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1

Innledning
Jernbaneverket skal utarbeide Strekningsvise utviklingsplaner (SUP) for alle landets
jernbanestrekninger. I forbindelse med arbeidet med SUP for Gjøvikbanen avholdt Jernbaneverket
en medvirkningssamling på Brandbu den 21. mars 2011. Samlingen ble ledet av prosesslederne
Ellen Melander og Arild Tjomsland fra Norconsult. Dette dokumentet presenterer resultatene fra
samlingen som er et viktig innspill til det videre arbeidet.

1.1

OM SAMLINGEN
Medvirkningssamlingen for Gjøvikbanen ble avholdt på Bergslia Gjestestuer, Brandbu den 21.
mars 2011 med 33 påmeldte deltakere. Programmet var todelt, med en informasjonsdel
innledningsvis og en del med gruppearbeid. Det overordnede målet for samlingen var:
Er forslaget til samfunnsmål dekkende?
Hvilke effektmål skal vi legge til grunn for det videre arbeidet?
Hva må til for å skaffe markedsgrunnlag for et bedre tilbud på Gjøvikbanen?

1.2

PROGRAM
14.00-14.10

Velkommen
v/Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket

14.10-14.45

Strekningsvise utviklingsplaner
v/prosjektleder Sigrid Lerud, Jernbaneverket
•
•
•
•
•

Hva er strekningsvise utviklingsplaner og forholdet til andre utredninger ifht
Nasjonal transportplan 2014-2023
Fremdrift og milepæler
Resultater av analyser fase 1
Forslag til mål for strekningen
Utfordringer og videre utredninger

14.45-15.00

Hva gjøres i regionen for å støtte opp om jernbanen?
v/Audun Tron, fylkesordfører og leder av Jernbaneforum Gjøvikbanen

15-00-1530

Pause med litt å bite i

15.30-17.50

DEL I: GRUPPEARBEID
v/Prosessleder Ellen Melander, Norconsult

Oppgave 1: Reisetid, stoppmønster, frekvens og persontrafikk/godstransport.
Oppgave 2: Fortetting, mating og innfartsparkering.
17.50-18.00

Kort oppsummering og litt om videre prosess
v/Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket
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1.3

DELTAKERE
Opplistet nedenfor er deltakerne som var tilstede på medvirkningsseminaret.
Invitasjon og deltakerliste som ble utsendt i forkant av seminaret utgjør vedlegg 5.
VIRKSOMHET

NAVN

FYLKESKOMMUNER
Akershus fylkeskommune

Christoffer Biong, fylkessekretær i Akershus Venstre
(stedfortreder for fylkesvaraordfører Inge Sollie)
Ole-Erik Yrvin, hovedutvalg for samferdsel

Oppland fylkeskommune

Audun Tron, fylkesordfører
Ivar Odnes, fylkestinget
Magne Flø, rådgiver
Jørn Prestsæter, teamleder strategisk samferdsel
Trond Carlson, teamleder næring og samfunn
Ingvil A. Hegna, rådgiver plan og miljø

KOMMUNER
Lunner kommune

Anders Larmerud, ordfører

Gran kommune

Inger Staxrud, ordfører
Gunnar Haslerud, rådgiver næring og samfunn
Edvin Straume, regionkoordinator

Vestre Toten kommune

Stein Knutsen, ordfører
Arvid Roljordet, kommunestyrerepr.
Odd Arnvid Bollingmo, ass. Rådmann
Knut Sterten, overingeniør
Erik Rørstadsand, plan- og miljøvernrådgiver

Gjøvik kommune

Bjørn Evensen, plankoordinator

LOKALE OG REGIONALE
SAMARBEIDSFORA
Jernbaneforum Gjøvikbanen

Audun Tron, fylkesordfører, leder JBF Gjøvikbanen
Bjørn Iddberg, ordfører Gjøvik kommune
Ivar Odnes, fylkestinget Oppland
Magne Flø, sekretær
Harald Thoresen, NHO Hedmark og Oppland
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VIRKSOMHET

NAVN

Regionrådet for Hadeland

Hilde Brørby Fivelsdal, leder regionrådet for Hadeland
ordfører Jevnaker kommune
Edvin Straume, regionkoordinator

Gjøvikregionen

Stein Knutsen, ordfører i Vestre Toten kommune,
regionrådsleder
Tore Jan Killi, regionkoordinator Gjøvikregionen

REGIONALE STATSETATER
Statens vegvesen Region øst

Lise-Lotte Bjarnadottir
Finn Guldbrandsen
Hilde Bye

OPERATØRER KOLLEKTIV
PERSONTRANSPORT
NSB Gjøvikbanen

Emil Eike, direktør
Roy Strandbakke, leder driftsplanlegging

EIENDOMSUTVIKLER STASJONER
OG KNUTEPUNKTER
ROM Eiendom

Alf Gunnar Lunde, eiendomssjef
Rune Breivik

JERNBANEVERKET
Plan og utvikling, Plan Øst

Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør
Sigrid Lerud, prosjektleder
Bodil Riis,
Sara Brøngel Grimstad, prosjektkoordinator
Sverre Setvik, senioringeniør
Marianne Hvalsmarken, overingeniør
Iselin Eng, overarkitekt

Norconsult AS

Ellen Winje Melander
Arild Tjomsland
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1.4

GRUPPEINNDELING

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Christoffer Biong

Ole-Erik Yrvin

Audun Tron

Ivar Odnes

Anders Larmerud

Inger Staxrud

Stein Knutsen

Odd-Arnvid
Bollingmo

Hilde Brørby
Fivelsdal

Bjørn Evensen

Jørn Prestsæter

Arvid Rolijordet

Gunnar Haslerud

Knut Sterten

Emil Eike

Roy Strandbakke

Alf Gunnar Lunde

Trond Carlson

Lise-Lotte
Bjarnadottir

Finn
Guldbrandsen

Ingvil A. Hegna

Erik Rørstadsand

Magne Flø

Rune Breivik

Bodil Riis

Tore Jan Killi

Anne Marstein

Edvind Straume

Marianne
Hvalsmarken

Harald Thoresen

Sverre Setvik

Hilde Bye

Iselin Eng

Sara Brøngel
Grimstad
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2
2.1

Rammeverk/faglig innledning
BAKGRUNN
Jernbaneverket skal utarbeide strekningsvise utviklingsplaner for alle landets banestrekninger, jfr.
Jernbaneverkets styringsdokument "Styring og ledelse i Jernbaneverket". Planene skal være ett av
verktøyene som gir Jernbaneverket grunnlag for strategisk planlegging og helhetlig prioritering.
De strekningsvise utviklingsplanene skal:
•

Konkretisere jernbaneverkets strategi og sikre sammenheng mellom målsetninger i NTP,
nasjonale strategiske utredninger (Stamnett/Godsstrategi m.v.), og
infrastrukturtiltak/fornyelsestiltak på den enkelte banestrekning.

•

Være et verktøy for kommunikasjon med eksterne aktører og vise helheten av planer for
infrastrukturtiltak og fornyelsestiltak på strekningen.

•

Forenkle arbeidet med planer i Jernbaneverket.

Strekningsvise utviklingsplaner skal også være et grunnlag for og en forberedelse til Nasjonal
Transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023 og skal blant annet avklare behov for:
•

Kapasitetstiltak for gods og persontrafikk

•

Stasjon- og knutepunktsutvikling

•

Fornyelsestiltak

•

Sikkerhetstiltak

•

Fremtidig areal for jernbanesektoren, inkl. hensettingsarealer, driftsspor etc

•

Potensial for reisetidsforkortelser

•

De strekningsvise planene skal ta utgangspunkt i gjeldende NTP, Jernbaneverkets
handlingsprogram, Godsstrategien, Stamnettutredningen og Perspektivutredningen.
Planene skal primært omhandle programområdene og fornyelser. Med programområder
menes små og mellomstore investeringer i eksisterende infrastruktur. Disse er samlet i tre
grupper av tiltak:

•

Kapasitet og gods

•

Stasjoner og knutepunkter

•

Sikkerhet og miljø
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2.2

FAGLIG INNLEDNING
Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør fra Jernbaneverket åpnet samlingen og ønsket
velkommen. Hun innledet kort om arbeidet med Strekningsvise utviklingsplaner og viktigheten av
de lokale innspillene som medvirkningssamlingen la opp til.

2.2.1

Strekningsvise utviklingsplaner for Gjøvikbanen
Prosjektleder Sigrid Lerud fra Jernbaneverket orienterte så om hva strekningsvise utviklingsplaner
er og forholdet til andre utredninger. Videre fortalte Lerud om prosjektets fremdrift og milepæler,
samt foreløpige resultater av de overordnede analysene som er gjort. Forhold som spesifikt gjelder
Gjøvikbanen ble også lagt frem. Det er blant annet utarbeidet et utkast til samfunnsmål for
Gjøvikbanen. I disse målene heter det at:
•

Gjøvikbanen skal opprettholdes som en miljøvennlig
transportåre mellom Gjøvikregionen og Osloområdet

•

Gjøvikbanen skal bidra til at Nittedal og Hadeland ytterligere
integreres i Oslo-området som et samlet arbeids-, bolig- og
servicemarked og slik at jernbanen tar en større andel av
det totale transportvolumet.

•

Banen skal bidra til at næringslivets transportbehov mellom
Østlandet (Alnabru) og Bergensregionen kan bli tilfredsstilt
mer effektivt.

Gjøvikbanen har i dag fire hovedfunksjoner:
•

Arbeidspendling mellom Nittedal/Hadeland og Oslo.

•

Binder Gjøvik/Toten sammen med Oslo, begrenset daglig arbeidspendling.

•

Gjør det mulig for Oslo-folk å komme ut i Marka.

•

Bergensbanens hoved-godsforbindelse

Avslutningsvis viste Lerud hvilke utfordringer som finnes og hvilke videre utredninger som skal
gjøres. Presentasjonen i sin helhet ligger vedlagt denne rapporten.
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2.2.2 Hva gjøres regionalt for å støtte opp om jernbanen?
For å få et bedre innblikk i Gjøvikbanens utfordringer sett fra et lokalt/regionalt perspektiv
presenterte fylkesordfører fra Oppland fylkeskommune hva som gjøres regionalt for å støtte opp
om jernbanen.
Tron innledet med at en slik
medvirkningssamling skaper store
forventninger blant dem som jobber
med jernbane og med Gjøvikbanen
spesielt. Videre fortalte han om
arbeidet som gjøres i jernbaneforum
for Gjøvikbanen. Dette arbeidet har
gitt forbedringer til en strekning som
gjennom årene har fått lite
vedlikeholds- og investeringsmidler.
I 2008 – 2009 fikk Jernbaneforumet
utarbeidet en rapport – En trinnvis
utvikling av banen 2010 – 2020. I
rapporten beskrives tiltak konkret
med utgangspunkt i overordnede
mål om å redusere reisetiden, og
oppnå reisetider som i det minste
kan
konkurrere
med
bilen.
Rapporten var den gang viktige innspill til NTP, og Tron mente at tiltakene fremdeles er gyldige og
viktige å ta med i utviklingsarbeidet med Gjøvikbanen nå.
Videre fortalte Tron om Østlandssamarbeidet, bestående
av de 8 Østlandsfylkene. Østlandssamarbeidet har
utarbeidet Østlandspakka. Et viktig tema i rapporten er
hvordan jernbanen kan bidra til regionforstørring. Tron
viste videre en oversikt over IC-området, med IC-triangelet
og 4 andre banestrekninger, deriblant Gjøvikbanen.
Disse banene betjener byer, tettsteder og regioner som
også er av stor betydning for utviklingen av Østlandet.
Disse strekningene inngår i den flerkjernestruktur som
Østlandssamarbeidet vil videreutvikle.
Avslutningsvis redegjorde Tron for Jernbaneforums
forstudie for en mulig sammenkobling mellom Dovrebanen
og
Gjøvikbanen
for
en
samlet
personog
godstransportløsning i Sør-Norge.
Trons presentasjon foreligger som vedlegg til denne
rapporten.
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3

Gruppearbeid
Etter den innledende informasjonsdelen av samlingen satt deltakerne seg sammen i grupper og
arbeidet.

3.1

OPPGAVE 1: FREMTIDIG UTVIKLING AV GJØVIKBANEN
Den første oppgaven gruppene fikk jobbe med lød slik:

Oppgave 1
Gitt at Gjøvikbanen er korridor for godstrafikk; hvordan bør utviklingen av Gjøvikbanen være fremover i
forhold til:
- Reisetid
- Stoppmønster
- Frekvens
- Persontrafikk og godstransport
Gruppene skal utarbeide forslag til utvikling, hva som er viktigst og hvorfor.

Det var stort engasjement i gruppene og gode diskusjoner.

Besvarelser er gjengitt under slik de ble satt opp av gruppene.
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Gruppe 1
Kryssingsspor som virkemiddel
•

lange

•

må fungere

Rette ut kurver som virkemiddel
Nittedal - Alnabru
Fokus på pendling
•

Innfartsparkering

Sørdelen
•

Reisetid

•

Sammenkobling Gjøvik - Lillehammer

•

Frekvensregulering

Gruppe 2
Økt frekvens (min timesavganger)
Differensiert stoppmønster
To spor - til Røa (15/30 min frekvens gods)
Forlenging av Gjøvikbanen til Dovrebanen, løse
godsutfordring
Lengre perronger - rette ut kurver (obs markalov)
T-bane til Nittedal
Må Gjøvikbanen gå helt til Oslo S?
Flytte/ endre stasjoner
”Nye” stasjoner med kryssingsspor
Trafikkstyring ATL/ERMS
Økt strømforsyning
Stive ruter, ulik frekvens
Konflikt godstog og passasjertog, flere skinner
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Gruppe 3
Godstog innom Raufoss Næringspark + kobling til Dovrebanen
Innfartsparkering Rv4
Dobbeltspor Nittedals - Kjelsås 21 min
Nittedalsbanen Oslo S - Nittedal 18 min

Overordna: bli en del av et nasjonalt transportsystem
Reisetid
•

1t 30min - Gjøvik

•

45min - Jaren

Stoppmønster
•

Gjøviktoget stopper bare der det er mer enn 1000 påstigninger pr dag

•

Jarentoget (lokaltoget) stopper flere steder

•

Nord for Jaren, mindre strenge krav

•

Eks.: Gjøvik stopper på Gran, ikke Jaren. Jarentoget stopper, snur der.

Frekvens
•

1t til Gjøvik

•

1t til Jaren

Person- og godstrafikk
•

Må løses slik at det er kapasitet for å kjøre både gods- og persontrafikk uten at det fører til redusert
fart.
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Gruppe 4
Innspill
Utredning av utvikling Gjøvikbanen
(Jernbaneforum)

Godstrafikk ikke på bekostning av persontrafikk
•

vil kreve dobbeltspor til Røa

•

flere kryssingsspor

Reisetid/frekvens/komfort - viktig!
•

vil kreve økt kapasitet

•

spor/materiell

Utfordringer ”Marka” - ny infrastruktur
•

vurdere nye Nittedalsbane til Alnabru

Frekvens
•

1 t til/fra Gjøvik

•

½ t Hadeland

•

¼ t Nittedal

Stoppmønster
•

Med fokus på redusert reisetid, frekvens,
komfort vil det være større aksept for å
legge ned noen stasjoner krever god
tilrettelegging på gjenværende stasjoner.

•

Parkering

•

God tilgjengelighet

•

Mating fra større områder

•

Sammenkobling Gjøvikbanen/Dovrebanen

•

Del av en overordna nasjonal jernbanestruktur
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Gruppe 5
Må satse på gods, men persontrafikken må ha prioritet 1, særlig i rushtida. Mulig å kjøre mer gods på natta?
Gjøvikbanen en del av intercityområdet
Langsiktig mål å koble Gjøvik og Dovrebanen
Trinn 1.
•

2 nye kryssingsspor, 4 forlengede kryssingsspor

•

Strømsforsyning

•

Fjern planovergangene

•

Forlenge pendelen fra Hakadal til Jaren

•

Ny stasjon Harestua

Trinn 2.
•

Kurveutretting Nittedal-Jaren

•

Flytting av Tøyen st. til Ensjø

Trinn 3.
•

Dobbeltspor Grefsen-Nittedal

•

Alle resterende kryssningsspor forlenges

•

På sikt dobbeltspor til Jaren

Trinn 4.
•

Forlengelse Gjøvikbanen til Dovrebanen, inkludert utbedring av traseen Jaren-Gjøvik

Gruppe 6
Godstransport + persontransport gir positive ringvirkninger
Reisetid
•

1 ½ time fra Gjøvik

•

Komfort og regularitet like viktig

•

Forskjellige behov (Hadeland-Oslo og Gjøvik-Oslo)

•

Reiser internt på banestrekning

Stoppmønster
•

Hvis effekt kan noen nedleggelser vurderes

•

stasjonsutforming viktig for frekvens
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3.2

OPPGAVE 2: LOKAL TILRETTELEGGING?

Oppgave 2 lød som følger:

Oppgave 2
Hvordan kan kommunene legge til rette for fortetting, mating og innfartsparkering for å bygge opp under
en god utvikling av Gjøvikbanen fremover?

Besvarelser er gjengitt under slik de ble satt opp av gruppene.

Gruppe 1
Fortetting
•

bygge rundt stasjoner

•

bygge i høyden

•

el-ladepunkter

•

matebusser

•

innfartsparkering

•

offentlige tilbud/bygg

•

klyngetankegang

•

jordvern vs. vekst

Gruppe 2
Bygge rundt stopp/stasjoner der det er lov
Sone 500m fra stoppested forpliktelsen til kommunen er innenfor sirkelen
Bosetting nærmest miljøstasjonene
ATP-prosess. Med konsekvenser for transportbehov.
Skolelokalisering (Gran)
Flytte stasjoner
Knutepunkt; buss, sykkel, innfartsparkering,
”Neste stasjon” tid er viktig - kjøring, parkering
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Gruppe 3
Hvordan kan kommunene legge til rette for
fortetting osv

Kommuneplanlegging som styringsverktøy

Matebusser - god tilrettelegging til stasjoner

Trygge og oversiktlige stasjonsområder
•

sykkelparkering

•

universell utforming

•

innfartsparkering, god kapasitet

Prioritere stasjoner der det kan skje utvikling av
tettsteder

Gruppe 4
Primærkommunikasjon:
Bruke plan- og bygningsloven
•

Må prioritere og legge til rette for gode tette
urbane sentre

•

Lokalisere attraktive aktiviteter sentralt

Areal og transportstrategi som også fanger opp
stoppmønster på banen.

Steder må finne sin karakter, særegenhet, kan ikke
innebære alle ønsker
Fylkeskommunikasjon:
•

Busstilbud - korrespondanse - lettere med
stive ruter

•

Gjøvikbanen som skoletog (vanskelig)
trenger kryssingsspor Lunner
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Gruppe 5
Ta hensyn ved utarbeidelse av
kommunedelplan/kommuneplan
Prioritere utbyggingsområder i aksen nord/syd
(Gjøvikbanen)
Legge til rette for servicetilbud/matebuss
Gang/sykkelvei
Legge ”nye traseer” innenfor dagens tettsteder
Avsette tilstrekkelig med areal til parkering ved
trafikknutepunkt
Osloregionens ATP
Regionale planer må ta hensyn til
interkommunale utbygginger basert på
kollektivtilbud

Gruppe 6
Innfartsparkering gratis
Fortetting i områder rundt stasjonene (arealplanlegging)
Samordning med annen kollektivtrafikk
Flytte stasjoner?
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3.3

INNSPILL TIL SAMFUNNSMÅL

Som vist innledningsvis er det utarbeidet et utkast til samfunnsmål for Gjøvikbanen. En av gruppene
kommenterte målene og kom med følgende innspill:

Gjøvikbanen skal utvikles til et konkurransedyktig og miljøpolitisk transportalternativ
Nytt punkt 4: Om sammenkobling av Gjøvik og Dovrebanen
•
•

Øke fleksibiliteten, kapasitet
Styrke / økt beredskap

Må satse på gods (strategisk ståsted)

Utkastet til samfunnsmål for Gjøvikbanen er:

•
•

•

Gjøvikbanen skal opprettholdes som en miljøvennlig transportåre mellom Gjøvikregionen og
Osloområdet
Gjøvikbanen skal bidra til at Nittedal og Hadeland ytterligere integreres i Oslo-området som et
samlet arbeids-, bolig- og servicemarked og slik at jernbanen tar en større andel av det totale
transportvolumet.
Banen skal bidra til at næringslivets transportbehov mellom Østlandet (Alnabru) og Bergensregionen
kan bli tilfredsstilt mer effektivt.

Det kom innspill fra salen om at man ønsker mer spenstige samfunnsmål. Slik de er formulert i utkastet er de
for passive. Dessuten ble det kommentert at man savner mer konkrete mål og tall for når ting skal bygges og
hva reisetiden skal ned i.

Etter gruppeoppgavene presenterte alle gruppene sitt arbeid for resten av forsamlingen som fikk mulighet til
å kommentere innspillene.
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Videre arbeid

Denne rapporten som dokumenterer innspillene fra medvirkningssamlingen vil bli sendt ut til alle deltakere.
Innspillene tas med i det videre arbeidet med strekningsvise utviklingsplaner for Gjøvikbanen. Videre vil
Jernbaneverket ferdigstille de analyser og vurderinger som skal gjøres for innspill til NTP. Vi understreker at
de strekningsvise utviklingsplanene vil være gjenstand for kontinuerlig videreutvikling og oppdatering.
Noen av utredningstemaene i videre arbeid med strekningsvise utviklingsplaner er:

•
•
•
•
•
•

Sammenheng mellom små og store tiltak, investeringer og vedlikehold ”pakker med tiltak?”
Driftsarealer/spor for å kunne gjennomføre feilretting og forebyggende vedlikehold
Hensettings- og vendeanlegg for å kunne betjene banen
Innfartsparkering
Stasjons- og knutepunktsutvikling
Samspill med øvrig kollektivtrafikk

Vurderingene vil også bli sett i sammenheng med andre utredninger i Jernbaneverket. Disse er:

•
•

Høyhastighetsutredningen og KVU InterCity påvirker utredningene for Gjøvikbanen. Disse vil være
kommet så langt til høsten 2011, at vi vil kunne få innspill før endelig rapport.
Stasjonsstruktur og stoppmønster henger nøye sammen med kjøretids- og kapasitetsvurderinger og
vil inngå i de endelige vurderingene.
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Vedlegg

VEDLEGG 1:PRESENTASJON SIGRID LERUD
PROSJEKTLEDER STREKNINGSVISE UTVIKLINGSPLANER.
VEDLEGG 2:PRESENTASJON AUDUN TRON
FYLKESORDFØRER OG LEDER AV JERNBANEFORUM GJØVIKBANEN.
VEDLEGG 3: PRESSEOPPSLAG VARINGEN.
VEDLEGG 4: OPPLAND ARBEIDERBLAD.
VEDLEGG 5: UTSENDT INVITASJON OG DELTAKERLISTE TIL
MEDVIRKNINGSSEMINARET
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Gjøvikbanen

Hva er strekningsvise utviklingsplaner?
Forholdet til andre utredninger
Fremdrift og milepæler
Resultater av overordnede analyser
Forslag til mål for strekningen
Utfordringer og videre utredninger

Strekningsvise utviklingsplaner skal:

Konkretisere Jernbaneverkets strategi
Være et verktøy for kommunikasjon –
vise helhet og grunnlag for prioriteringer
Forenkle JBVs arbeid med konkret planlegging

Rolle i JBVs planverk:

Grunnlag for
Nasjonal transportplan 2014 – 2023
JBVs Handlingsprgram
Stamnettsutredningen

Sammenheng med andre JBV-utredninger

Stasjons- og knutepunktsutvikling
KVU InterCity
Høyhastighet

Fremdriftsplan
2011

2010
Jan

Overordnet landsdekkende analyse
2040-perspektiv
Utviklingsplan
Gjøvikbanen
Mål og strategier
Analyse av
infrastruktur, kostnader,
markedsrespons

Input NTP rullering
Stasjonsstruktur
KVU InterCity
Høyhastighet

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Fase 1
2040-perspektivet
Bruk av scenarier som verktøy – viser handlingsrom
(Scenarie viser beregningsalternativ)
Scenario 3
Scenario 2
Scenario 1
Forbedringer vi
oppnår ved å
gjennomføre
spesifiserte
prosjekter i
inneværende
NTP

Utvidet kapasitet
gjennom Oslo.
Flaskehaler på
strekningene
utenfor

Jernbanenettet
legger ingen
begrensninger
for tilbudet

Prinsipp om trinnvis økning i togtilbudet i form
av økt frekvens og redusert reisetid

SCENARIO 1
Lavt tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV
OG -KOSTNAD

SCENARIO 2
Middels tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV
OG -KOSTNAD

SCENARIO 3
Høyt tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV
OG -KOSTNAD

Arbeidsopplegg: Hoveddelen av beslutningsgrunnlaget hentes fra
transportmodellkjøringer og kapasitetsberegninger.
Markedsgevinsten veies mot den kapasiteten det er
mulig å få ut av en banestrekning som for det meste er ensporet

OPTIMALISERING

Utviklingsstrategi 2040

Definere tibudsnivå for person- og
godstransport med frekvens og
reisetid som samlet gir et
investeringsnivå som tilsvarer et
optimaliseringsperspektiv
Underlag: transportmodellres. og
grundige kapasitetsanalyser

Ambisjon for banens rolle i
transportsystemet: godstransport,
lokaltog, regiontog

Utviklingsbehov: nødvendige
tiltak og utbyggingsbehov
kostnadsoverslag, (nytte-kost)

Utviklingsstrategi 2023
Tiltak på kort sikt: Rekkefølge –
hvordan få effekt raskt. Ruteplan
2023 med tilhørende
handlingsprogram
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Optimalisering gjort på overordnet nivå.
Strategiske vurderinger i forhold til banens rolle.
Detaljering må skje ut fra lokal kunnskap om bane og marked.

Dagens situasjon
Gjøvikbanen har i dag fire hovedfunksjoner:
Arbeidspendling mellom Nittedal/Hadeland og Oslo.
Binder Gjøvik/Toten sammen med Oslo, begrenset daglig arbeidspendling.
Gjør det mulig for Oslo-folk å komme ut i Marka
Bergensbanens hovedgodsforbindelse

Horisontalkurvatur

R<=250 m

250m -500m

500m -1100m

R>1100m

Gjøvikbanen

11%

23%

16%

50%

En horisontalradius på 500m gir en maksimalhastighet på 105 km/t
og en horisontalradius på 250m gir en maksimalhastighet på 70 km/t

Gjøvikbanen Planoverganger
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Kjelsås - Nittedal

Nittedal - Roa

Roa - Jaren

Jaren - Eina

Eina - Gjøvik

Utkast til samfunnsmål for Gjøvikbanen
eierperspektivet – virkningen for samfunnet

Gjøvikbanen skal opprettholdes som en miljøvennlig
transportåre mellom Gjøvikregionen og Osloområdet
Gjøvikbanen skal bidra til at Nittedal og Hadeland
ytterligere integreres i Oslo-området som et samlet arbeids-,
bolig- og servicemarked og slik at jernbanen tar en større andel
av det totale transportvolumet.
Banen skal bidra til at næringslivets transportbehov
mellom Østlandet (Alnabru) og Bergensregionen kan bli
tilfredsstilt mer effektivt.

Variasjoner av optimalisert tilbud –
innspill til diskusjon

Dagens situasjon:

FREKVENS
OSLO - GJØVIK
Hvert 120 min.
OSLO - JAREN
Hvert 120 min.
OSLO - HAKADAL Hvert 120 min.
OSLO - BERGEN
7 godstog
/døgn/retning fra
BB

REISETID
Ca 120 min.
Ca 75min/82 min.
Ca 40 min.

gj.snitt hastighet
62 km/t
54 – 58 km/t
63 km/t

Optimalisert scenario 2040 (transportmodellberegninger)

FREKVENS
OSLO - GJØVIK
Hvert 120 min.
OSLO - JAREN
Hvert 60 min.
OSLO - HAKADAL Hvert 20 min.
OSLO - BERGEN
12 godstog
/døgn/retning i
2040 for BB, lange
godstog (12
godstog med
dagens lengder i
2019)

REISETID
90 min.
60 min.
40 min.

Gj.snitt hastighet
83 km/t
72 km/t
63 km/t

Eksempel 1

OSLO - GJØVIK

FREKVENS
Hvert 120 min.

OSLO - JAREN
Hvert 60 min.
OSLO - HAKADAL Hvert 30 min.
OSLO - BERGEN
12 godstog
/døgn/retning i
2040 for BB, lange
godstog (12
godstog med
dagens lengder i
2019)

REISETID
105 min. (1t, 45
min)
60 min
40 min.

Gj.snitt hastighet
71 km/t

REISETID
90 min.
55 min.
35 min.

Gj.snitt hastighet
83 km/t
78 km/t
72 km/t

72 km/t
63 km/t

Eksempel 2

OSLO - GJØVIK
OSLO - JAREN
OSLO - HAKADAL
OSLO - BERGEN

FREKVENS
Hvert 60 min.
Hvert 30 min.
Hvert 15 min.
12 godstog
/døgn/retning i
2040 for BB, lange
godstog (12
godstog med
dagens lenger i
2019)

Eksempel 3

OSLO - GJØVIK

FREKVENS
Hvert 120 min.

OSLO - JAREN

Hvert 30 min.

OSLO - BERGEN

12 godstog
/døgn/retning i 2040
for BB, lange
godstog (12 godstog
med dagens lenger i
2019)

REISETID
90 min. (t= +/- 20
min.)
60 min. (t= +/- 20
min.)

Gj.snitt hastighet
68 - 83 km/t
54 -108 km/t

Eksempel 3…
Dagens 3 togpendler
endres til 2 ved å
forlenge dagens
innerlokal mellom Oslo S
– Hakadal frem til Jaren.
Eksempelet gir teoretisk
reisetidsgevinst for
regiontogreisende i
snittet Gjøvik – Oslo S
sammenlignet med i dag
(t= -12 min) uten å
svekke frekvensen for
alle reisende.
Dagens reisetid med
regiontog på strekningen
Oslo-Jaren = 75 min.
Dagens reisetid lokaltog
i snittet Oslo-Jaren = 82
min. Forslag til ny
lokaltogpendel Jaren –
Oslo gir t= -6 min.
sammenlignet med
dagens lokaltog.
Hadelandsregionen
mister flere stopp for
regiontogpendelen, men
får 2 lokaltogpendler i
timen.


Stopp



Stopp, bare enkelte tog
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Eksempel 3 togpendler &
stopp

Oslo S –
Gjøvik
Regiontog

Oslo S –
Gjøvik
Regiontog

Oslo S –
Jaren
Lokaltog
ytre

Oslo S –
Hakadal
Lokaltog
indre
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Foreslås nedlagt?

Hensettings- og vendeanlegg
Driftsarealer/spor for feilrettinger og
forebyggende vedlikehold – robusthet
Sammenhengen mellom store og
små tiltak – pakketenkning

Strekningsvise utviklingsplaner og
sammenhengen med NTP
Overordnede analyser og
transportmodellberegninger
Fakta om dagens bane
Forslag til samfunnsmål og
eksempler på tilbudsendring

Målsetning for dagens arbeid

Er forslaget til samfunnsmål dekkende?
Hvilke effektmål skal vi legge til grunn
for det videre arbeidet?
Hva må til for å skaffe markedsgrunnlag
for et bedre tilbud på Gjøvikbanen?

Til inspirasjon og ettertanke:
Grunnleggende prinsipper for kapasitet
(hvis vi har tid)

Kryssing på enkeltspor
Generelt: Vi trenger to spor bare der hvor tog skal
møtes (krysse).
Tradisjonell kryssing gir 3 min tidstap for ett av de
kryssende togene (planforutsetning).

Økt frekvens på enkeltspor fører til flere kryssinger
- og derved økt kjøretid.

Kortere reisetid over lengre strekning oppnås ved å:
Flytte systemkryssinger til ”neste” kryssingsspor.
Redusere antallet kryssinger/ kryssingsstopp.
I begge tilfeller er poenget å redusere kjøretiden på de
stasjonsavsnittene hvor det har en hensikt, dvs hvor det
er mulig å flytte kryssing.

Frekvens 240 min.
Kjøretid 120 min

Frekvens 120 min.
Kryssingssporavstand 58:30
Tidstap pr tog pr kryssing: 1:30

Frekvens 60 min.
Kryssingssporavstand 28:30
Frekvens 30 min
Kryssingssporavstand 13:30
Frekvens 15 min
Kryssingssporavstand 6:00

Teoretisk:
Med 13:30 kjøretid mellom
kryssingsspor kan man kjøre 30
min frekvens i begge retninger
på enkeltspor.

I praksis: Dagens baner er ikke ideelle.
Systemkryssingene må legges til de
kryssingsspor som har mellomliggende
avstand på nærmest mulig opp til ideell
kryssingsavstand (28:30, 13:30 etc).
Hakadal
Jensrud
Stryken
Harestua
Bjørgeseter
Grua
Roa
Gran
Jaren
Eina
Raufoss
Gjøvik

00:04
00:03
00:04
00:03
00:04
00:04
00:05
00:11
00:04
00:22
00:10
00:10

Dette innebærer noe tidstap for en del
tog når kjøretiden mellom to kryssinger
er kortere enn for eksempel 28:30.
Enkeltspor bør utvikles for å tilnærme
seg ideell kryssingsavstand.

Fylkesordfører Audun Tron
Innlegg verkstedsamling Brandbu 21. mars 2011

Vi må få satt Gjøvikbanen på sporet!
1. Jeg vil takke for at Jernbaneverket har tatt initiativ og innkalt til denne
verkstedssamlingen som et ledd i utviklingen av Gjøvikbanen. Vi er glad for at vi får ta
del i en så tidlig fase. Registrerte på meldinger viser at interessen er stor. Arbeidet
som nå iverksettes er svært viktig for Gjøvikbanen, da dette vil være et viktig innspill
til revisjonen av NTP 2014-2023. Samtidig som det er et viktig arbeid, gir denne form
for verkstedssamling store forventninger for oss som jobber med jernbane og
Gjøvikbanen spesielt. Vi forventer at dette skal gi resultater både på kort og lang sikt.

2. Vi har hatt jernbaneforum for Gjøvikbanen i flere år, som et arbeidsutvalg under
Jernbaneforum Oppland, og med stor aktivitet ifb. med konkurranseutsetting av
Gjøvikbanen og ny operatør.
Dagens Jernbaneforum Gjøvikbanen ble formelt stiftet i 2008 og har som formål å
fremme deltakernes interesser knyttet til jernbanetransport på Gjøvikbanen; dvs
fra Oslo i sør til Gjøvik i nord.
Videre skal forumet ta opp saker relevante for Gjøvikbanen og bidra til at en høyest
mulig nasjonal prioritering av utbygging og drift av banen.
I forumet sitter representanter for alle kommunene langs strekningen Gjøvik-Oslo, 2
fylkeskommuner, JBV og Statens Vegvesen.
Arbeidet i det første forumet startet i forbindelse med at togtilbudet på Gjøvikbanen
skulle konkurranseutsettes. Vi bidro aktivt og gav innspill til
Samferdselsdepartementet i forbindelse med utformingen av
konkurransegrunnlaget. Senere har fylkeskommunen og kommunene langs banen
bidratt, sammen med Jernbaneverket og NSB Gjøvikbanen AS, i finansieringen av små
og store stasjonstiltak – til beste for de reisende.
Rutetilbudet ble kraftig forbedret ved oppstarten i 2006. Det er beklagelig at tilbudet
ble redusert fra desember 2010, men vi skal bidra til at dette igjen kommer på
skinner.
3. Min påstand er at Gjøvikbanen i en årrekke har vært sulteforet på vedlikeholds- og
investeringsmidler. Banen var nedleggingstruet, men med kommunal og
fylkeskommunal påvirkning ble togtilbudet konkurranseutsatt, og dette reddet

banen. Selv om jeg mente at det ikke var manglende konkurranse på selve banen
som var svakhetene ved Gjøvikbanen, men mangler på selve banen, så vi at dette
kanskje kunne gi Gjøvikbanen et nytt og nødvendig fokus.
Utviklingen fra 2006 og fram til i dag har vist at banen har en svært viktig funksjon –
og dette skal vi sammen videreutvikle.
4. Som så mange andre banestrekninger her i landet, har reisetiden på Gjøvikbanen
også økt. Bare dette forteller at det har vært manglende fornying og vedlikehold.
Til OL på Lillehammer skjedde det mye på både Gjøvikbanen og Dovrebanen, særlig
på materiellsida, og reisetida gikk ned (1 t 45 min). Imidlertid ble materiellet senere
overført til Jærbanen, og reisetida økte igjen (vel 2 timer).
Vi er nå inne i en ny revisjon av NTP. I NTP 2010-2019 er Gjøvikbanen nesten ikke
nevnt. I 2008 – 2009 fikk Jernbaneforumet utarbeidet en rapport – En trinnvis
utvikling av banen 2010 – 2020. Tiltakene er konkret beskrevet med utgangspunkt i
overordnede mål om å redusere reisetiden, og oppnå reisetider som i det minste kan
konkurrere med bilen. Dette skulle være et viktig innspill til NTP 2010-2019. Men som
nevnt var det lite eller ingen ting som kom med i gjeldende NTP.
Imidlertid vil jeg tro at de fleste av tiltakene som er nevnt i denne planen fortsatt vil
være gyldige, og derfor må vi ta med oss dette i det utviklingsarbeidet vi nå starter.
I vinter fikk Jernbaneforumet utarbeidet en ny rapport – Potensialet for
markedsutviklingen på Gjøvikbanen. Med utgangspunkt i tiltakene fra planen fra
2009, viser denne hvilke effekter tiltakene vil få. Gjøvikbanen har et svært stort
utviklingspotensial – og dette må vi sammen utvikle. En ting er å se på bruken av
banen i dag, men viktigere er hva slags potensiale som kan tas ut gitt en del
forbedringer, og større og mindre investeringer blir satt inn.
5. Oppland er ett av 8 fylker i østlandsområdet og som inngår i Østlandssamarbeidet.
Sammen har fylkene nå utarbeidet en revisjon av Østlandspakka. Et svært viktig tema
i denne pakka er hvordan jernbanen kan bidra til regionforstørring.
Østlandet består av en rekke ABS-regioner (Arbeid, Bolig, Service)1 som utgjør kjerner
innenfor en flerkjernet bolig-, arbeids- og servicestruktur på Østlandet. Hver av disse
ABS-regionene kan bestå av flere kommuner, og hvor Mjøsregionen og
Hadelandsregionen er to av disse. Stor-Oslo er den største kjernen og en viktig motor
for utviklingen på Østlandet for øvrig. Det sentrale Østlandsområdet vil øke med
500.000 innbyggere de neste 20 åra. Det tilsvarer en ny by med Lillehammers
størrelse hvert år de neste 20 åra!!
1

ABS-regioner tilsvarer EUs standardinndeling NUTS på nivå 3.

Det er viktig for alle at vi er i stand til å fordele denne veksten i Østlandsområdet. For
å få det til er betydelig jernbanesatsing helt avgjørende.
Østlandssamarbeidet er opptatt av å legge til rette for en flerkjernet utvikling som
støtter opp under en videre utvikling av ABS-regionene. Dette forutsetter at det er
god mobilitet mellom ABS-regionene, noe som igjen forutsetter et transportsystem
med høy kvalitet. Dersom ulempene med hensyn til tiden det tar å reise mellom StorOslo og de andre kjernene blir for store, vil både boliger og arbeidsplasser i økende
grad lokaliseres i Stor-Oslo. Det er verken ønskelig eller mulig.
En god transportinfrastruktur vil skape grunnlag for regionforstørring der de ulike
ABS-regionene bindes tettere sammen, og legge grunnlaget for større og mer
mangfoldige arbeidsmarkeder innen store deler av Østlandsområdet. Dette vil bl.a.
være et positivt bidrag til næringslivets konkurransekraft. Bedriftenes mulighet for å
rekruttere den kompetansen de behøver, øker i takt med størrelsen på det markedet
de rekrutterer i. Tilsvarende øker arbeidstakernes muligheter for å skaffe seg
interessante jobber.
Det har de siste tiårene blitt gjort forbedringer i transportinfrastrukturen på
Østlandet. Det er viktig at denne utviklingen fortsetter ved at utbyggingsplanene i
Nasjonal transportplan 2010-2019 gjennomføres som forutsatt. I tillegg må det
tilrettelegges for ytterligere forbedringer og nye utfordringer. Både jernbanenettet
og vegene må bygges ut for å ta igjen etterslep og for å kunne holde tritt med den
sterke befolkningsveksten og de transportbehovene den generer. Potensialet når det
gjelder reisetidsreduksjoner synes å være størst innenfor jernbanesektoren.
En sterk satsing på videre utbygging av kapasiteten på jernbane vil dessuten være ett
av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren.
Utbygging av jernbaneinfrastrukturen på Østlandet vil være en avgjørende
forutsetning for at Norge skal kunne nå sine nasjonale mål når det gjelder reduksjon i
utslippene av CO2 og redusere lokale miljøulemper i form av NOx, svevestøv og støy.

Stortinget har bedt om en revisjon av IC-strategien. I møte med statsråd Kleppa fikk vi
også bekreftet at i IC-området skal inngå IC-triangelet og 4 andre jernbanestrekninger
på Østlandet – herunder Gjøvikbanen
I en vurdering av alternative løsninger for utvikling av person- og godstransporten i
Sør-Norge, er en eventuell sammenkobling av Dovre- og Gjøvikbanen ett av
alternativene. Utredning av eventuell sammenkobling bør skjer i tilknytning til det
arbeidet som nå igangsettes om Utviklingsplan for Gjøvikbanen, men også som ledd i
Revisjon av godsstrategien og Høyhastighetsutredningen. En eventuell
sammenkobling har også et beredskapsmessig perspektiv.

Østlandssamarbeidet forutsetter at Staten finansierer utbyggingen av jernbanen. Det
er jernbanen som har størst potensial for betydelige reisetidsforkortelser, og som
derved best kan bidra til regionsforstørring på Østlandet og redusert vekst i
biltrafikken. Derved vil man få en vesentlig bedre utnyttelse av infrastruktur og
menneskelige ressurser.

InterCity-området skal nå også omfatte følgende strekninger:
-

Oslo – Gjøvik (Gjøvikbanen)
Lillestrøm – Kongsvinger (Kongsvingerbanen)
Drammen – Kongsberg (Sørlandsbanen)
Ski – Mysen (Østfoldbanens østre linje)

Figur 3: Oversikt over øvrige prioriterte jernbaner på Østlandet utenom IC-triangelet

Disse banene betjener byer, tettsteder og regioner som også er av stor betydning for
utviklingen av Østlandet. Disse strekningene inngår i den flerkjernestruktur som
Østlandssamarbeidet vil videreutvikle.
Det er viktig med vesentlige tilbudsbedringer også på disse banene.
Østlandssamarbeidet mener derfor, som et første trinn, at det må satses på en
utbygging som gir:

-

Halvtimestrafikk med stive ruter vesentlige deler av døgnet.
Økning av banenes kapasitet.

For å oppnå dette er det nødvendig med utbygging av kryssingsspor for samtidig
innkjør der det er rutemessige kryssinger og ellers noen mindre og relativt rimelige
tiltak for kjøretidsforkortelser. Slike nye kryssingsspor vil også være av stor nytte for
godstrafikken.
Med en slik moderat utbygging vil man styrke togtilbudet på banene og få mer
trafikk. Man vil da også langs disse banene lage et grunnlag for utvikling av
kollektivtrafikken basert på viktige knutepunkter.
På Gjøvikbanen må det bygges 6 - 7 lange kryssingsspor. I tillegg må det settes av
penger for andre tiltak som bedret strømforsyning, sanering av planoverganger,
kurveutretting, bedre publikumsforhold på stasjoner og lignende.

6. Sammenkobling av Gjøvik- og Dovrebanen er som nevnt et aktuelt tema, og
Jernbaneforumet har fått utarbeidet en forstudie om hvilke forhold som bør inngå i
en utredning av denne baneløsningen. Dette ble behandlet i forumets siste møte, og
hvor forumet vedtok følgende:
Jernbaneforum Gjøvikbanen viser til utarbeidet forstudie om sammenkobling
av Dovre- og Gjøvikbanen, og ber Jernbaneverket utrede dette alternativet i en
samlet vurdering av person- og godstransportutviklingen i Sør-Norge.

I forbindelse med fylkesutvalgets behandling av Gjøvikregionens søknad om
medfinansiering av Norsk Banes høyhastighetsutredning, vedtok fylkesutvalget å
inngå samarbeid med Jernbaneverket for å få vurdert sammenkobling av Gjøvik- og
Dovrebanen i forbindelse med arbeidet med utviklingsplan for Gjøvikbanen.

7. Jeg håper vi nå kan få en god samling og gode innspill som kan bidra til å løfte
Gjøvikbanen. Jeg håper hver og en gir sitt bidrag, og at vi kan få konklusjoner som vi
kan enes om, og som Jernbaneverket får synliggjort i kommende NTP. Jernbaneforum
Gjøvikbanen vil være en støttespiller i dette arbeidet.
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Får bruke Elnes leir til vinterlager
Fylkesmannen har
bestemt at Svea
Fyrverkerier får bruke
det gamle heimevernslageret på Elnes til vinterlager for kjøretøy, men
med de begrensninger
kommunen har satt.
Av Sigbjørn Høidalen
67 07 35 14
sigbjorn@varingen.no

I vinter har Svea Fyrverkeri
brukt lagerlokalene i gamle
Elnes leir i Hakadal til vinteropplag for båter, bobiler og
motorsykler, etter at Nittedal
kommune i fjor ga midlertidig
dispensasjon fra kommuneplanen.
En nabo klaget på at Svea i
det hele tatt fikk dispensasjon,
mens Svea klaget på at vilkåra for dispensasjonen var i
strengeste laget. Nå har Fylkesmannen i Oslo og Akershus
bestemt at Nittedal kommunes vedtak står fast. Svea får
bruke lokalene som vinterlager, men med transportforbud
fra 15. oktober til 16. april og
ellers på alle hverdager morgen og kveld. Kjøretøy tyngre
enn 7.500 kilo får ikke kjøre til
og fra Elnes leir.

LAGRINGSPLASS. Svea får lagre kjøretøy på Elnes etter bestemte regler.

Håper på ny tillit
– Vi har oppfylt alle vilkåra
kommunen har satt, og regner
med å få forlenget dispensasjonen. Noe annet vil være
samfunnsmessig idiotisk, sier
daglig leder Anders Sture i
Svea Fyrverkeri.

Han forteller at Sveas mål
er å selge eiendommen, siden
det å tilby vinterplass for båter og bobiler ligger godt på
siden av det å forhandle fyrverkeri. Da Svea i sin tid
kjøpte Elnes leir, var målet å
lagre fyrverkeri der, men dette satte kommunen og retts-

apparatet en stopper for i
2009.

Kjøretøy fra nærområdet
Lokalene i Elnes leir har ei
samla grunnflate på rundt
4.000 kvadratmeter. Sture forteller at i vinter er 40 til 50 pro-

sent av lagerkapasiteten utnytta.
– Folk i Nittedal og nærområdet rundt får oppfylt et behov for å lagre kjøretøya sine
gjennom vinteren. Det må
være en fornuftig bruk av det
gamle militærområdet, forteller Sture.

Skal utrede togtunnel gjennom Søndre
Tunnel fra Alnabru til
Rotnes og dobbeltspor fra
Grefsen til Nittedal
stasjon er to alternativ
Jernbaneverket skal regne
på i en utviklingsplan for
Gjøvikbanen.
Av Sigbjørn Høidalen
67 07 35 14
sigbjorn@varingen.no

Jernbaneverket skal til høsten
legge fram en utviklingsplan
for Gjøvikbanen, som blir et
grunnlag for milliardprioriteringene i Nasjonal transportplan 2014 til 2023.
– En idé Jernbaneverket skal
se nærmere på, er å bygge en
togtunnel fra godsterminalen
på Alnabru til Rotnes, forteller
varaordfører Tone T. Johansen
(Frp) i Nittedal kommune.
– Ideen innebærer at det en

gang i framtida kan komme en
underjordisk togstasjon på Hagan og togstasjon på Mo, fortsetter hun.

dig sannsynlig å få til med det
første, men vi må kjempe for
vår sak, understreker varaordføreren.

Drømmen om
dobbeltspor

Lengre perronger

Mandag var Johansen på
Brandbu der Jernbaneverket
tok imot innspill til utviklingsplanen fra sentrale aktører
langs Gjøvikbanen.
– Mitt budskap er at det er i
Nittedal at Gjøvikbanen har
det største potensialet for å få
flere passasjerer og økte inntekter. Mitt høyeste ønske er at
Jernbaneverket bygger dobbeltspor fra Grefsen til Nittedal
stasjon, noe som vil øke kapasiteten kraftig og få ned reisetida til Oslo, sier Johansen.
Hun innrømmer at ventetida
på en slik investering kan bli lang.
– Ingen gir signaler om at et
dobbeltspor til Nittedal er vel-

Den enda mer radikale ideen
om å bygge tunnel fra Alnabru
til Rotnes har som strategi å avlaste Oslotunnelen for godstrafikk. Å legge til rette for mer
godstrafikk ligger også bak innspillet fra Gjøvik-regionen om å
koble Gjøvikbanen på Dovrebanen, som også Jernbaneverket
skal utrede i sin utviklingsplan.
– Hva kan komme av forbedringer som vi ikke må
vente i mange år på, Johansen?
– Lengre perronger, slik at
NSB kan koble på flere vogner
og flere får sitteplass. Vi er i dialog med NSB Gjøvikbanen og
Jernbaneverket om dette, svarer Johansen.

NITTEDALS TOGSAK. Varaordfører Tone T. Johansen (Frp) mener det
er i Nittedal at NSB Gjøvikbanen har størst potensial for å få flere
passasjerer og økte inntekter, noe hun ber Jernbaneverket merke seg.
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Til sykehus
etter kollisjon
GJØVIK: En bilfører ble
sendt til sykehuset for sjekk
av nakken etter at bilen han
satt i ble påkjørt bakfra ved
Stangstua på Vardalsåsen
mandag morgen.
Føreren var i ferd med å
svinge til side på Fylkesveg 33
ved Stangstua, da kollisjonen
inntraff. Føreren i den andre
bilen var uskadd.

To trafikkkontroller
GJØVIK: Politiet avholdt
to trafikkontrontroller i
Gjøvik mandag formiddag
med fokus på mobiltelefon
og bilbelte. Det ble utstedt
ni forenklede forelegg for
ulovlig mobiltelefonbruk og
ni gebyr for manglende bruk
av bilbelte.

For høy for
tunnelen
GRUA: Deler av lysarmaturen i Grua-tunnelen i Lunner kommune løsnet etter
at lasten på en lastebil kom
borti tunnelutstyret mandag
formiddag.
Bilen var på vei sørover da
uhellet skjedde. For å unngå
ytterligere skade på kjøretøy og tunnelutstyr dirigerte
politiet trafikken forbi stedet
en periode inntil skaden ble
utbedret.

Is på
lastebiltaket
JAREN: En lastebil på tur
sørover på Riksveg 4 fra Eina
ble stanset av politiet på Jaren mandag formiddag, fordi
bilen hadde en del snø og is
på toppen av lasten.
Snøen og isen kunne være
til fare for andre vegfarende
dersom det falt av i fart. Forholdet ble ordnet opp i på
stedet.

Hundeeier
ble varslet
ETNEDAL: Lørdag omtalte
Oppland Arbeiderblad en
hendelse i Etnedal hvor en
hund ble påkjørt. Politiet
opplyste avisa om at hundeeier ikke ble varslet, men
dette medfører ikke riktighet
forklarer vedkommende som
var så uheldig å kjøre på hunden. – Jeg tok kontakt med
hundeeier rett i etterkant,
forklarer mannen.

Stig Henning Nilsen
Dag Nestaker
Jane Larsen

Ga gode råd om

■ Brukerne vil ha kortere reisetid, flere avgang
BRANDBU : Kortere

I hvert fall var det noen av ønskene som kom fram da Jernbaneverket (JBV) trommet sammen til et
møte om utviklingen av banestrekningen i Brandbu i går.
Etaten hadde invitert folkevalgte og representanter fra administrasjonene langs Gjøvikbanen
for å få innspill til neste versjon av
Nasjonal transportplan.

opprettholde markedet nord for
Jaren, må vi gjøre noe. Det er ikke
mange som bruker banen til daglig
pendling der, sa Sigrid Lerud.
Fylkesordfører Audun Tron slo
også fast at det er klart størst potensial for persontrafikken og at
det er nødvendig med dobbeltspor.
Men han frykter mange konflikter
dersom det skal bygges dobbeltspor gjennom Nordmarka.
– Vi må heller tenke andre løsninger, sa han og pekte på en trasé
via Gjelleråsen og gjennom Nittedal. Det ville fange opp kanskje
10.000 potensielle passasjerer. For
Oslo-regionen står foran en voldsom befolkningsvekst, og Nittedal
er en av de kommunene som vil
øke kraftig i innbyggertall.
– Pendlertogene er allerede
smekk fulle. Folk står fra Åneby til
Oslo S, fortalte varaordfører Tone
T. Johansen i Nittedal.

Enighet

Sultefôret

Innspillene var særdeles konkrete
hva gjelder reisetiden. Det var stor
enighet om at den må ned på halvannen time mellom Oslo og Gjøvik, og det bør være avganger til
og fra Gjøvik hver time, Jaren hver
halve time og Nittedal hvert kvarter. Jernbaneverkets Sigrid Lerud
går også varmt inn for stive ruter.
For å makte dette, er dobbeltspor helt nødvendig – helst mellom Oslo og Roa av hensyn til
godstrafikken. Gjøvikbanen er nå
hovedforbindelsen for Bergensbanen.

Ingen var uenige i Trons påstand
om at Gjøvikbanen er blitt økonomisk sultefôret i årevis.
– Den mangler fornying og
vedlikehold. Derfor må den få sin
plass i NTP. Hvis regjeringen mener at den vil satse på jernbanen,
må den i hvert fall satse på Gjøvikbanen, konkluderte fylkesordføreren i Oppland.
En sammenkopling mellom
Gjøvik- og Dovrebanen var også
tema på Gjøvikbane-konferansen
på Bergslia gjestestuer i Brandbu
i går. Jernbaneverket har ikke vist
spesiell stor entusiasme for forslaget, og tok til seg kritikken på
det fra blant andre ordfører Stein
Knutsen i Vestre Toten.
– Det er begrenset hvor mye vi
får gjennomført. Vi har et tiårsperspektiv, sa plan- og utviklingsdirektør Anne Marstein i JBV til
sitt forsvar.

reisetid, flere
avganger og bedre
komfort. Det kan bli
framtidens jernbane
mellom Oslo og
Gjøvik.
Terje Nilsen

Via Gjelleråsen?
Ifølge Lerud har Gjøvikbanen
gode muligheter for å øke antallet
passasjerer på den sørligste delen:
– Strekningen Nydalen-Kjelsås
har et utrolig markedspotensial.
Det samme gjelder Nittedal samt
Elnes-Stryken. Men hvis vi skal

DISKUTERTE GJØVIKBANEN: Deltakerne på gårsdagens stormøte om ban

Vil overta ansvaret for togdriften
BRANDBU: Fylkespolitikeren
Ole-Erik Yrvin (Ap) fra Nittedal
mener at Oppland og
Akershus kan overta bestilleransvaret for Gjøvikbanen.
Terje Nilsen

Bil stjålet
LENA: En uregistrert, sort
Ford Cosworth ble stjålet på
Lena natt til mandag eller
mandag.
Bilen har påskriften Toten
Auto, og er en rallybil. Politiet fikk melding om tyveriet
ved 19.15-tiden mandag.

Uten lappen
KOLBU: En totning ble stanset for kjøring av motorvogn
uten gyldig førerkort i Kolbu
mandag ettermiddag.

Typografer:
Liv Olsby
Geir Haugom
Bodil Kløvstad

SAMFERDSELSPOLITIKER: Nittedølen Ole-Erik Yrvin synes at Oppland
og Akershus fylkeskommuner kan overta driften av togene på Gjøvikbanen fra 2015.
FOTO: TERJE NILSEN

I dag er det Samferdselsdepartementet som styrer driften på Gjøvikbanen og dermed også NSB
Gjøvikbanen AS gjennom anbudet.
Anbudskjøringen startet i 2006, og
må sies å ha vært en suksess.
Men Yrvin, som sitter i hovedutvalget for samferdsel i Akershus
fylkeskommune, tror at de to fylkeskommunene i fellesskap kan
styre driften enda bedre enn staten:
– Vi kan få flere avganger og
kortere reisetid dersom vi får på
plass nødvendige investeringer
som utretting av kurver, færre
planoverganger og bedre strømforsyning på nordre del av banen.

Yrvin mener at dette ikke vil
være noe problem for fylkeskommunene og viser til at de i dag
blant annet organiserer driften av
et stort antall busser.
– Vi er fullt i stand til å ordne
dette når dagens anbud går ut i
2015, mener han og føyer til at
fylkeskommunene like godt kan
begynne å forhandle med staten
med én gang.
– For nå er investeringsmidlene
i spill, sier Ole-Erik Yrvin.
I tillegg til de nevnte tiltakene
vil han ganske raskt også ha et nytt
krysningsspor ved Movatn. Yrvin
vil dessuten legge ned Tøyen stasjon i Oslo og bygge en ny togstasjon på Ensjø.
Fylkesordfører Audun Tron er
imidlertid litt lunken til konkurranseutsettingen av driften på
Gjøvikbanen:
– Jeg synes ikke at det var konkurransen som manglet, men selve
banen. Likevel tror jeg at det reddet banen, understreker han.
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