ski stasjon gir det mulighet for hensetting av 40 togsett. Dette er tilstrekkelig behov for å dekke
opp behovet på Ski, samt 2 tomtog fra Lillestrøm. I tillegg vil det være en infrastrukturreserve på 12
plasser.
Asker / Spikkestad
Det anbefales å etablere et mindre hensettingsanlegg i tilknytning til Spikkestadlinjen med en kapasitet på
ca. 6 hensettingsplasser. Plassering av anlegget kan være mellom Heggedal og Røyken, men dette må
vurderes nærmere. Anlegget vil dekke hensettingsbehovet for Spikkestad i 2035, mens det aksepteres 3
tomtog fra Spikkestad til Filipstad i 2027. Anlegget vil sikre nødvendig infrastrukturreserve for Filipstad,
samt redusere antall tomtog i vestkorridoren. Før ny Oslotunnel er etablert er det begrenset kapasitet for
tomtog til Filipstad, og et mindre hensettingsanlegg i tilknytning til Spikkestadlinjen vil sikre at planlagt
rutetilbud kan gjennomføres.
De øvrige 14 togsettene som har hensettingsbehov vest for Oslo anbefales hensatt på eksisterende
hensettingsplasser i Filipstad.
FT - Flytoget.
Totalt er det behov for hensetting av 24 togsett for Flytoget.
Konseptet er å hensette Flytogene på to lokaliteter, Drammen – Lodalen.
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I Lodalen som ligger på østsiden av Oslo tunnelen og rett ved Oslo S er vurdert at det kan være
hensiktsmessig å hensette noen Flytog for å sikre linjen mellom Oslo S og Gardermoen i tilfelle driftsavvik
lengre vest. Det anbefales hensetting av 7 togsett i Lodalen, hvorav ett av settene plasseres på
verkestedspor. Dette innebærer 5 tomtog fra Stabekk. Det antas at Flytogets verkstedbase vil være i
Lodalen i 2027.
Hovedanlegget for hensetting for Flytoget vil være Drammen. Her er det vurdert hensetting av 17 togsett,
som tilsvarer hensettingsbehovet her.
FJ - Fjerntog
FJ - Fjerntog som ender opp i Oslo hensettes i Lodalen.
Totalt er det behov for 35 fjerntog som må hensettes i Lodalen.
Service og utvendig og innvendig vask skjer i Lodalen.
6.1.3 Daghensetting
Daghensetting av materiell vil i hovedsak skje der behovet oppstår, som vist i vedlegget i kapittel 12.3. Der
hvor behovet for daghensetting er større enn kapasiteten må noe av materiellet kjøres tomt til et annet
anlegg med ledig kapasitet. Slike tilfeller beskrives her.
Asker
Behov for 8 plasser for daghensetting, ingen kapasitet på stasjonen. Samtlige 8 er påsett, som kan
daghensettes hvis operatøren finner det hensiktsmessig. Kapasitet for 2 på Spikkestad og de øvrige 6 i
Filipstad.
Stabekk
Behov for 1 plass for daghensetting, ingen kapasitet på stasjonen. Plassen er for et reservesett for linje
R21 som hensettes i Filipstad.
Lysaker
Behov for 4 plasser for daghensetting, ingen kapasitet på stasjonen. De 4 er påsett for linje R21. Det er
kapasitet for 2 på Høvik og 2 på Bestun dersom disse skal daghensettes.
Oslo S
Behov for 58 plasser for daghensetting, kapasitet for 53 plasser i Lodalen og 37 plasser i Filipstad. Av de
58 er 24 påsett for diverse linjer. 34 er reservesett og innsatstog. Lodalen/Loenga/Haven har tilstrekkelig
kapasitet til reservesett og innsatstog, samt for ca. 10 påsett 19. Dersom det er et praktisk behov for det
kan Filipstad brukes til daghensetting av de øvrige 14 påsettene.
6.1.4 Infrastrukturreserve
Behov for infrastrukturreserve vurderes per område vist i figur 4-2. Det ønskes å oppnå minimum 10 %
reservekapasitet per område, med unntak av Oslo-området hvor reservekapasitet bør med fordel være
større.
Sentrum Øst (Lodalen, Loenga, Haven, Lillestrøm og Ski)
Området betjener hovedsakelig lokaltog og fjerntog samt en mindre andel av Flytog og regiontog. Området
har tilknytting til verksted og regnes som attraktivt alternativ for togselskaper. Lodalen, Loenga, Haven og
Lillestrøm er fullt utnyttet. Det krever at det nye anlegget syd for Ski bør planlegges tilstrekkelig for å dekke
behovet for reserveplasser. I anbefalt konsept foreslås det bygging av 30 nye plasser syd for Ski. Total
reservekapasitet for dette området vil være ca. 10 %. Andelen av reserveplasser bør være noe større, men
det vurderes som vanskelig å oppnå.
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Sentrum Vest (Filipstad, Høvik og Asker-Spikkestad)
Området betjener L1, L2 samt en mindre andel av regiontog.
Utbygging av nytt anlegg syd for Ski erstatter en stor andel av hensettingsspor på Filipstad som i dag
benyttes til lokaltog. I tillegg foreslås det å legge til rette for hensetting av 6 togsett i nærheten av
Spikkestad. Høvik er oppgitt med 6 plasser. Disse sporene har begrenset verdi for hensetting fordi det blir
begrensninger på grunn av vendende tog. Disse tas ikke med i vurderingen. Av reservekapasiteten på 18
plasser på Filipstad anses 11 plasser som infrastrukturreserve på grunn av begrensning i dekning 20. Dette
gir en infrastrukturreserve på 22% for området.
På grunn av maksimal utnyttelse av Lodalen bør reserveandelen antakelig ikke være mindre enn 20%.

Gjøvikbanen
Total reservekapasitet for dette området er 3 plasser og tilsvarer ca. 27 %. En av plassene ligger på
Hakadal stasjon og vil trolig ikke benyttes og 2 andre ligger på Jaren stasjon.
Drammen- og Sørlandsbanen (Drammen, Kongsberg)
Området betjener regiontog til Drammen/Kongsberg og Flytog. Total reservekapasitet for dette området vil
være på ca. 14 %. Det kan vurderes å redusere antall reserveplasser fra totalt 6 til 4, tilsvarende andel på
10%.
Vestfoldbanen (Notodden, Skien, Borgestad, Tønsberg)
Området betjener regiontog på Vestfoldbanen og Bratsbergbanen. Total reservekapasitet for dette området
vil i henhold til foreslått løsning være på ca. 40 %. Det skyldes primært lav utnyttelse av eksisterende
hensettingskapasitet i Notodden, Skien og Borgestad.
Borgestad har en kapasitet på 8 plasser som ikke utnyttes i konseptet. Det vurderes ikke som
hensiktsmessig at Borgestad kan erstatte plasser som planlegges i Tønsberg grunnet strekningskapasitet
syd for Tønsberg. Andelen av reservekapasitet vil derfor være høy inntil tilbudet øker til Porsgrunn/Skien.
Denne reserven kan eventuelt utnyttes til andre typer hensettingsbehov enn det som behandles her.
Det er foreslått å bygge ut 14 nye plasser på Tønsberg selv om behovet i 2027 er kun 11 plasser. Det gir 3
plasser i reserve. Begrunnelsen er liten differanse mellom trinnene. Det kan vurderes å bygge kun 11
plasser i første trinn og sette av arealer til 3 plasser.
Dovrebanen (Lillehammer, Hamar, Eidsvoll og Dal)
Området betjener regiontog på Dovrebanen og Hovedbanen Nord. Total reservekapasitet for dette området
vil være på 33 %. Nye anlegg på Dal, Hamar og Lillehammer er foreslått å bygges med henholdsvis
reservekapasitet på 2, 5 og 8 plasser. Høy reserveandel skyldes at det er lagt til grunn utbygging i ett trinn
som ivaretar hensettingsbehovet i 2035. Trinnvis utbygging kan vurderes for å redusere investeringsbehov i
2027. Kapasitet på Hamar må vurderes særskilt i forhold til hensetting av museumsmateriell.
Kongsvingerbanen (Kongsvinger)
Det er foreslått å bygge ut 7 nye plasser på Kongsvinger for å gi reservekapasitet for ett dobbeltsett. Total
reservekapasitet for dette området vil å så fall være på 17 % i 2027 og 11% i 2035.
Østfoldbanen (Halden, Fredrikstad-Sarpsborg, Moss, Mysen, Rakkestad)
Området betjener regiontog på Østfoldbanen Vestre og Østre linje. Total reservekapasitet for dette området
vil være på 12 %. Det er foreslått å bygge ut 10 nye plasser på Rakkestad selv om behovet i 2027 er kun 6
plasser.
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6.1.5 Oppsummering og videre arbeid
Ved utarbeidelse av konseptet for 2027 var det lagt vekt på å unngå trinnvis utbygging av anlegg frem mot
2035 når endring i behovet var vurdert som liten (opptil 4 plasser).
Dette medførte en høyere andel av infrastrukturreserve i dette utviklingstrinnet enn det er behov for. I det
videre arbeidet bør trinnvis utbygging vurderes for følgende stasjoner: Hamar, Lillehammer og Tønsberg.
Infrastrukturreserven og det totale hensettingsbehovet kan da reduseres med opptil 13 plasser. En trinnvis
utbygging kan anbefales dersom det er knyttet usikkerhet til gjennomføring av 2035. Det kan være særskilt
hensiktsmessig å vurdere en trinnvis utbygging på hensettingsanlegg som ikke er endepunkt av planlagte
dobbeltsporstrekninger. Med dette menes at behovene knyttet til hensetting av regiontog på indre
hensettingsanlegg kan tenkes å falle på lang sikt, mens behovene knyttet til ytre hensettingsanlegg kan
tenkes å øke ved en videre utbygging.
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6.2

Konsekvenser av innføring av Ringeriksbanen 2029

Ringeriksbanen planlegges åpnet i 2029. Dette medfører en endring i rutetilbudet for følgende linjer:
•
•

R21 Moss – Lysaker forlenges til Hønefoss over Ringeriksbanen.
FJ41 Bergen – Oslo får totimers grunnrute

Tabellen under viser endring i hensettingsbehov som følge av denne endringen i rutetilbudet.
Tabell 6-4: Endring i hensettingsbehov

Stasjon
Moss
Hønefoss
Oslo S
Stabekk

2027
17
0
42
6

2029
16
8
45
5

Endring
-1
+8
+3
-1

Behovet i Hønefoss blir dekket av nytt hensettingsanlegg på stasjonen. For Oslo-området medfører det økte
behovet at den ledige kapasiteten i hensettingsanlegget i Filipstad reduseres med 2 plasser, mens ledig
kapasitet i Ski øker med 1 plass. Anbefalt konsept for 2027 ivaretar økt behov for hensetting i Oslo fra
2029. Anbefalt konsept for 2035 vil beskrive anbefalt løsning for hensetting i Hønefoss, som vil være
tilsvarende for 2029.
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7 Hensettingsmodell 2022 – endringer som
følge av Follobanen
Prosjektet har tidligere utarbeidet en rapport som dokumenterer en mulig løsning for hensetting av togsett
etter rutemodell R2021. Det vises til denne rapporten (Hensettingsmodell R2021 - 201800929-18). Like
etter rutemodellen trer i kraft introduseres en endring som følge av åpning av Follobanen. Endringen er
rutemodell R2022. Konsekvensene dette har for løsningen beskrevet i rapport Hensettingsmodell R2021
beskrives her.

7.1

Hensettingsbehov

Hensettingsbehovet tar utgangspunkt i notater som beskriver hensettingsbehov, se vedlegg kapittel 12.1,
12.2 og 12.3.
Hensettingsbehovet endrer seg ved innføring av ny rutemodell på Follo- og Østfoldbanen.
Grunnlagsdokument «Hensettingsbehov 2018-2050» er utarbeidet før rutemodellalternativ ble valgt.
Alternativet med navn "1_fly_uKol" som fører til det høyeste hensettingsbehovet ble lagt til grunn for dette
dokumentet.
Hensettingsbehovet endrer seg ved innføring av ny rutemodell på Follo- og Østfoldbanen.
Grunnlagsdokument «Hensettingsbehov 2018-2050» er utarbeidet før rutemodellalternativ ble valgt.
Alternativet med navn "1_fly_uKol" som fører til det høyeste hensettingsbehovet ble lagt til grunn for dette
dokumentet.
Det ble senere vedtatt å legge til grunn Alternativ 1d_fly_uKol, men å utforske videre de mulighetene som
ligger i rutemodellalternativene hvor 2 av Flytogets ruteleier i Oslotunnelen omprioriteres
(1d/1d+/1d_uKol). 21 Alternativ 1d_fly_uKol medfører det samme materiellbehovet som alternativ
1_fly_uKol.
For oversikt over hensettingskapasitet henvises det til følgende dokument:
•

7.2

"Hensettingsmodell R2021" utarbeidet av COWI og Jernbanedirektoratet, dokumentnummer
2101800929-8

Endringer i infrastruktur, togmateriell og handlingsplaner

Hvordan rutene endres og togene hensettes er avhengig av den tilgjengelige infrastrukturen på de ulike
tidspunktene og tilgangen på togmateriell. Tidslinjen nedenfor gir en oversikt over viktige milepæler knyttet
til endringer i infrastruktur, materiell eller togtilbud. Hendelsene er i flere tilfeller avhengig av flere forhold
for å kunne oppfylles, noe som også kan påvirke rekkefølgen. Eksempel på dette kan være utsettelsen av
Follobanens åpning, som vil påvirke når hensettingsbehovet oppstår.
dette kan være utsettelsen av Follobanens åpning, som vil påvirke når hensettingsbehovet oppstår.
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Figur 7-1 Tidslinje for endringer Follobanen/Østfoldbanen. Årstall oppgitt i parentes er i henholdt til forslag til endringsmelding til K03-25.

I tillegg til milepælene over er det mange mindre hendelser som vil kunne påvirke plasseringen av
togmateriell. Dette gjelder blant annet skifte av togmateriell mellom L1 og L2. Ved innføring av ERTMS vil
type 69 settene som i dag går på linje L2 bli skiftet ut med type 72 frem mot desember 2023. Etter
desember 2023 vil et nytt skifte av materiell skje på L2 fra type 72 til nye Type 77. Dette har påvirkning på
hensettingsbehovet ved at type 77 vil ha verksted på Ski når dette er forventet ferdig mellom 2024-2026.
Det er ikke avklart hvilket verksted skal benyttes for type 77 i en mellomperiode. Mottaksbasen for type 77
vil bli Grorud.

Innfasing av type 77 vil antakelig også medføre endring i foreslått løsning for dagens 69 eller 72 sett som
hensettes på Filipstad. Det forventes at type 77 vil leveres med en lengde tilsvarende dagens type 74/75
noe som gjør togsettene lengre enn dagens 69 og 72 sett. Hvis åpningen av nytt hensettingsanlegg syd for
Ski utsettes fra 2022 til 2024 vil innfasingen av type 77 påbegynnes før det nye hensettingsanlegget er på
plass og de nye togene må innplasseres innenfor tilgjengelig infrastruktur. Endelig innfasingsplan for type
77 er ikke fastsatt på gjeldende tidspunkt og konsekvensene av innfasingen må vurderes i forbindelse med
behandling av endringsmelding.

7.3

Togtilbud 2022 Østfold

Rutetilbudet på Østfoldbanen vises i de følgende figurer, henholdsvis dagens tilbud (R2019) og tilbud
R2022, alternativ 1d_Fly_uKol. Linje L2 og R23 vises i rødt, linje R21, R22 og RE20 vises i blått. Flytoget er
vist i oransje (uendret tilbud).
Tilbudsendringen medfører følgende hovedelementer:
•

Separering av togtrafikken mellom Ski og Oslo

•

Hurtige regiontog via Follobanen

•

Fullstoppende lokaltog via Østfoldbanen

•

Jevn fordeling av avganger på Follobanen
(Tilnærmet 10-minuttsystem i rush + R20x)

•

Doblet grunnrutefrekvens for
o

regiontogene fra Moss (2 avganger/time)

o

lokaltogene mellom Ski og Oslo (4 avganger/time) - annenhver avgang må vende på Oslo
S i grunnrute, men forlenges til Stabekk i rush

•

Ny linje R23 Ski-Oslo S via Follobanen (1 avgang/time)

•

Innsatstog Østfoldbanen fra Ski istedenfor Kolbotn
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Figur 7-2 – Dagens tilbud (venstre) og fremtidig tilbud (høyre) alternativ 1d_Fly_uKol. Kilde: Jernbanedirektoratet, prosjekt R2022.
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7.4

Behov

7.4.1 Endringer i togtilbud, reservebehov og hensettingsbehov
I dette kapittelet gjengis utdrag fra grunnlaget som er brukt i vurderingene knyttet til løsningsforslag for
hensetting Østlandet 2022.
Tabell 7-1: Antall sett i turnering

Tabell 7-1er et utdrag av tabellen som viser materiell i turnering fra notatet Hensettingsbehov 2018-2050.
Celler markert i grønt viser reservebehov for de enkelte linjene for 2022 Østlandet, Gjøvikbanen med
timefrekvens markert i blått. Linje L2, R23, R3/RE30 og R22 har en økning i antall materiell i turnering
sammenlignet med R21
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Tabell 7-2: Hensettingsbehov

Tabellen over viser behov for hensetting for Østfoldbanens linjer, samt for Gjøvikbanen. Hentet fra notatet
Hensettingsbehov 2018-2050

Tabell 7-3: Hensettingsbehov for reservemateriell tilknyttet de enkelte toglinjer

Tabellen over viser reservebehov for de enkelte linjene for 2022 Østlandet, med Østfoldbanens linjer
markert i grønt og Gjøvikbanen med timefrekvens markert i blått. Informasjonen er hentet fra notatet
Hensettingsbehov for reservekjøretøy 2018-2050.
De største endringene i hensettingsbehov skjer for linje L2. Her er det en økning på 4 togsett i turnering. Ny
linje R23 får 1 togsett i turnering, og R22 får en økning på 2 sett i turnering. R21 får et justert behov, men
ingen netto økning. I tillegg får Gjøvikbanen en økning på 1 togsett i turnering ved innføring av
timesfrekvens i samme periode.
Til sammen gir det et økt behov for 8 hensettingsplasser på Østlandet. Det justerte behovet fordeler seg
mellom slik mellom stasjonene:
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Tabell 7-4: Fordeling av hensettingsbehov

Stasjon
Stabekk
Skøyen
Oslo S+Lodalen
Kolbotn
Ski
Moss
Rakkestad
Gjøvik
Sum

Behov 2021
7
1
18
2
21
10
2
3

Behov 2022
9
0
22
0
24
9
4
4

Endring
+2
-1
+4
-2
+3
-1
+2
+1
+8

Ved åpning av Follobanen forutsettes linje L2 betjent av 26 togsett type 69 pluss 6 i reserve, til sammen 32
togsett, som går fast koblet som 16 dobbeltsett.
Dobbeltsett type 69 har en lengde på 156 meter, som betyr en dimensjonerende hensettingslengde på
160 meter for type 69 dobbeltsett. Ved innføring av ERTMS på Østfoldbanen, planlagt i 2023, vil type 69
ikke lenger kunne brukes på linje L2 og det forutsettes da innfasing av type 72. Enkeltsett av type 72 har
en lengde på 86 meter (dobbeltsett 172 meter) som gir en dimensjonerende hensettingslengde på 180
meter for type 72 dobbeltsett.
7.4.2 Innføring av ERTMS på Østfoldbanen.
Type 72 fases inn på Østfoldbanen når ERTMS bygges ut på Østfoldbanen. I dag kjøres Østfoldbanen med
linje L2 som i dag kjøres med type 69. Type 69 blir ikke ombygd med utrustning for å kunne kjøre på linjer
med ERTMS og må derfor skiftes. Linje L1 og L2 bytter derfor togsett slik at L1 kjøres videre med type 69
og L2 kjøres videre med type 72 som kan trafikkere Østfoldbanen hvor det nå er ERTMS. Konsekvensen
for hensetting på Filipstad vil være få, ettersom type 69 og type 72 er begge foreslått hensatt på Filipstad.

7.5

Anbefalt konsept 2022

L2 Stabekk/Oslo S – Ski
Ved innføring av ny rutemodell får denne linjen en økning av antall togsett fra 28 til 32 inkludert reserve. I
nord får linjen et økt behov på 2 plasser på Oslo S, og i sør et justert behov fra 2 til 0 i Kolbotn og fra 20 til
24 i Ski.
Materielltype forblir type 69 i første fase. Vet etablering av ERTMS på Østfoldbanen (planlagt i 2023) vil
type 69 ikke lenger kunne betjene denne linjen, da det ikke er planlagt ombygging av disse. Fra ERTMSinnførsel frem til innfasing av type 77 vil linje L2 bli betjent av type 72, som for en stor del blir hentet fra
linje L1 Spikkestad/Asker – Lillestrøm. Overgang til type 72, og senere type 77 vil antakelig medføre en
endring i hensettingsbehov, både på grunn av nye materiell-lengder og en mulig redusering i antall materiell
i turnering. I dette notatet gjøres det en vurdering av konsekvens ved overgang til type 72, forutsatt samme
antall materiell i turnering.
Filipstad anbefales brukt for hensetting av samtlige togsett, med unntak av 8 som får plass på Ski
hensetting. Dette er en videreføring av dagens løsning for hensetting og hensettingsmodell R2021.
Løsningen innebærer 8 tomtog (dobbeltsett) fra Ski til Filipstad, 1 tomtog (dobbeltsett) Oslo S – Filipstad og
2 tomtog (dobbeltsett) Stabekk – Filipstad. Til sammen 22 togsett type 69 hensettes i Filipstad som 11
dobbeltsett. Disse 22 togsettene opptar til sammen 16 stk 110 meter hensettingsplasser, som gir et
overskudd på 6 stk 110 meter hensettingsplasser i forhold til togsett med dimensjonerende
hensettingslengde på 110 meter.
Tabell 7-5: Oversikt over tomtogkjøring L2

Strekning
Tomtogkjøring Ski – Filipstad:

Avstand
414 km

Kommentar
(8 dobbeltsett * 2 * 25,9 km)
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Tomtogkjøring Oslo S – Filipstad:
Tomtogkjøring Stabekk – Filipstad:
Totalt:

13 km
30 km
457 km

(1 dobbeltsett * 2 * 6,7 km)
(2 dobbeltsett * 2 * 7,4 km)

Grafisk figur for hensettingsmodell 2022 er vist i vedlegg i kapittel 12.8.
7.5.1

Berørte linjer

R23 Oslo S – Ski
Dette er en ny linje ved innføring av ny rutemodell, og vil kun ha 1 togsett i turnering. Togsettet er materiell
av type 75, og vil ha behov for hensetting på Oslo S.
Lodalen/Haven/Loenga anbefales bruk for hensetting av dette togsettet, da det her er tilgjengelig kapasitet
og ikke genererer tomtogkjøring.
R21 Stabekk - Moss
Ved innføring av ny rutemodell får denne linjen ingen økning av antall togsett, men noen justeringer i hvor
behov for hensetting oppstår. Behov i Stabekk økes fra 1 til 2, og behov i Moss reduseres fra 10 til 9.
Høvik anbefales brukt for hensetting av de 2 togsettene som har hensettingsbehov på Stabekk. De 9 som
har hensettingsbehov i Moss fordeles mellom Moss (3) og Lodalen/Haven/Loenga (6).
Tabell 7-6: Oversikt over tomtogkjøring R21

Strekning
Tomtogkjøring Stabekk - Høvik
Tomtogkjøring Moss – Lodalen
Totalt:

Avstand
7 km
703 km
710 km

Kommentar
(2 togsett * 2 * 1,7 km)
(6 togsett * 2 * 58,6 km)

R22 Skøyen – Mysen/Rakkestad
Ved innføring av ny rutemodell får denne linjen en økning i antall togsett fra 7 til 9, samt en justering i hvor
behovene for hensetting oppstår. I nord justeres hensettingsbehovet på 1 hensettingsplass fra Skøyen til
Oslo S, i sør øker hensettingsbehovet i Rakkestad fra 2 til 4, i Mysen er hensettingsbehovet uendret på 4
plasser.
Lodalen/Haven/Loenga anbefales bruk for hensetting av det ene togsettet som har hensettingsbehov på
Oslo S. De 4 togsettene som har hensettingsbehov i Mysen fordeles mellom Mysen (3) og
Lodalen/Haven/Loenga (1). De 4 togsettene som har hensettingsbehov i Rakkestad anbefales hensatt i
Rakkestad. Dette vil kreve tilrettelegging, se kapittel 7.5.2.
Tabell 7-7: Oversikt over tomtogkjøring R22

Strekning
Tomtogkjøring Mysen – Lodalen:
Totalt:

Avstand
124 km
124 km

Kommentar
(1 togsett * 2 * 62,2 km)

RE20 Oslo S – Halden/Gøteborg
Ved innføring av ny rutemodell får denne linjen ingen endringer i antall togsett i turnering eller justering av
hensettingsbehov. Modell for R2021 videreføres.
Oslotunnelen.
Oslotunnelen er ikke en egen linje, men strekningskapasiteten utnyttes ytterligere ved flere nye
tomtogpasseringer. Det må i det videre arbeidet vurderes om dette kan aksepteres eller om det bør
vurderes alternativer for å redusere antall tomtog gjennom Oslotunnelen.
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I hensettingsmodell R2021 er det beregnet 10 tomtog fra vest (Flytog fra Drammen og Stabekk til Lodalen),
og 7 tomtog fra øst. (Linje L2 fra Kolbotn og Ski til Filipstad).
I hensettingsmodell R2022 er det samme antall tomtog fra vest, men en økning fra 7 til 9 tomtog fra øst
(Linje L2 fra Ski og Oslo S til Filipstad). Dette vil kunne få konsekvenser for tilgjengelig vedlikeholdsintervall
(hvite tider) for Oslotunnelen.
7.5.2

Berørte stasjoner

Kolbotn
Stasjonen har ingen kapasitet for hensetting. Ved innføring av ny rutemodell reduseres behovet fra 2 til 0,
som medfører en reduksjon fra 1 til 0 tomtog dobbeltsett mellom Kolbotn og Filipstad.
Ski
Dagens kapasitet er 8 hensettingsplasser fordelt på 4 spor med lengde på 258 meter. Det planlegges nytt
hensettingsanlegg med totalt 40 hensettingsplasser i området Ski innen 2027 (2024 iht EM). Det er
inkludert utvidelse av eksisterende anlegg på Ski stasjon med 2 plasser (3Q 2021 iht EM), men disse vil
trolig ikke bli lange nok til å hensette dobbeltsett type 69. Ved innføring av ny rutemodell øker behovet på
Ski fra 20 til 24. Dette medfører en økning fra 6 til 8 tomtog dobbeltsett mellom Ski og Filipstad.
Mysen
Dagens kapasitet er på 3 hensettingsplasser, men det er behov for 4 hensettingsplasser. 1 tomtog kjøres
mellom Mysen og Lodalen/Haven/Loenga. Ingen endring i behov eller kapasitet ved innføring av ny
rutemodell.
Rakkestad
Stasjonen har ingen kapasitet for hensetting i dag. Ved innføring av ny rutemodell øker behovet fra 2 til 4
hensettingsplasser. Det er sett på tre alternativer for å løse dette behovet.

1. Det økte behovet kan løses ved å tilrettelegge spor 2 og 3 for hensetting, disse sporene har til
sammen tilstrekkelig sporlengde for 4 hensettingsplasser. Dette er spor som er lite i bruk i dag, da
det ikke er rutegående trafikk gjennom Rakkestad. Infrastrukturforvalter og operatør må ta stilling
til hvilke tiltak som må gjøres på sporene for at disse skal kunne brukes til hensetting, slik som
sporsperreutrusning, sporfornyelse og sikring mot togspor 2. Dersom Østre linje får rutemessig
godstrafikk vil dette være en ulempe, da det fjerner mulighet for kryssing på Rakkestad.
2. Behovet for hensetting løses ved å kjøre 2 tomtog Rakkestad – Halden (197 km tomtog) og 2
tomtog Rakkestad – Lodalen/Haven/Loenga (308 km tomtog). Dette vil innebære å spre
hensetting for Rakkestad i to motsatte retninger, og gir til sammen 505 km tomtogkjøring pr døgn i
grunnrute.
3. Deler av behovet løses ved å benytte 3 nye midlertidige hensettingsplasser på Ski, dersom disse
blir bygget. Dette vil innebære en tomtogkjøring på2 * 54,3 km for hvert tog, til sammen 326
tomtogkilometer pr døgn for 3 togsett. Det 4. togsettet kan da hensettes i Halden, som genererer
98 km. Til sammen 424 km tomtogkjøring pr døgn i grunnrute.
Av de tre alternativene anbefales alternativ 1, da både alternativ 2 og 3 innebærer mye tomtogkjøring, og
tilrettelegging for hensetting på Rakkestad for hensetting er gjennomførbart innenfor dagens sporområde.
Moss
Dagens kapasitet er 4 hensettingsplasser. Det planlegges nytt hensettingsanlegg i Mosseområdet med om
lag 16 plasser, men dette vil ikke være klart for bruk i 2022. Ved innføring av ny rutemodell reduseres
Rapport hensettingskonsept Norge 2027 – 2035 / 95

Hensettingsmodell 2022 – endringer som følge av Follobanen

behovet fra 10 til 9 hensettingsplasser. Behovet løses ved å kjøre 6 tomtog Moss –
Lodalen/Haven/Loenga.
Halden
Dagens kapasitet er 12 plasser. Linje RE20 har behov for 10 hensettingsplasser noe som gir et overskudd
på 2 hensettingsplasser. Innføring av ny rutemodell medfører ingen endring i behov for hensetting i Halden,
men overskuddet på 2 plasser kan benyttes for tomtog fra Rakkestad dersom hensetting Rakkestad ikke
lar seg gjennomføre.
Lodalen/Haven/Loenga
Disse tre hensettingsanleggene tilknyttet Oslo S ses under ett. Total kapasitet er beregnet til 53
hensettingsplasser. Innføring av ny rutemodell reduserer utnyttelsen av disse plassene fra 41/53 til 40/53
i denne hensettingsmodellen. Det er ikke hensiktsmessig å utnytte den teoretiske kapasiteten fullt ut for å
sikre fleksibilitet for nødvendige skiftebevegelser. Det forutsettes en praktisk utnyttbar kapasitet på inntil
80%, tilsvarende 44 plasser. Da vil det fortsatt være kapasitet på ytterligere 3 hensettingsplasser før denne
grensen nås.
Filipstad
Dagens kapasitet er beregnet til 37 plasser. I denne hensettingsmodellen er det foreslått hensetting av til
sammen 35 togsett, henholdsvis 13 type 72 fra L1 og 22 type 69 fra L2. Da disse togsettene er betydelig
kortere enn 110 meter gir dette et faktisk overskudd på ca. 9 hensettingsplasser. Ved innføring av type 72
på linje L2 vil linje L1 overta type 69, slik at det vil få liten betydning for total utnyttelse av kapasiteten på
Filipstad. Ved senere innfasing av type 77 må det gjøres en ny vurdering hvor innfasingstakt vurderes opp
mot tilgjengelig kapasitet på Filipstad, Lodalen og ferdigstillelse av det nye hensettingsanlegget på Ski.
Stabekk
Stasjonen mulighet for hensetting av 2 togsett i spor 3, men disse plassene er ikke hensiktsmessige å
bruke til hensetting på fast basis, da de mangler sikring mot togspor, og har en tungvinn skiftevei fra
plattformspor. Ved innføring av ny rutemodell øker hensettingsbehovet fra 8 til 9 hensettingsplasser.
Økningen gjelder linje R21 som får et økt behov fra 1 til 2 hensettingsplasser. Økningen i behov foreslås
løst ved å kjøre 2 tomtog mellom Stabekk og Høvik, da Høvik har ledig kapasitet.
Høvik
Dagens kapasitet er 6 hensettingsplasser. Ved innføring av ny rutemodell oppstår det ikke noe behov for
hensetting på Høvik, men stasjonen foreslås brukt for å dekke økt behov på Stabekk. Belegget på
stasjonen øker fra 4/6 til 5/6.
7.5.3 Andre endringer i 2022
Det skjer enkelte andre endringer til togtilbud og infrastruktur i 2022 som ikke har sammenheng med ny
rutemodell for åpning av Follobanen. Disse omtales kort her.
R3/RE20 Oslo S – Hakadal/Jaren/Gjøvik
I 2022 får denne linjen et økt antall togsett i turnering fra 8 til 9 (i tillegg til ett reservesett på verksted
Lodalen, som ikke påvirker denne hensettingsmodellen). Det økte behovet for hensetting oppstår i Gjøvik
(øker fra 3 til 4).
Gjøvik anbefales brukt for hensetting av samtlige 4 togsett med hensettingsbehov i Gjøvik. Økningen får
dermed ingen konsekvenser for tomtogkjøring.
Hensetting Lillehammer (Hove)
Nytt hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser planlegges ferdigstilt innen oppstart av R2022. Dette
medfører at samtlige togsett i linje RE10 som har hensettingsbehov i Lillehammer kan plasseres der.
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Hensetting Hamar
Skiftetomt for hensetting (spor 20-40) planlegges omregulert til bolig i 2022. Dermed forsvinner 6
hensettingsplasser. Etter omregulering vil det være 8 plasser for hensetting tilgjengelig, 6 av disse på spor
42. Dette er tilstrekkelig i forhold til behovet, som kun er på to hensettingsplasser for linje RE10 og 1
hensettingsplass for linje RD25.
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8 Konseptutvikling for Sør, Vest og Midt/Nord
Konseptutvikling og hensettingskonsept for Sør, Vest, Midt
og Nord benytter rutemodell 2027 som grunnlag for
hensettingskonseptet. Dette skyldes at det ikke er endringer
i hensettingsbehovet fra 2027 til 2035, foruten for region
Sør. Region Sør er presentert for både 2027 og 2035.
Hensettingskonseptet for Norge er som tidligere omtalt i
kapittel 4 er delt inn i to beskrivelser, hvor den ene tar for
seg Østlandet og den andre ser på Sør, Vest og Midt/Nord.
Vi har tidligere sett på Østlandet og skal nå se på resten av
landet. De ulike regionene som vi har valgt å dele opp
landet i er vist på Figur 8-1. Denne inndelingen vil bli brukt
på de skjematiske figurene.
Innenfor de enkelte regionene vil det være områder som bør
samordnes for å tilrettelegge for hensetting. Disse
områdene er vist på Figur 8-2. Områdegrensene vil til dels
være flytende og må vurderes nærmere i forbindelse med
konkretisering av hensettingsprosjekt. Ett eksempel er
Jærbanen hvor utnyttelse av hensettingskapasitet kan gjøre
det hensiktsmessig å betrakte hele Jærbanen som ett
område fremfor to eller flere.

Figur 8-1: Geografiske områder for hensettingskonseptet

Figur 8-2: Områder innenfor hver region som bør løses samlet i forhold til hensettingskonsept
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Det er ikke utført egne analyser for Sør, Vest og Midt/Nord, men anbefalinger fra analysen som ble gjort for
Østlandet var at kostnaden med å kjøre tomtog er relativ liten i forhold til å bygge nye plasser. Vi vil følge
denne anbefalingen også i de tilfeller dette er hensiktsmessig for resten av landet.
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9 Anbefalt hensettingskonsept – Sør, Vest og
Midt/Nord 2035
9.1

Tilbudskonsept 2035 Sør, Vest og Midt/Nord

For regionen Midt/Nord skjer det ingen endring i togtilbudet fra 2027 til 2035.
For region Vest forutsetter grunnlagsdokument 2035 videre utbygging av dobbeltspor mellom Arna og
Stanghelle på Vossebanen. Dobbeltsporutbygging gjør det mulig å kjøre to tog i timen fra Bergen til Dale,
hvorav 1 tog fortsetter til Voss. Fremførings- og vendetider reduseres fra 2027 til 2035 etter utbyggingen.
Stoppmønster endres også. Det medfører at togtilbudet kan økes uten endring i materiellbehovet.
Hensettingskonseptet for 2027 videreføres.
For region Sør forutsetter grunnlagsdokument 2035 utbygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø.
Bane NOR skal gjennomføre planavklaring på kommunedelplannivå, dette arbeidet er igangsatt høsten
2019. Det legges til grunn 4 avganger i time til Nærbø i grunnrute og 2 avganger til Egersund, hvorav 1 av
dem kun i rush, i henhold til tilbudskonsept.
På strekningen Stavanger-Sandnes kan det bli aktuelt med 10 minutters frekvens.
Tabell 9-1: Linjeoversikt Sør 2035

Linje

Fra

Til

L59
RD53
FJ50

Stavanger
Arendal
Stavanger

Nærbø/Egersund
Nelaug
Kristiansand/Oslo S

Figur 9-1: Tilbudskonsept Sør - 2035

I forhold til tilbudskonseptet for 2027 er det en økning i rutetilbudet på linje L59, med faste 15-minutters
ruter til Nærbø. Antall materiell i turnering øker også fra 16 til 20 inkludert reservemateriell.

9.2

Hensettingsbehov Sør 2035

Hensettingsbehovet fremkommer fra overordnet grunnlag omtalt i kapittel 1.1, samt notater utarbeidet av
Jernbanedirektoratet, se vedlegg kapittel 12.1, 12.2 og 12.3.
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Hensettingsbehovet som er vist på stasjonene vedlegget i kapittel 12.10 under inkluder behov for
reservemateriell for den enkelte linje. For de fleste linjer er det ca. 1-2 tog som er reserve, som utgjør ca.
10% av materiellet som er i turnering. For region Sør er det behov for 3 slike plasser 22. Reservebehovet er
plassert utover på de stasjonene hvor det er et driftsmessig behov for reserve for den enkelte linje
(driftsreserve for kjøretøy som tas ut av trafikk på grunn av feil), samt der det er naturlig i forhold til
plassering av verksted (Tungt vedlikehold eller oppgradering). Behov for daghensetting vises på samme
måte som for Østlandet, se kapittel 3.2.1.

9.3

Anbefalt hensettingskonsept - Sør 2035

9.3.1 Beskrivelse
Hensettingskonsept for 2027 videreføres i stor grad. På grunn av økt og justert behov for linje L59 vil det
være nødvendig å etablere ytterligere 3 hensettingsplasser i Egersund (i tillegg til 5 plasser i Stavanger,
som anbefales etablert innen 2027).
Tabell 9-2: Planlagt og anbefalt kapasitetsøkning Sør 2035

Region

Stasjon

Sør

Egersund
Stavanger

Planlagt
Forslag til
kapasitets- kapasitets
økning
økning
0
0
0

3
5
8

Fra
Nærbø
Egersund

Til
Skeiane
Stavanger

Sum

Differanse
3
5
8

Tabell 9-3: Tomtogkjøring region Sør - 2035

Region
Sør
SUM

Linje
L59
L59

Km tur-retur
44,6
146,3

Antall tomtog
6
5
11

Total km
267,5
731,4 23
999

22

Reservebehov for kjøretøy under levering, avhending eller venter på alternativ bruk samt materiell med
hensettingsbehov i utlandet er ikke inkludert.

23

Enkelte av tomtogene vil kunne inngå i ordinær trafikk, se beskrivelse av linje L59

Rapport hensettingskonsept Norge 2027 – 2035 / 101

Anbefalt hensettingskonsept – Sør, Vest og Midt/Nord 2035

Tabell 9-4: Fordeling hensetting Sør 2035

Lokaltog – L59 (Stavanger – Nærbø – Egersund)
Linjen har behov for 20 hensettingsplasser, ujevnt fordelt mellom Stavanger, Nærbø og Egersund. Linjen
har et behov som er forskjøvet mot Egersund på grunn av metoden for halvpendel i grunnlaget. Det
vurderes at det i praksis vil være behov for morgenavganger også fra Stavanger mot Nærbø og Egersund,
slik at det optimaliserte behovet vil være noe mer jevnt fordelt mellom endepunktene av pendelen. Dermed
vil noen av tomtogene fra Egersund til Stavanger, som vist i tabell 9-3:, kunne være en del av det ordinære
rutetilbudet, og reell mengde tomtogkjøring være vesentlig lavere.
Stavanger benyttes til hensetting av 8 togsett på eksisterende og/eller nye hensettingsplasser. Det legges
til grunn at de ytterligere 5 plassene som ble anbefalt bygget til 2027 er etablert.
Stavanger benyttes til hensetting av 8 togsett på eksisterende og/eller nye hensettingsplasser. Det legges
til grunn at de ytterligere 5 plassene som ble anbefalt bygget til 2027 er etablert.
Skeiane benyttes til hensetting av 6 togsett fra Nærbø på eksisterende hensettingsplasser.
Egersund benyttes til hensetting av 6 togsett. I 2035 betjenes disse av ny type materiell, med full lengde på
110m. Det anbefales å etablere 3 nye hensettingsplasser på stasjonen for å dekke det økte behovet.
Regiontog distrikt – RD53 (Nelaug – Arendal)
Linjen har behov for 1 hensettingsplass i Arendal
Arendal benyttes til hensetting for linjen på eksisterende hensettingsplass.
Fjerntog – FJ50 (Stavanger – Kristiansand – Oslo S)
Linjen har behov for 7 hensettingsplasser i Stavanger, 4 hensettingsplasser i Kristiansand. De øvrige
togsettene i turnering på denne linjen har behov for hensetting i Oslo.
Stavanger benyttes til hensetting av 7 togsett. Det legges til grunn at de ytterligere 5 plassene som ble
anbefalt bygget til 2027 er etablert.
9.3.2 Daghensetting
Behovet for daghensetting i Stavanger og Egersund dekkes av kapasiteten på stasjonene.
9.3.3 Infrastrukturreserve
Behov for infrastrukturreserve vurderes per område innad i hver region. Det ønskes å oppnå minimum 10%
reservekapasitet per område.
Anbefalt konsept gir ingen infrastrukturreserve i Stavangerområdet. Det kan vurderes å etablere ytterligere
hensettingsplasser i området for å gi et mer robust konsept. Ellers vil en justering av hensetting mellom
Egersund og Stavanger gi en balanse i infrastrukturreserve.
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Egersund vil ha en infrastrukturreserve på 2 plasser, tilsvarende 25% av kapasiteten. Men siden det ikke
finnes noen infrastrukturreserve i Stavangerområdet må denne dekkes av Egersund. Det gir en samlet
infrastrukturreserve på 7% av kapasiteten for strekningen Stavanger – Egersund.
For den øvrige delen av region Sør er det kun 1 plass for infrastrukturreserve for området Nelaug-Arendal i
Arendal. Det kan vurderes å etablere 1 plass for infrastrukturreserve i Kristiansand for å gi et mer robust
konsept.
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10 Anbefalt hensettingskonsept - Sør, Vest og
Midt/Nord 2027
10.1 Tilbudskonsept 2027
Trønderbanen
Togtilbudet er basert på resultater fra delprosjekt for ny rutemodell på Trønderbanen som inngår i
prosjekt «Rutemodeller til NTP 2022-2033» (R2033). Regiontilbudet består av to pendler: Melhus–
Steinkjer og Støren/Lundamo–Steinkjer, som til sammen utgjør 30 minutters intervall Melhus–Steinkjer,
med timesintervall til Støren/Lundamo. Tidspunktet for innføring av tilbudet er ikke avklart.
Dovrebanen
Endring i togtilbudet består i økt frekvens for fjerntog Oslo-Trondheim og økte toglengder tilsvarende
dobbeltsett på alle avganger, basert på anbefaling i Fjerntogstrategi. Frekvensen vil med stor
sannsynlighet øke gradvis før 2027. I trafikkavtalen for trafikkpakke 2 er det gitt opsjoner på å kjøre 1
ekstra avgang på strekningen Oslo – Trondheim. I trafikkavtalen med SJ er det inngått avtale om ett 4.
dagtog. Dette vil ikke kreve flere togsett.
Det er ikke vurdert muligheter for halvtog på strekningen Oslo - Trondheim siden dette ikke ligger inne i
tilbudsgrunnlaget.
Det er også mulig å utløse en opsjon om ytterligere ett ekstra dagtog (dvs. 5 dagtog). For å kunne kjøre
den femte avgangen må det sette inn et nytt togsett, men det er usikkert om opsjonen vil utløses. Det er
ikke vurdert konsekvenser for hensettingsbehov som følge av det. Tilbudsforbedringene kan tidligst
komme fra R22.
Meråkerbanen
Der er forutsatt innføring av ny fjerntogrute Trondheim-Stockholm. Fjerntog Trondheim-Stockholm kan
innføres etter elektrifiseringen av Meråkerbanen (ibruktagelse av infrastrukturtiltaket er planlagt i
desember 2024 iht avtale med Bane NOR, K03-62).
I Trafikkpakke 2 ligger det inne opsjoner på flere avganger fra 2 til 3 avganger i hver retning uten at det
vil bli behov for flere togsett.
Nordlandsbanen
Endring i togtilbudet består i økt frekvens for fjerntog Trondheim - Mo i Rana og Bodø – Mosjøen, samt
toglengder tilsvarende dobbeltsett på alle avganger, basert på anbefaling fra Fjerntogstrategi.
På Nordlandsbanen ligger det inne opsjon i trafikkavtalen med SJ for noe flere avganger i helg som kan
utløses på et tidligere tidspunkt. Det påvirker ikke materiellbehovet.
Raumabanen
På Raumabanen er det avtalt i trafikkavtalen med SJ om å kjøre 2 ekstra avganger (økning fra 4 til 6)
uten behov for ekstra togsett.
Rørosbanen
På Rørosbanen ligger det inne opsjon i trafikkavtalen med SJ på å kjøre 1 ekstra avgang pr retning RørosTrondheim og 1 ekstra avgang pr retning Røros-Hamar uten behov for ekstra togsett.
Sørlandsbanen
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På strekningen Oslo - Kristiansand - Stavanger er det i dag tilnærmet to timers frekvens for fjerntog i
grunnrute og 1 nattog i hver retning. Dette togtilbudet videreføres i henhold til anbefaling i
Fjerntogstrategi og Trafikkpakke 1. Det forutsettes at transportkapasiteten økes ved at alle avganger
kjøres som dobbeltsett, tilsvarende andre banestrekninger.
GoAhead vil sette inn en ekstra avgang mellom Oslo og Stavanger, når de starter opp i 2019/2020.
Hensettingsbehovet vil være det samme med den ekstra avgangen. Trafikkavtale med GoAhead
forutsetter at det skal kjøres flere gjennomgående tog Oslo-Stavanger. Dette er ivaretatt i estimert
hensettingsbehov.
Jærbanen
Det legges til grunn utvidelse av dagens kvartersintervall mellom Stavanger og Sandnes til Ganddal.
Forutsatt togtilbud er basert på Rutemodell 2027. GoAhead vurderer å sette inn doble togsett på flere
avganger i rushtiden.
Bergensbanen
Endring i togtilbudet består i økt frekvens for fjerntog Oslo-Bergen og økte toglengder tilsvarende dobbelt
sett på alle avganger, basert på anbefaling i Fjerntogstrategi. Frekvensen vil med stor sannsynlighet øke
gradvis før 2027. Det er ikke forutsatt halvtog på strekningene Oslo – Bergen siden dette ikke ligger inne
i tilbudsgrunnlaget. Eksisterende hensettingsanlegg på Ål vil kunne ivareta dette.
Vossebanen
Togtilbudet mellom Bergen og Arna utvides etter ferdigstilt dobbeltspor Bergen-Arna fra dagens 2 til 4 tog
i timen i grunnrute. Det er ingen endringer for regiontrafikk mellom Bergen og Voss/Myrdal som har
konsekvens for hensettingsbehovet. Anbefalte tiltak i rutemodell 2027 gir reduksjon av reisetid med 4
minutter til Voss og ytterligere reduksjon til Myrdal, men det påvirker ikke hensettingsbehovet.
Det er ingen endringer for regiontrafikk mellom Bergen og Voss/Myrdal som har konsekvens for
hensettingsbehovet. Anbefalte tiltak i rutemodell 2027 gir reduksjon av reisetid med 4 minutter til Voss
og ytterligere reduksjon til Myrdal, men det påvirker ikke hensettingsbehovet.
Det kan påregnes flere avganger fra Voss med bedre utnyttelse av dagens togmateriell. Dette er ikke
vurdert.
Tabell 10-1: Linjeoversikt Sør, Vest og Midt/Nord 2027

Linje

Fra

Til

L43
L59
R26
R45
R71
RD22
RD25
RD42
RD53
RE72
FJ61
FJ30
FJ41
FJ50
FJ71
FJE104
FJE201
FJ702

Arna
Stavanger
Støren/Lundamo
Bergen
Bodø
Åndalsnes
Trondheim
Myrdal
Arendal
Storlien
Trondheim
Narvik
Bergen
Stavanger
Trondheim S
Stockholm
Oslo S
Trondheim

Bergen
Nærbø-Egersund
Steinkjer
Voss/Myrdal
Rognan
Dombås
Røros/Hamar
Flåm
Nelaug
Heimdal
Oslo S
Kiruna/Stockholm
Oslo S
Kristiansand/Oslo S
Bodø
Oslo S
Göteborg
Stockholm
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Figur 10-1: Tilbudskonsept Sør, Vest og Midt/Nord 2027
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10.2 Hensettingsbehov - Sør, Vest og Midt/Nord 2027
Hensettingsbehovet fremkommer fra overordnet grunnlag fra kapittel 1.1, samt i notater som beskriver
hensettingsbehov, se vedlegg kapittel 12.1, 12.2 og 12.3.
Hensettingsbehovet som er vist på stasjonene i vedlegget i kapittel 12.9 inkluder behov for
reservemateriell for den enkelte linje. For de fleste linjer er det ca. 1-2 tog som er reserve, som utgjør ca.
10% av materiellet som er i turnering. For Sør, Vest og Midt/Nord er det behov for 11 slike plasser 24.
Reservebehovet er plassert utover på de stasjonene hvor det er et driftsmessig behov for reserve for den
enkelte linje (driftsreserve for kjøretøy som tas ut av trafikk på grunn av feil), samt der det er naturlig i
forhold til plassering av verksted (Tungt vedlikehold eller oppgradering).
Behov daghensetting
Behov for daghensetting vises på samme måte som for Østlandet, se kapittel 3.2.1.

10.3 Beskrivelse hensettingskonsept Sør, Vest og Midt/Nord 2027
Utarbeidelse av anbefalt hensettingskonsept er gjort etter metoden som er beskrevet i kapittel 2.4, med
unntak av at det ikke er utarbeidet flere separate alternativer. For Sør, Vest og Midt/Nord er bildet langt
mindre komplekst enn for Østlandet, det er derfor vurdert at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre en
like omfattende analyse for disse regionene.
viser tomtogkjøring som blir generert ut av anbefalt konsept. Til sammen blir det 774 km tomtog
pr døgn fordelt på ca. 16 togbevegelser.

Tabell 10-2

Tabell 10-2: Tomtogkjøring Sør, Vest og Midt/Nord - 2027

Region
Vest
Sør
Midt/Nord
SUM

Linje

Fra

Til

Km tur-retur

L43
R45
RD42
L59
L59
R26
R26
RE72

Bergen
Myrdal
Myrdal
Nærbø
Nærbø
Lundamo
Melhus
Heimdal

Arna
Voss
Flåm
Skeiane
Egersund
Støren
Støren
Trondheim

18,6
99,0
40,4
44,6
71,2
27,2
60,4
22,9

Antall
tomtog
1
1
1
2
3
4
3
1
16

Total km
18,6
99,0
40,4
89,2
213,6 25
108,6 26
181,3
22,9
774

I anbefalt konsept foreslås det etablering av 35 nye hensettingsplasser innen 2027. Dette innebærer en
økning på 26 hensettingsplasser i forhold til planlagt kapasitetsøkning i gjeldende K03-avtaler.

24

Reservebehov for kjøretøy under levering, avhending eller venter på alternativ bruk samt materiell med
hensettingsbehov i utlandet er ikke inkludert.

25

Beregning baseres på rutemodellens forutsetning om kjøring av dobbeltsett kun til Nærbø. Ved optimalisert fordeling
av hensettingsbehovet med dobbeltsett til Egersund utgår disse tomtogene. Se kapittel 10.3.2 for nærmere
beskrivelse.
26

Beregning baseres på rutetilbud for linje R26 til Lundamo. Dersom rutetilbudet forlenges til Støren utgår disse
tomtogene. Se kapittel 10.3.3 for nærmere beskrivelse.
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Tabell 10-3: Planlagt og anbefalt økning i hensettingskapasitet Sør, Vest og Midt/Nord - 2027

Region

Vest
Sør
Midt/Nord
Sum

Stasjon
Arna
Bergen
Voss
Stavanger
Steinkjer
Støren
Trondheim
Bodø

Planlagt
Forslag til
kapasitets- kapasitets
økning
økning
0
2
0
0
1
6
0
0
9

2
5
3
5
1
7
6
6
35

Differanse
2
3
3
5
0
1
6
6
26

Fordeling av hensetting på stasjonene vises i Tabell 10-4.
Tabell 10-4: Fordeling av hensetting Sør, Vest og Midt/Nord 2027

Anbefalt konsept for hensetting for hvert område beskrives nærmere i de følgende underkapitler.
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10.3.1 Region Vest
Lokaltog – L43 (Bergen – Arna)
Linjen har behov for 2 hensettingsplasser, fordelt likt mellom Bergen og Arna.
Arna anbefales benyttet til hensetting av begge togsett, på 2 nye hensettingsplasser, da kapasiteten i
Bergen prioriteres for regiontog og fjerntog. På et overordnet nivå er det vurdert at ett togspor i Arna kan
tilrettelegges for hensetting, men dette må utredes nærmere før valg av løsning.
Regiontog – R45 (Bergen – Voss – Myrdal)
Linjen har behov for 8 hensettingsplasser, ujevnt fordelt mellom Bergen, Voss og Myrdal.
Bergen benyttes til hensetting av 2 tog, på eksisterende hensettingsplasser.
Voss benyttes til hensetting av de øvrige 6 togsettene, fordelt på eksisterende og 3 nye hensettingsplasser.
Det kan vurderes å utvide eksisterende hensettingsspor som er kortere enn kravet om 110m, eller å legge
til rette for hensetting på Palmafoss beredskapsspor, men dette må utredes nærmere.
Regiontog distrikt – RD42 (Myrdal – Flåm)
Linjen har behov for 2 hensettingsplasser, fordelt likt mellom Myrdal og Flåm.
Flåm benyttes til hensetting for begge togsettene.
Fjerntog – FJ41 (Bergen – Oslo S)
Linjen har behov for 11 hensettingsplasser i Bergen. De øvrige togsettene i turnering på denne linjen har
behov for hensetting i Oslo.
Bergen anbefales benyttet til hensetting for samtlige 11 togsett. Dette innebærer et behov for 5 nye
hensettingsplasser (ytterligere 3 i forhold til planlagt utbygging). På et overordnet nivå er det vurdert at
plattformspor i Bergen kan tilrettelegges for hensetting, men dette må utredes nærmere før valg av løsning.
10.3.2 Region Sør
Lokaltog – L59 (Stavanger – Nærbø – Egersund)
Linjen har behov for 16 hensettingsplasser, ujevnt fordelt mellom Stavanger, Nærbø og Egersund. I
henhold til rutemodell kjøres noen avganger på L59 med dobbeltsett til/fra Nærbø og med enkeltsett til/fra
Egersund. Det vurderes at det vil være en bedre løsning å kjøre dobbeltsett direkte fra Egersund, som gir et
optimalt behov for 2 hensettingsplasser i Nærbø og 6 hensettingsplasser i Egersund.
Stavanger benyttes til hensetting av halvparten av materiellet, 8 togsett på eksisterende og/eller nye
hensettingsplasser.
Skeiane benyttes til hensetting av 2 togsett fra Nærbø på eksisterende hensettingsplasser.
Egersund benyttes til hensetting av 6 togsett. I henhold til rutemodellen vil 3 av disse kjøres som tomtog fra
Nærbø, men ved et optimalisert behov vil samtlige 6 ha et behov for hensetting i Egersund. I 2027
trafikkeres linjen med type 72 (lengde 85m), som muliggjør hensetting av 6 togsett på de 5
hensettingsplassene i Egersund.
Regiontog distrikt – RD53 (Nelaug – Arendal)
Linjen har behov for 1 hensettingsplass i Arendal
Arendal benyttes til hensetting for linjen på eksisterende hensettingsplass.
Fjerntog – FJ50 (Stavanger – Kristiansand – Oslo S)
Linjen har behov for 7 hensettingsplasser i Stavanger, 4 hensettingsplasser i Kristiansand. De øvrige
togsettene i turnering på denne linjen har behov for hensetting i Oslo.
Stavanger benyttes til hensetting av 7 togsett. Sammen med togsett fra linje L59 innebærer dette at det
må etableres 5 nye hensettingsplasser. På et overordnet nivå er det vurdert at plattformspor i Stavanger
kan tilrettelegges for hensetting, men dette må utredes nærmere i forhold til utbygging på Kvaleberg eller
Paradis før valg av løsning.
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10.3.3 Region Midt/Nord
Regiontog – R26 (Støren/Lundamo – Melhus – Steinkjer)
Linjen har behov for 14 hensettingsplasser, ujevnt fordelt mellom Støren/Lundamo, Melhus og Steinkjer.
Hensettingsplassene må være på minst 113m, da linjen trafikkeres av materiell type 76.
Støren anbefales benyttet til hensetting av 8 togsett, hvorav 1 sett er reservesett plassert på verksted, 3
sett er tomtog fra Melhus, og 4 sett er tomtog fra Lundamo dersom rutetilbudet ikke forlenges til Støren.
(Sørlig endepunkt for linje R26 for ny rutemodell for Trønderbanen er ikke endelig avklart). Sammen med
behov for 1 hensettingsplass for linje RD25 gir det et samlet behov for 9 hensettingsplasser. Det anbefales
en ny total kapasitet på 10 hensettingsplasser på grunn av hensynet til infrastrukturreserve. Dette
innebærer etablering av 7 nye hensettingsplasser i tillegg til eksisterende kapasitet og kapasitet på nytt
verksted. Dette er en økning på 1 plass i forhold til planlagt kapasitetsøkning i K03-63. Det kan vurderes å
legge til rette for hensetting på beredskapssporet, men dette må vurderes nærmere.
Trondheim benyttes til hensetting av 1 togsett på eksisterende hensettingsplass.
Steinkjer benyttes til hensetting av 5 togsett. Dette innebærer etablering av 1 ny hensettingsplass, i
henhold til bestilling i K03-63.
Regiontog – R71 (Rognan – Bodø)
Linjen har behov for 4 hensettingsplasser, fordelt likt mellom Rognan og Bodø.
Rognan benyttes til hensetting av 2 togsett på eksisterende hensettingsplasser.
Bodø benyttes til hensetting av 2 togsett på eksisterende hensettingsplasser.
Regiontog ekspress – RE72 (Heimdal – Storlien)
Linjen har behov for 1 hensettingsplass i Heimdal.
Trondheim benyttes til hensetting av 1 togsett som turnerer denne linjen, på eksisterende
hensettingsplass, da det ikke er kapasitet for hensetting i Heimdal.
Regiontog distrikt – RD25 (Hamar – Røros – Trondheim)
Linjen har behov for 6 hensettingsplasser, ujevnt fordelt mellom Hamar, Røros, Støren og Trondheim.
Hensetting i Hamar beskrives i kapittel 4.2.3 og 6.1.1 som beskriver Østlandet.
Røros benyttes til hensetting av 3 togsett på eksisterende hensettingsplasser.
Støren benyttes til hensetting av 1 togsett (reserve) på eksisterende eller nye hensettingsplasser.
Trondheim benyttes til hensetting av 1 togsett på eksisterende hensettingsplass.
Regiontog distrikt – RD22 (Dombås – Åndalsnes)
Linjen har behov for 2 hensettingsplasser i Åndalsnes
Åndalsnes benyttes til hensetting av 2 togsett på eksisterende hensettingsplasser.
Fjerntog – FJ61/FJ71/FJ702 (Trondheim – Oslo/Bodø/Stockholm)
Fjerntogene har et stort behov for hensetting i Trondheim, og et noe mindre behov i Mosjøen, Mo i Rana og
Bodø.
Trondheim/Marienborg benyttes til hensetting av til sammen 18 togsett for fjerntog på eksisterende og nye
hensettingsplasser. Linje FJ61 og FJ702 har behov for hensettingsplasser med KL-anlegg. Dette innebærer
etablering av 6 nye hensettingsplasser med KL-anlegg. I tillegg er det behov for å elektrifisere 5
hensettingsplasser som ikke har KL-anlegg i dag. Det vil gi en samlet kapasitet på 23 hensettingsplasser,
inkludert 16 hensettingsplasser med KL-anlegg.
Mosjøen benyttes til hensetting av 2 togsett på eksisterende hensettingsplasser.
Mo i Rana benyttes til hensetting av 2 togsett på eksisterende hensettingsplasser.
Bodø benyttes til hensetting av 5 togsett på nye hensettingsplasser. Dette innebærer etablering av 6 nye
hensettingsplasser. Disse hensettingsplassene må tilpasses til den materielltypen som blir besluttet brukt
på linje FJ71. Bodø stasjon har mange og til dels lange hensettingsspor, som ikke er regnet med som
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tilgjengelig kapasitet, blant annet på grunn av manglende togvarmeposter. Disse sporene bør vurderes når
nye hensettingsplasser skal etableres.
Eventuelle konsekvenser for sporarrangement ved Bodø stasjon ved en økning av 6 hensettingsplasser må
ivaretas i avtale K03-41, og utvikling må ses i sammenheng med godsterminalen.
Fjerntog – FJ30 (Narvik – Kiruna)
Linjen har behov for 1 hensettingsplass i Narvik.
I Narvik dekkes behovet av eksisterende kapasitet, men det er ikke rom for å redusere dagens
hensettingskapasitet.
Persontrafikken i Narvik består av ett dag tog Luleå – Narvik og ett nattog Stockholm – Narvik som SJ
Norrlandstrafikk AB kjører på avtale med Trafikverket og ett dagtog Kiruna – Narvik som SJ kjører
kommersielt. På grunn av avstander og kjøretider er det ikke grunn til å tro at dette kommer til å endre seg
særlig.
Av disse er det på papiret bare dagtoget Luleå – Narvik som skal overnatte i Narvik, de to andre togene
natthensettes i Kiruna eller kjører på natten. Men behovet for hensetting er betydelig større enn bare
dagtoget.
I skisesongen kjøres nattogene så lange som infrastruktur og regelverk tillater, enkelte dager. Siden
etterspørselen på reiser i skisesongen varierer betydelig mellom ulike ukedager er det rimelig å anta at det
vil kunne settes igjen vogner i Narvik fra en dag til neste. Strekningen Stockholm – Narvik er svært lang,
hvorav veldig mye er enkeltspor. Det kan dermed bli store forsinkelser, noe som kan føre til at tog blir
stående i Narvik på natten selv om det ikke er planlagt
Med togrutene som gjelder i dag framstår hensettingsbehovet å være størst på dagen da både SJs dagtog
Kiruna – Narvik og nattoget er inne samtidig.

10.4 Daghensetting
Behov for daghensetting vil ikke være dimensjonerende for hensettingskapasiteten for regioner utenfor
Østlandet i 2027. Dette behandles derfor ikke i detalj. Det legges til grunn at tilgjengelig kapasitet for
natthensetting også kan benyttes til daghensetting.

10.5 Infrastrukturreserve
Behov for infrastrukturreserve vurderes per område innad i hver region. Det ønskes å oppnå minimum 10
% reservekapasitet per område.
10.5.1 Region Vest
For Bergensområdet legger hensettingskonseptet ikke opp til å ha noen infrastrukturreserve, da det antas
å være svært krevende å etablere ytterligere hensettingsplasser i dette området, utover det som er
nødvendig for å dekke det grunnleggende hensettingsbehovet. Dette bør likevel utredes nærmere ved mer
detaljerte utredninger av mulig utbygging i området. For området Voss – Myrdal – Flåm legges det opp til en
infrastrukturreserve på 1 plass i Voss, tilsvarende 11% av hensettingskapasiteten for området.
10.5.2 Region Sør
Anbefalt konsept gir en infrastrukturreserve på 4 plasser i Stavangerområdet på Skeiane, tilsvarende 19%
av hensettingskapasiteten i området. Da det ikke er noen reservekapasitet på resten av strekningen for
linje L59, må kapasiteten på Skeiane dekke også dette behovet. Det gir til sammen for Strekningen
Stavanger – Egersund en infrastrukturreserve på 15% av hensettingskapasiteten. På lang sikt kan det også
bli aktuelt å øke frekvensen mellom Stavanger og Sandnes fra 4 til 6 tog i timen. Dette blir vurdert av
Jernbanedirektoratet men ligger foreløpig ikke i tilbudsgrunnlaget. Reservekapasiteten på Skeiene kan
dekke det økte hensettingsbehovet dette kan medføre.
For den øvrige delen av region Sør er det kun 1 plass for infrastrukturreserve for området Nelaug-Arendal i
Arendal. Det kan vurderes å etablere 1 plass for infrastrukturreserve i Kristiansand og Egersund for å gi et
mer robust konsept.
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10.5.3 Region Midt/Nord
Røros har en infrastrukturreserve på 2 plasser, tilsvarende 40% av kapasiteten.
Stekningen Dombås – Åndalsnes har en infrastrukturreserve på 17 plasser, langt større enn behovet på
strekningen, som kun er på 2 hensettingsplasser.
Området Støren – Lundamo - Melhus vil ha en infrastrukturreserve på 1 plass i Støren, tilsvarende 10% av
kapasiteten i området.
Trondheimsområdet vil ha en infrastrukturreserve på til sammen 4 plasser (2 i Trondheim og 2 i Stjørdal),
tilsvarende 16% av kapasiteten i området. For hensettingsplasser med KL-anlegg vil det være en
infrastrukturreserve på 1 plass, tilsvarende 6% av hensettingskapasiteten med KL-anlegg i området.
Steinkjer vil ikke ha noen infrastrukturreserve. Et eventuelt økt behov vil måtte dekkes av kapasitet i
Stjørdal.
Mosjøen har en infrastrukturreserve på 2 plasser, tilsvarende 50% av kapasiteten
Mo i Rana har en infrastrukturreserve på 1 plass, tilsvarende 33% av kapasiteten.
Rognan har ingen infrastrukturreserve. Et eventuelt økt behov vil måtte dekkes av kapasitet i Bodø
Bodø vil ha en infrastrukturreserve på 1 plass, tilsvarende 12% av kapasiteten på stasjonen.
Narvik vil ha en infrastrukturreserve på 5 plasser, tilsvarende 83% av kapasiteten. Som beskrevet i kapittel
10.3.3 vil store deler av denne kapasiteten bli benyttet i høysesong.
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11 Servicefasiliteter
Kapitelet omtaler hvordan en vil tilrettelegge for service og vedlikehold på de ulike linjene i forhold til
anbefalt hensettingskonsept 2027 / 2035
Jernbanedirektoratet har definert tre typer hensettingsanlegg hvor det tilrettelegges med ulike
funksjonskrav. De tre typene er gitt betegnelsen A, B og C. For hensettingskonseptet er det kun vist anlegg
av type A og Type B, dette på grunn av at type C er ment å dekke behovet til andre togprodukter som ikke
vurderes i denne rapporten. Type C vurderes derfor ikke i denne rapporten.
Tabell 11-1: Ulike typer hensettingsanlegg

Type A
Type B

Type C

Hensettingsanlegg med servicefunksjoner. Er et sted hvor persontog parkeres i driftspausen og hvor det
minimum er lagt til rette for innvendig vask. Eksempel på slikt anlegg er Lodalen.
Hensettingsanlegg med kun uttak/innsett. Er et sted hvor persontog parkeres i driftspausen, men som
ikke er tilrettelagt for servicefunksjoner annet en uttak/innsett. Det er få slike anlegg, Haven og Høvik er
eksempler på slike anlegg.
Hensettingsanlegg uten servicefunksjoner og på ubestemt tid. Er et sted hvor persontog som ikke er del
av dagens togtilbud er hensatt/parkert på kort eller lang sikt. Det finnes ikke slike anlegg eller plasser i
dag, men behovet finnes.

Tabellen viser hvilke funksjonskrav som stilles til de ulike anleggene. For detaljert beskrivelse av
funksjonskravene vises til vedlegg 4 – kravspesifikasjon servicefunksjoner.
Tabell 11-2: Funksjonskrav til ulike typer hensettingsanlegg

A

B

C

#
1
2
3
4

Funksjonskrav

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Nei
Nei

Ja
Ja
Ja
vurderes
vurderes
vurderes

Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Hindre adgang for uvedkommende.
Forebygge skadeverk
Inspeksjon
Strømforsyning til hensatte kjøretøy. Dette kan være via KL eller egen
togvarmepost.
5 Egnet adkomst.
6 Innvendig vask av kjøretøy.
7 Avfallshåndtering.
8 Tømming og vannskylling
9 Vannfylling til servicefunksjoner.
10 Utvendig vasking av kjøretøy. (1g pr uke)

vurderes

Nei

Nei

11 Dieselpåfylling

11.1 Servicefasiliteter - Østlandet
I vedlegg 12.11 vises en oversikt over dagens serviceanlegg som forutsettes opprettholdt og hvilke nye
anlegg som er planlagt etablert. Det fremgår av skissen hvor det er verksteder i dag, hvor det er etablert
togvaskemaskin og toalettømme anlegg samt forslag til nye anlegg. Alle nye serviceanlegg er vurdert
etablert som type A anlegg.
Totalt hensettes det tog på 24 anlegg på Østlandet. På 20 av disse områdene er det foreslått etablert nye
anlegg for service og vask av togsettet eller utvidelser av eksisterende anlegg.
Det foreslås 17 nye anlegg med servicefunksjoner.
Det foreslås etablert 15 nye toalettanlegg
Det foreslås 5 nye vaskeanlegg for tog.

Rapport hensettingskonsept Norge 2027 – 2035 / 113

Servicefasiliteter

Tabell 11-3: Oversikt over eksisterende og nye servicefunksjoner anbefalt i hensettingskonsept 2027-2035

Tabellen gir en oversikt over en på hvilken stasjon de ulike linjene vil få mulighet for å benytte ulike service
funksjoner. I hensettingskonseptet er det lagt vekt på å samle materiell i større anlegg og forsøke å samle
linjer på samme anlegg. Det er i hovedsak lagt inn et serviceanlegg av typen-A i alle de nye anleggene som
bygges. Det vises til figur 12.11 som viser en grafisk fremstilling av servicekonseptet.
Serviceanlegg
Serviceanlegg av typen A er planlagt på de fleste anlegg hvor det hensettes tog. Det er kun Notodden og
Borgestad som det ikke settes krav til anlegg type-A. Disse er eksisterende anlegg som foreslås beholdt
som kategori B anlegg. Borgestad blir ikke benyttet til hensetting i forslag til hensetting.
Det er ikke vurdert om eksisterende anlegg som er vist som type-A tilfredsstiller kravene til type-A og om
disse må utbedres.
Det bygges nye serviceanlegg på 19 nye hensettingsanlegg. Notodden er vist som et nytt serviceanlegg, for
denne lokaliteten er det trolig kun nødvendig med enkel tilrettelegging for innvendig renhold.
9 eksisterende serviceanlegg videreføres i konseptet.
Toalettømming
I dag finnes det ulike løsninger for toalettømming på eksisterende anlegg (vakuumanlegg, med bil i egne
servicespor eller ved hensettingsspor). Denne utredningen gjør ikke en vurdering av type og kapasitet på
anlegg som finnes i dag men forutsetter at eksisterende anlegg er tilstrekkelig for å betjene aktuelle
togpendler. Informasjonen er basert hovedsakelig på Network statement og er ikke utfyllende.
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Når det anbefales å etablere nye hensettingsplasser i nærheten av eksisterende hensettingsanlegg
(Drammen, Kongsberg, Skien og Kongsvinger) er det vist at nye plasser også har behov for toalettømming. I
neste planfase må det gjøres nærmere behovsvurdering for hvert enkelt tiltak med hensyn til kapasitet i
eksisterende anlegg og avstand til nye hensettingsspor.
Det er lagt opp til at det skal være mulighet for å tømme toalett i minst en ende av linjen. Det skal også
være mulig å fylle vann til servicefunksjoner inne på togmateriellet. I dag er det 11 slike anlegg. Det
foreslås økt med 11 nye anlegg.
Togvaskeanlegg som i dag eksisterer i Lodalen, Eidsvoll, Drammen, Skien, Filipstad opprettholdes.
Anleggene i Skien vil dekke behovet til linjene R10 og RD52.
Drammen dekker behovet for Flytoget og RD54, samt deler av materiell parken til linjene R13, R14/R18 og
R12/R19. Eidsvoll dekker resterende behov for linjen R13 samt R12/R19. Lodalen vil i hovedsak benyttes
til vask av fjerntog. Det er ønskelig med nytt togvaskeanlegg for R3/R30 på Jaren for å avlaste vaskeanlegg
i Lodalen. Nye hensettingsspor på Jaren planlegges bygget ut uten togvaskeanlegg. Prosjektet er kommet i
byggefasen. Hønefoss anbefales som anlegg for R21.Linje R22 som bla hensettes på Mysen / Rakkestad
forutsettes at benytter anlegg i Sarpsborg eller Ski. Togvaskeanlegget i Sarpsborg vurderes for RE24 og
eventuelt også R22.Togvaskeanlegget i Ski for L2. L1 benytter anlegget på Filipstad.
Denne utredningen har ikke vurdert konsekvensen av flere av de eksisterende togvaskeanleggene ikke kan
benyttes under lave temperaturer.
Verksted Skissen viser plassering av eksisterende verksteder. Dette på grunn av at det i enkelte tilfeller vil
hensettingsanlegget benytte servicefunksjoner som er plassert inne på verkstedet område.
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11.2 Servicefasiliteter – Sør, Vest og Midt/Nord 2035
Tabell 11-4: Fordeling av materiell på serviceanlegg Sør, Vest og Midt/Nord

Tabellen gir oversikt over en mulig fordeling av materiellet på de ulike serviceanleggene. I hovedsak så
beholdes alle eksisterende anlegg som i dag, men det bygges et nytt stort serviceanlegg på Støren. Totalt
hensettes det på 19 stasjoner.
Det foreslås 2 nye anlegg med servicefunksjoner.
Det foreslås etablert 4 nye toalettanlegg.
Det foreslås 1 nytt vaskeanlegg for tog.
Serviceanlegg er planlagt på alle anlegg hvor det hensettes tog. For alle de områder som det hensettes
materiell er det planlagt serviceanlegg av typen A. Det bygges nye serviceanlegg på Støren og Steinkjer.
Toalettømming
Det foreslås etablert nye toalettømmeanlegg på Åndalsnes, Støren, Steinkjer og i Narvik.
Togvaskeanlegg som i dag eksisterer på Kvaleberg, Bergen, Flom, Trondheim opprettholdes.
Anlegget på Flom dekker RD42. Nytt anlegg på Støren vil dekke behovet for toglinje R26..
Det foreslås et nytt tog vaskeanlegg på Støren.
Verksted Skissen viser plassering av eksisterende verksteder. Dette på grunn av at det i enkelte tilfeller vil
hensettingsanlegget benytte servicefunksjoner som er plassert inne på verkstedet område. Verksted på
Støren er vist som eksisterende ettersom dette anlegget er vedtatt bygget når rapporten skrives.
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12 Vedlegg
12.1 Vedlegg 1 – Hensettingsbehov 2018-2050
Hensettingsbehov 2018-2050 Rev. 07, 2019 (eget dokument, 201800929-30)

12.2 Vedlegg 2 - Reservekjøretøy
Behov for hensetting av reserve kjøretøy 2018-2050 Rev. 05, datert 27.09.2019 (eget dokument,
201800929-21)

12.3 Vedlegg 3 – Hensettingsbehov dagtid
Hensettingsbehov dagtid rev. 00, datert 21.12.2018 (eget dokument, 201800929-2)
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12.4 Vedlegg 4 – Kravspesifikasjon Servicefunksjoner
Tre typer hensettingsanlegg er definert i Jernbanedirektoratets hensettingsprosjekt:
Hensettingsanlegg med servicefunksjoner.
Er et sted hvor persontog parkeres i driftspausen og hvor det minimum er lagt til rette for innvendig vask. Eksempler:
Lodalen, Filipstad, Trondheim, Skien, Skamarken, Sundhaugen, Hove (Plan) og Paradis.
Hensettingsanlegg med kun uttak/innsett.
Er et sted hvor persontog parkeres i driftspausen, men som ikke er tilrettelagt for servicefunksjoner annet en
uttak/innsett. Det er få slike anlegg, Haven og Høvik er eksempler på slike anlegg.
Hensettingsanlegg uten servicefunksjoner og på ubestemt tid:
Er et sted hvor persontog som ikke er del av dagens togtilbud er hensatt/parkert på kort eller lang sikt. Hensikten
med dette er å sørge for flest mulig ledige hensettingsplasser til kjøretøy som er utleid til operatør og som benyttes i
avvikling av togtilbudet. Det finnes ikke slike anlegg eller plasser i dag, men behovet finnes.
Kravspesifikasjon for nye hensettingsanlegg for persontog
Hensettingsanlegg
med
servicefunksjoner

Hensettingsanlegg
uten
servicefunksjoner

Hensettingsanlegg
uten
servicefunksjoner og på
ubestemt tid

Funksjonskrav

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Uttak/innsett av kjøretøy. Sikkerhetskritiske funksjoner inspiseres
daglig av lokfører ved uttak og innsett. For inspeksjon må det være
tilstrekkelig avstand mellom kjøretøyene eller mellom kjøretøy og
gjerde. Inspeksjonen skal foregå på begge sider av kjøretøyet samt
foran og bak. Det er svært viktig at arealet er fritt for snø, sklisikkert
og drenert. Det er også et krav at området har egnet belysning som
muliggjør en inspeksjon
Strømforsyning til hensatte kjøretøy. Kjøretøy skal ha mulighet for
forvarming om vinteren og kjøling om sommeren. Strømkilde for dette
er normalt kontaktledningen. Der hvor man ikke har kontaktledning
eller hvor det skal hensettes vogner så har man behov for en ekstern
strømforsyning, dette blir ofte omtalt som togvarmepost.
Hindre adgang for uvedkommende. For å hindre skadeverk på
kjøretøy og beskytte uvedkommende skal området sikres, dette
gjelder alle driftsbanegårder
Forebygge skadeverk og hjelpe til med oppklaring av skadeverk og
uønskede hendelser. Dette kan eksempelvis utføres ved bruk av
kamera.
Egnet adkomst. Dette gjelder personell som daglig skal inn og ut av
kjøretøyet. Det er viktig at renholdspersonalet og ombordpersonalet
har egnet adkomst til personelldør som ofte er første eller siste dør.
Med egnet adkomst mener vi at HMS skal ivaretas.
Innvendig vask av kjøretøy. Driftsbanegårder hvor det er tilrettelagt
for innvendig vask skal ha nødvendige fasiliteter som er tilgjengelig
for renholdsleverandør: Varm/kaldt vann, vaskemaskin for mopper,
lager og fasiliteter i henhold til gjeldende arbeidsplassforskrift.
Avfallshåndtering. Dette skal være inne på driftsbanegården og
tilgjengelig for renholdspersonalet.

Vurderes for
pendelen

Nei

Nei

Vurderes for
pendelen

Nei

Nei

Tømming av toalettanker og vannskylling av toalettank. Dette skal
være tilgjengelig på minst en ende av pendelen og på alle verksteder.
Dette skal normalt skje ved stasjonært anlegg med vakuumtømming
til nedgravd tank, eller vakuumtømming direkte til offentlig kloakk.
Antall punkter og plassering skal vurderes avhengig av kjøretøytype
og gjeldende erfaringer.
Vannfylling til servicefunksjoner. Rent vann skal være tilgjengelig på
alle driftsbanegårder og på alle verksteder. Antall punkter og
plassering skal vurderes avhengig av kjøretøytype og gjeldende
erfaringer.
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Vurderes for
pendelen

Nei

Nei

Vurderes for
pendelen

Nei

Nei

Utvendig vasking av kjøretøy. Utvendig vask med togvaskemaskin
skal gjennomføres minimum en gang pr uke når temperaturen tillater
det. Det skal være en helårs togvaskemaskin ved verkstedet og på
pendelen skal det i tillegg være en enklere togvaskemaskin.
Togvaskemaskinene skal ha frontvasker. Eksempelvis er
togvaskemaskinen på Eidsvoll sentralt og bra plassert da den
betjener linjene L12, L13 og R11. Vi mangler eksempelvis
togvaskemaskin i Kongsvinger området (L14) og Gjøvik/Jaren
området (L3/L30)
Dieselpåfylling inkludert AdBlue, minimum et fyllepunkt pr.
driftsbanegård og på verksteder

Andre funksjoner som normalt ikke tilhører et hensettingsanlegg.
Verksted

Funksjonskrav. Nedenfor er det listet funksjoner som er drøftet og
som kun inngår i verkstedet eller som ikke skal hensyntas.

Verksted

Tining i verkstedspor eller tining i tineanlegg. Denne funksjonen skal
ikke være på en driftsbanegård men på det verkstedet som har
ansvaret for vedlikeholdet. Tining foregår ved at man spyler toget
med forvarmet vann.
De icing ute ved hjelp av glykolpåføring. Dette er ikke et krav til
driftsbanegård og bør eventuelt plasseres ved tineanlegget nevnt
over.
Graffitifjerning skal utføres uten ventetid fordi graffitilakken herder og
vanskeliggjør fjerning. Skadene på kjøretøyet blir flere desto lenger
man venter, vi må derfor ha denne tjenesten på et verksted i
nærheten. Kjøretøyet kan ikke benyttes i trafikk med graffiti.
Varefylling til automater og adkomst med varebil til togside

Verksted
Verksted i nærheten

Foregår ofte på stasjoner
Nei
Nei

Mobil korrektiv teknisk feilretting er ikke noe vi skal kreve tilrettelagt
for i hensettingsanlegg
Strømtilgang 230V langs med hensettingssporet for mobil korrektiv
feilretting.
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12.5 Vedlegg 5 – Oppsummeringstabell
Tabell 12-1: Hovedforskjeller mellom minimeringsalternativene og anbefalt konsept

Minimering av
tomtogkjøring

Anbefalt hensettingskonsept

Minimering av
investeringskostnader

Tomtogkjøring 40 år

Kostnad tomtogkjøring
ca. 390 MNOK

Kostnad tomtogkjøring ca.
600MNOK

Kostand tomtogkjøring ca.
930MNOK

Levetidskost 40 år

7.100

7.300

6.300

Begrense investeringer i
nye spor/Infrastruktur

Alternativet er dyrest.
185 nye plasser

150 benyttes til hensetting.
+
43 er reserveplasser

Alternativet er rimeligst
141 nye plasser

30 stk

34 stk

24 stk

146 stk
14 stk

159 stk
14 stk

117 stk
11 stk

Benytter Høvik+6

Bruker ikke togspor

Benytter Høvik+6

Kongsberg, Dal, Gjøvik

Kongsberg, Dal, Gjøvik,
Eidsvoll+5, Filipstad+22

Utvidelse av
eksisterende anlegg
(antall plasser)
Nye hensettingsplasser
Nye anlegg
Minst mulig bruk av
togspor
Utnyttelse av
eksisterende
arealer/infrastruktur

Ingen utnyttelse av
God utnyttelse av eksisterende
eksisterende infrastruktur
infrastruktur

Kongsberg, Dal, Gjøvik,
Eidsvoll+4, Borgestad+4,
Jaren+4, Notodden+3,
Filipstad+33
Bedre utnyttelse av
eksisterende infrastruktur

Kapasitet

Skaper utfordringer ved
overkjøring Askerbanen til
Ny Spikkestad.
Høy utnyttelse av Lodalen

Løsning ivaretar sårbare
strekninger og krysningspunkt
ved at en forsøker å unngå
tomtogkjøring på slike
strekninger.
Tomtogkjøring skjer i hovedsak
mot rush eller i distrikt.

Alternativet gir høy andel
tomtogkjøring som påvirker
negativt på kapasiteten på
sporet.

Samlokalisering av like
togsett

Regiontog blir spredt over
stort område. Spikkestad
samler L1 i Spikkestad,

FT samles i Drammen og spres
ikke til Høvik, Ski vil også
hensette R21 og R22

RE24 spres unødig langt unna
pendelen.

Samlokalisering med
verksteder.

-

Utnytte hensettingskapasitet til
eksisterende verksted.

-

Vurdering
Best
Middels
Dårligst

Rapport hensettingskonsept Norge 2027 – 2035 / 120

Vedlegg

12.6 Vedlegg 6 – Anbefalt hensettingskonsept – Østlandet 2035 – A3
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12.7 Vedlegg 7 – Anbefalt hensettingskonsept – Østlandet 2027 – A3
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12.8 Vedlegg 8 – Hensettingsmodell 2022 – Endringer som følge av Follobanen - A3

4

Oslotunellen
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12.9 Vedlegg 9 – Anbefalt hensettingskonsept – Sør, Vest og Midt/Nord 2027 – A3
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12.10 Vedlegg 10 – Anbefalt hensettingskonsept – Sør 2035 – A3
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12.11 Vedlegg 11 – Oversikt over eksisterende servicefunksjoner forutsatt benyttet i 2027-2035 og behov for nye servicefunksjoner – Østlandet 2035
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12.12 Vedlegg 12 – Oversikt over eksisterende servicefunksjoner forutsatt benyttet i 2027-2035 og behov for nye servicefunksjoner – Sør, Vest og Midt/Nord 2035
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