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En moderne
Dovrebane
Utbygging av dobbeltspor på Dovrebanen er en del av InterCity-satsingen på
Østlandet. Dette vil doble kapasiteten på strekningen og korte ned reisetiden
mellom Oslo og Hamar med en halvtime og fra Oslo til Lillehammer med ca. 50
minutter.
I henhold til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 skal det bygges:
• Sammenhengende dobbeltspor fram til Hamar som skal stå ferdig innen 2024
• Dobbeltspor fram til Lillehammer som planlegges ferdigstilt i 2030
• En kortere del av dobbeltsporet mellom Hamar og Lillehammer som skal være
ferdig til 2026
I planleggningen etter Plan- og bygningsloven danner kommunedelplan med
konsekvensutredning grunnlaget for valg av trasékorridor. Valgt korridor detaljeres
i reguleringsplanen. Dobbeltsporet skal hovedsakelig dimensjoneres for 250 km/t,
med kapasitet for stor frekvensøkning både for person- og godstog.
Strekning Oslo - Lillehammer er dobbeltsporet frem til Venjar, om lag fire
kilometer sør for Eidsvoll på Gardermobanen. I november 2015 åpner den første
dobbeltsporstrekningen på Dovrebanen fra Langset til Kleverud (Fellesprosjektet).
Resten av strekningen til Trondheim er enkeltsporet.
I henhold til NTP 2014-2023 planlegges det dobbeltspor på de enkeltsporede
strekningene: Reguleringsplan på Venjar– Langset og Kleverud – Sørli,
kommunedelplan på Sørli – Hamar – Brumunddal og forstudie på strekningen
Brumunddal – Lillehammer. I tillegg pågår byggingen av dobbeltsporet mellom
Langset og Kleverud som står ferdig november 2015.
Forsidefoto: Hilde Lillejord/JBV

3

Venjar til Eidsvoll
Den fire kilometer lange strekningen med ett spor mellom Venjar og Eidsvoll stasjon
har vært en flaskehals siden Gardermobanen åpnet i 1998. Nå er planen at nytt
dobbeltspor er klar til bruk i 2023.

Utbygging av et sammenhengende
dobbeltspor mellom Oslo og Hamar er en
del av satsningen i Nasjonal transportplan for
2014 til 2023. Det nye dobbeltsporet skal etter
planen stå ferdig i 2024.

En tredel av strekningen vil bestå av
konstruksjoner. Det skal blant annet
bygges fire bruer og en 480 meter lang
løsmassetunnel.

På 90-tallet ble Gardermobanen bygget
med dobbeltspor fram til Venjar i Eidsvoll
kommune. Jernbaneverket vil nå bygge et nytt
spor parallelt med det gamle, hvor det nye
sporet legges på østsiden hele veien fra Venjar
til Eidsvoll stasjon.

I mars 2015 varslet Jernbaneverket oppstart
av arbeidet med ny reguleringsplan mellom
Venjar og Eidsvoll stasjon. Jernbaneverkets
mål er at reguleringsplanene skal være endelig
vedtatt i løpet av 2016 med byggestart i 2018.

Traseen går gjennom et utfordrende terreng
i et kupert ravinelandskap med løsmasser og
krevende grunnforhold.

Kort om strekningen:
• Fire kilometer nytt spor
• Reguleringsplan 2016
• Mulig byggestart 2018
• Planlagt ferdigstillelse i 2023

Bildet til høyre viser de nye vende- og hensettingsporene på Eidsvoll stasjon. Det nye fire kilometer lange dobbeltporet fra Venjar vil Eidsvoll vil komme inn parallelt med dagens spor øverst i bildet. Foto: Hilde Lillejord/JBV
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Eidsvoll - Langset
Planleggingen av ni kilometer med nytt dobbeltspor på Dovrebanen fra Eidsvoll
stasjon, langs Vorma, over Minnevika og fram til Langset er i gang. Norges nest
lengste jernbanebru skal føre tog over Vorma og blir 900 meter lang.

Prosjektet innebærer at det skal bygges ni
kilometer dobbeltsporet jernbane fra Eidsvoll
til Langset i Eidsvoll kommune.
Trasékorridoren på strekningen EidsvollLangset ble vedtatt av Miljøverndepartementet i kommunedelplan i 2009. I forkant av
vedtaket har det vært en lang prosess hvor
bl.a. tekniske og økonomiske konsekvenser
sammen med virkninger for miljø og samfunn
ved de ulike alternativer ble vurdert.
I juni 2015 vedtok Eidsvoll kommunestyre
traséen på strekningen. Målet til Jernbaneverket nå er at reguleringsplanene vedtas i
løpet av 2016 med mulig byggestart i 2018.
Utyggingen er en del av satsningen i Nasjonal
transportplan for perioden 2014 til 2023, med
mål om å nå Hamar med sammenhengende
dobbeltspor fra Oslo i 2024.
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Jernbanen fra Eidsvoll til Hamar åpnet i 1880. I 2023 står dobbeltsporet ferdig, blant annet her ved Vorma og
Kråkvål. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Kort om strekningen:
• Traséen vedtatt i 2015
• Reguleringsplan på høring i 2016
• Mulig byggestart i 2018

• Planlagt ferdig i 2023
• Norges nest lengste jernbanebru på 900
meter
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Fellesprosjektet E6Dovrebanen
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er siste del av utbyggingen av firefelts-E6 mellom
Gardermoen og Kolomoen. Det er første del av utbyggingen av dobbeltsporet
jernbane mellom Eidsvoll og Hamar.

Langs Mjøsa, fra Minnesund og nordover,
har Statens vegvesen og Jernbaneverket vært
sammen om felles utbygging av ny motorveg
og nytt dobbeltspor. Hovedgrunnene til utbyggingen har vært å bedre trafikksikkerheten og
fremkommeligheten på E6.
Et nytt dobbeltspor vil redusere reisetiden
på Dovrebanen, bedre punktligheten, øke
kapasiteten og stimulere til vekst og utvikling
i Innlandet.
I desember 2014 åpnet E6 med sine 22
kilometer firefelts-veg på strekningen Minnesund - Labbdalen. 17 kilometer dobbeltsporet
jernbane åpner høsten 2015 mellom Minnesund-Kleverud.

Prosjektet består også av 18 kilometer med
ny lokalveg og turveg som står ferdig høsten
2016, tre vegtunneler med to parallelle tunnelløp på totalt 3,5 kilometer, tre jernbanetunneler med ett tunnelløp og en total lengde
på 4,7 kilometer, 27 konstruksjoner (bruer og
betongtunneler/underganger), støttemurer,
tunnelportaler, tre planfrie vegkryss og to
bomstasjoner.
Kort om prosjektet
• 22 km ny E6 med midtdeler åpnet i 2014
• 17 km dobbeltspor åpner i 2015
• 10,1 milliarder kroner
• Prosjektet er helt ferdig i 2016

Samlet kostnadsramme for prosjektet er
på 10,1 milliarder kroner, hvorav jernbane er
på 4,9 milliarder kroner og firefelts-E6 på 5,2
milliarder kroner.
Bildet til høyre viser de nye dobbeltsporene som er bygget parallelt med nye E6 fra Minnesund til Kleverud.
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Kleverud – Sørli
I 2023 skal 17 kilometer med nytt dobbeltspor fra Kleverud til Sørli i Stange
kommune stå klart for togtrafikk. Norges lengste jernbanebru skal føre togene de
1,2 kilometerne fra Espa og over Tangenbukta.
Traséen for dobbeltsporstrekningen mellom
Kleverud og Sørli ble valgt i 2009 da kommunedelplanen ble endelig fastsatt. Reguleringsplan
for Hestnestunnelen mellom Kleverud og Espa
ble vedtatt i november 2010. Arbeidet med
reguleringsplanen for Espa til Sørli startet
våren 2015.
På de 17 kilometerne mellom Kleverud og
Sørli skal det bygges en tre kilometer lang jernbanetunnel og den lengste jernbanebrua som
hittil har vært bygget i Norge. Brua skal med
sine 1,2 kilometer binde Espa og Tangenhalvøya sammen. Nord for dagens Tangen stasjon
skal det bygges et helt nytt stasjonsområde,
med sideplattformer for nordgående og sørgående tog og med forbikjøringsspor i midten.
Strekningen er en del av InterCity-satsningen
i Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 til
2023, som har som mål at sammenhengende
dobbeltspor fra Oslo til Hamar står klart i 2024.

Bildet til høyre viser området nord for Tangen hvor ny trasé vil passere på bru over Tangenbukta. Borreplattformen
midt i bildet ligger der hvor brua vil krysse og fortsetter langs Tangenhalvøya nordover. Foto: Hilde Lillejord/JBV
10

Kort om prosjektet
• Reguleringsplan 2015 – 2016
• Mulig byggestart i 2018
• Planlagt ferdigstillelse i 2023

• Norges lengste jernbanebru på 1,2
kilometer
• Jernbanetunnel på 3,1 kilometer
• Ny Tangen stasjon
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Sørli – Brumunddal
Nytt dobbelspor planlegges fra Sørli via Stange stasjon og Hamar til Brumunddal.
Banen vil gå gjennom viktige landbruksarealer, tettbygde områder og den skal også
krysse Åkersvika. Prosjektet omfatter blant annet ny stasjon i Stange og Hamar.

Hele strekningen er på ca. 30 km. Utredningskorridoren går gjennom et sårbart
kulturlandskap med stor verdi og mange
kulturminner, i tillegg til Åkersvika naturreservat. Dette stiller store krav til et grundig
planarbeid, slik at den mest optimale
trasékorridoren kan velges basert på et bredt
utvalg av hensyn og kriterier.
Jernbaneverket utarbeider nå
kommunedelplan med konsekvensutredning
for strekningen. I henhold til fastsatt
planprogram, utredes det tre alternative
korridorer gjennom Hamar, med hver sin
stasjonsplassering: Ved dagens stasjon i korridor 1, ved Hamar rådhus i korridor 2 og ved
Vikingskipet i korridor 3. I Stange og Ringsaker er det fastsatt én utredningskorridor, og
dagens stasjonslokaliseringer beholdes.
Planprogrammet danner grunnlag for
utarbeidelse av kommunedelplan med

konsekvensutredning. Planprogrammet for
Stange, Hamar og Ringsaker ble fastsatt av de
tre kommunestyrene 17. juni 2015. Gjennom
en rekke grundige registreringer og analyser,
skal flere alternativer vurderes. Arbeidet vil
munne ut i en anbefaling om trasékorridor
på strekningen. Fremdriften er lagt opp slik
at kommunedelplanen skal legges frem for
førstegangsbehandling og offentlig ettersyn
sommeren 2016, og vedtas senhøsten 2016.
Påfølgende arbeid videre med detalj- og
reguleringsplan vil foregå separat og med
forskjellig fremdrift de følgende år.
Kort om strekningen:
• Ca. 30 km dobbeltspor
• Vi utreder 3 alternativer gjennom Hamar
• Kommunedelplan 2016
• Reguleringsplan 2017/2018
• Mulig byggestart 2019/2020
• Planlagt ferdigstillelse 2024.

Kartet til høyre viser utredningskorridorene er angitt i planprogrammet. Det pågår et arbeid med å optimalisere traséer
innenfor utredningskorridorene.
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Brumunddal Lillehammer
I henhold til NTP skal en del av strekningen mellom Hamar og Lillehammer være
ferdig for å gi økt kapasitet i 2026, mens resten skal planlegges med sikte på
sluttføring til 2030. Når det sammenhengende dobbeltsporet til Lillehammer er
ferdig, vi reisetiden til Oslo reduseres med ca. 50 minutter.
Det planlegges ca. 45 km dobbeltspor på
strekningen gjennom kommunene Ringsaker
og Lillehammer. Stasjonene i Brumunddal,
Moelv og Lillehammer planlegges på samme
sted som i dag. Terrenget mellom tettstedene
er til dels bratt og krevende for jernbanebygging. Det vil være sentralt å finne teknisk
gode traséer, som samtidig tar hensyn til
blant annet naturmiljø og kulturlandskap.
Planleggingen starter høsten 2015
med en forstudie. Forstudien er
forberedende arbeider for planprogram for
kommunedelplan med konsekvensutredning.
I forstudien gjøres blant annet
vurderinger av relevante trasékorridorer
og utbyggingsrekkefølge, og av hvilken
delstrekning som i henhold til NTP skal
bygges ferdig til 2026.

Kort om delstrekningen:
• Ca. 45 km dobbeltspor fra Brumunddal
via Moelv stasjon til Lillehammer
• Mulighetsstudie 2015/2016
• Kommunedelplan for første delstrekning
2017/2018
• Påfølgende reguleringsplan og
bygging innen 2026 etter vedtatte
kommunedelplaner i kommunene
• Kommunedelplan og reguleringsplaner
for resterende strekninger med sikte på
sammenhengende dobbeltspor innen
2030

Bildet til høyre viser det frodige kulturlandskapet i området med flere store og viktige gårdsbruk. I tillegg illusrerer
det den utfordrende typografien i planområdet, med store høydeforskjeller. Foto: Hilde Lillejord/JBV
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Tidsplan
2005 Statsråd Torild Skogholm slår fast
at Jernbaneverket og Statens vegvesen skal
samarbeide om felles utbygging av veg og
bane mellom Minnesund og Kleverud/
Labbdalen.
2009 Traséen for Fellesprosjektet blir
endelig fastsatt av Miljøverndepartementet
og trasékorridoren på strekningen Kleverud
– Sørli ble fastsatt i kommunedelplan.
2010 Reguleringsplaner for Fellesprosjektet
vedtas av Eidsvoll og Stange kommuner.
2011 Jernbaneverket reviderer sin InterCity-strategi med en ny mulighetsstudie.
2012 Konseptvalgutredning for InterCitystrekningen Oslo - Lillehammer er klar.
Offisiell byggestart for Fellesprosjektet.
2013 Jernbaneverket etablerer en egen
InterCity-organisasjon.

2014 Planarbeidet igang for strekningene
Sørli - Brunmunddal.
2015 Kommunestyret i Eidsvoll vedtar
planprogram for traséen fra Venjar til
Langset og 17 km dobbeltspor åpner
mellom Minnesund og Kleverud.
2016 Reguleringsplaner for Venjar til
Langset på høring. Lokalvegen og den nye
turvegen ”Mjøstråkk” på Fellesprosjektet
gjøres ferdig.
2018 Mulig byggestart for Venjar – Langset
og Kleverud – Sørli.
2023 Sammenhengende dobbeltspor fra
Oslo til Sørli står ferdig.
2024 Ferdig dobbeltspor til Hamar.
2030 Dovrebanen ferdig modernisert.

Bildet til venstre illustrerer de mange planprosessene et utbyggingsprosjekt må gjennom før det er klart for å bygges. InterCity-prosjektet planlegger etter plan- og byggingsloven. På strekninger med flere alternative trasékorridorer, er det gjennom arbeidet med konsekvensutredningen vi kommer frem til hvilken korridor vi anbefaler.
Denne legges frem for kommunestyrene for fastsetting av kommunedelplan. Foto: Hilde Lillejord/JBV
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Kontaktpersoner
Det er to enheter i Jernbaneverket som planlegger og bygger ut Dovrebanen.
InterCity-enheten har ansvar for prosjektene til og med kommunedelplan.
Utbyggingsprosjekter Øst overtar prosjektet når reguleringsplanarbeidet starter opp.

Anne Siri Haugen
Prosjektdirektør
InterCity

Harald Monsen
Planleggingsleder
InterCity
Brumunddal-Lillehammer
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Ingunn Monstad
Kommunikasjonssjef
InterCity
97612100
Ingunn.Monstad@jbv.no

Sverre Setvik
Planleggingsleder
InterCity
Sørli-Brumunddal

Erik Nilsen
Prosjektdirektør
Utbyggingsprosjekter Øst

Olav Nordli
Kommunikasjonsleder
Utbyggingsprosjekter Øst
91655930
Olav.Nordli@jbv.no

Anne Braaten
Prosjektsjef
Utbyggingsprosjekter Øst
Venjar–Langset og
Kleverud–Søri

Jarle Tangen
Prosjekteringleder
Utbyggingsprosjekter Øst
Eidsvoll – Langset og
Langset – Kleverud

Telefon sentralbord: 05280
Postadresse: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR
E-post: postmottak@jbv.no
Jernbaneverkets kundesenter kan kontaktes på
kundesenter@jbv.no, SMS/MMS send kodeord jbv til 26112
Mer informasjon om prosjektene finnes på Jernbaneverkets nettsider:
www.jernbaneverket.no
www.jernbaneverket.no/Eidsvoll-Hamar
www.jernbaneverket.no/intercity
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