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1

Innledning
Jernbaneverket skal utarbeide Strekningsvise utviklingsplaner (SUP) for alle landets
jernbanestrekninger. I forbindelse med arbeidet med SUP for Kongsvingerbanen avholdt
Jernbaneverket en medvirkningssamling i Lillestrøm den 28. april 2011. Samlingen ble ledet av
prosesslederne Ellen Melander og Kristin Grenan fra Norconsult. Dette dokumentet oppsummerer
resultatene fra samlingen, som er et viktig innspill til det videre arbeidet.

1.1

OM SAMLINGEN
Medvirkningssamlingen for Kongsvingerbanen ble avholdt på Thon Hotell Arena i Lillestrøm den
28. april 2011, med 39 påmeldte deltakere. Programmet var todelt, med en informasjonsdel
innledningsvis og en del med gruppearbeid. Det overordnede målet for samlingen var:

1.2

•

Er forslaget til samfunnsmål dekkende?

•

Hvilke effektmål skal vi legge til grunn for det videre arbeidet?

•

Hva må til for å sikre at Kongsvingerbanen styrker sin rolle som et attraktivt transporttilbud i
konkurranse med privatbilen?

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
•
•
•
•
•

14.45-15.00

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

Hva som gjøres i det geografiske området rundt jernbanestrekningen for å
støtte opp om jernbanen?
v/Lisbeth Lofthus Gabrielsen, ordfører i Fet kommune, leder av Jernbaneforum
Kongsvingerbanen
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1.3

15-00-1530

Pause med litt å bite i

15.30-17.50

Gruppearbeid
v/Ellen Melander, Norconsult
Oppgave 1: Samfunnsmål
Oppgave 2: Reisetid, frekvens, stoppmønster, fortetting, person-/godstransport

17.50-18.00

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

DELTAKERE
Opplistet nedenfor er deltakerne som var tilstede på medvirkningsseminaret.
Invitasjon og deltakerliste som ble utsendt i forkant av seminaret utgjør vedlegg 3.
VIRKSOMHET

NAVN

FYLKESKOMMUNER

Akershus fylkeskommune

Kari Drangsholt, hovedutvalg for samferdsel
Einar Hoel (adm)

KOMMUNER

Kongsvinger kommune

Arve Bones, ordfører
Øystein Østgaard, leder planutvalg
Helge Thommassen, repr. opposisjonen
Hilde Nygård, sekretær Jernbaneforum
Kongsvingerbanen
Vegard Mork

Sør-Odal kommune

Knut Hvithammer, ordfører
Roar E. Yri, enhetsleder teknisk forvaltning
Trond Eriksen

Fet kommune

Lisbeth Lofthus Gabrielsen, ordfører og leder av
Jernbaneforum Kongsvingerbanen, medl. SNR
Lars Ole Saugnes, rådmann
Jon Røine, varaordfører
Arne Aukland, enhetsleder

Skedsmo kommune

Boye Bjerkholt

Sørum kommune

Hans Marius Johnsen, ordfører
Mona Øyen, (pol)
Mona Larsen, arealplanlegger
Anne G. Søbye, plankonsulent
Anita Veie, fagleder plan og regulering
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VIRKSOMHET

NAVN

Nes kommune

Oddmar Blekkerud, ordfører
Odd Erik Kokkin (pol)
Åse Birgitte Skjærli (pol)
Arild Skogholt, teknisk sjef
Thor Albertsen, planlegger
Harald Dahlen, planlegger

REGIONALE STATSETATER

Statens vegvesen

Hilde Bjørnstad, Fylkesavdeling Hedmark
Heine Toftegaard, Strategi, veg- og
transportavd.

NSB

Ulf Bakke

OPERATØRER KOLLEKTIV PERSONTRANSPORT

RUTER

Morten Stubberød, trafikkplanlegger

Hedmark Trafikk FKF

Stig Floberghagen, planlegger

EIENDOMSUTVIKLER STASJONER OG
KNUTEPUNKTER

ROM Eiendom

Bjørn Glemmestad, prosjektdirektør

JERNBANEVERKET

Plan og utvikling, Plan Øst

Anne Marstein, regional-, plan- og
utviklingsdirektør
Sigrid Lerud, prosjektleder
Bodil Riis, senioringeniør
Iselin Eng, overarkitekt
Anne-Gro Ahnstrøm, senioringeniør
Bjørn Egede-Nissen, sjefingeniør
Øyvind Rørslett, seksjonsjef

Norconsult AS

Ellen Winje Melander
Kristin P. Grenan
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1.4

GRUPPEINNDELING

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 8

Kari
Drangsholt

Trond
Eriksen,

Arve Bones

Knut
Hvithammer

Lisbeth
Lofthus
Gabrielsen

Hans Marius
Johnsen

Hilde Nygård

Helge
Thommassen

Mona
Øyen

Åse-Birgitte
Skjærli

Odd Erik
Kokkin

Øystein
Østgaard

Jon Røine

Harald
Dahlen

Lars Ole
Saugnes

Roar E. Yri

Arne
Aukland

Mona Larsen
(adm)

Einar Hoel

Anne G.
Søbye

Anita Veie

Vegard Mork

Hilde
Bjørnstad

Heine
Toftegård

Morten
Stubberød

Arild
Skogholt

Thor
Albertsen

Boye
Bjerkholt

Anne Marstein

Oddmar
Blekkerud

Øyvind
Rørslett

Stig
Floberghagen

Bjørn EgedeNissen

Bjørn
Glemmestad

Ulf Bakke

Kari
Drangsholt

Sigrid
Lerud

Arve Bones

Lisbeth
Lofthus
Gabrielsen

Iselin Eng

Anne-Gro
Ahnstrøm

Opprinnelig oppsatte deltakere på gruppe nr 7 ble fordelt på øvrige grupper.
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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 underlag 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 Kongsvingerbanen

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
Kongsvingerbanen ble også lagt frem.
Oversiktskart over Kongsvingerbanen er
presentert på neste side. 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 som gjøres i det geografiske området rundt jernbanestrekningen for å
støtte opp om jernbanen
For å få et bedre innblikk i Kongsvingerbanens
utfordringer sett fra et lokalt/regionalt perspektiv
presenterte ordfører i Fet kommune Lisbeth Lofthus
Gabrielsen hva som gjøres i det geografiske området
rundt jernbanestrekningen for å støtte opp om
jernbanen.
Presentasjonen i sin helhet ligger vedlagt denne
rapporten.

2.2.3 Kort innlegg om Skandinaviakrysset (ikke del av opprinnelig agenda)

Arve Bones, Kongsvinger kommune – fortalte kort om
Skandinavia-krysset, som binder jernbane og veg
sammen mellom de skandinaviske landene. Løsningen
er tenkt å avlaste Dovrebanen og vegtrafikk til og fra
Sverige. Bones fortalte at Skandinaviakrysset skal
avlaste jernbanenettet og skal avhjelpe køene i
Osloområdet. Se vedlegg for mer informasjon.
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3

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

3.1

Oppgave 1: Samfunnsmål
Den første oppgaven gruppene fikk å jobbe med lød slik:

Oppgave 1
Forslag til samfunnsmål for Kongsvingerbanen:
Kongsvingerbanen skal bidra til regional utvikling og til at kommunene Fet, Sørum, Nes, SørOdal og Kongsvinger ytterligere integreres i Oslo-området som et samlet arbeids-, bolig- og
servicemarked. Kongsvingerbanen skal bidra til at trafikkveksten tas kollektivt.
Banen skal bidra til at næringslivets transportbehov mellom Østlandet (Alnabru), Midt-Norge og
Nord-Norge og Sverige kan bli tilfredsstilt mer effektivt.
Hvilke innspill har gruppen til forslaget til samfunnsmålene for Kongsvingerbanen. Lag et tankekart.

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
Gruppen ga sine kommentarer til enkeltord i Samfunnsmålet:
’Kongsvingerbanen’
− ”Hovedstadsbanen” eller ”Kongsvinger-Karlstadbanen” for å få internasjonalt perspektiv
− Kongsvinger blir for ”snevert” og lokalt
’regional utvikling’
–

Bidrar til nordisk utvikling

–

Stor arbeidspendling over grensen

’kommunene Fet, Sørum +++’
–

Mangler Eidskog, Nord-Odal og Grue?

–

Mål om tettstedsutvikling rundt stasjonene – sikre gangavstand til tog.

’trafikkveksten’
–

Mer av dagens trafikk må også over på bane

’Østlandet’
–

Banen skal dekke godstrafikkens behov til/fra Østland/Sør-Norge inkl. Trøndelag, samt Narvik, NordRegionen, mot Norden, Europa og Asia.
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Gruppe 2
Gruppen ga sine kommentarer og tillegg til Samfunnsmålet:
’tillegg: befolkningsvekst’
–

Kongsvingerbanen skal bidra til regional utvikling og befolkningsvekst, og at kommunene….

’kommunene Fet, sørum +++’
–

Regional utvikling også til flere kommuner. I stedet for konkrete nevnte kommuner, for eksempel
Glåmdalsregionen, Øvre- og Nedre Romerike.

’trafikkveksten’
–

I stedet for trafikkveksten – større kollektivandel

Befolkningsvekst
– godt kollektivtilbud bidrar til mer attraktivt å bosette seg (høna eller egget).
Miljømessig aspekt
-støy/rystelser.
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Gruppe 3
Gruppen ga sine kommentarer og tillegg til Samfunnsmålet:
Generelt til Samfunnsmålet:
− Lite konkret
− Status som Hovedstadsbane
− Alternativ til 3.rullebane på Gardermoen/Oslo
− Godstransport i begge retninger
− Bidra til å virkeliggjøre Nullvisjonen (trafikkulykker lastebil/personbil)
− Kongsvingerbanen skal være pendlerens førstevalg –
o

både nåværende og eksisterende

Mer konkret:
− Oslo-Stockholm 4 timer
− Ta all trafikkvekst
− Gods på bane skal sørge for å nå nullvisjonen
− Ta tilbringertj. Fra Sverige til Oslo
Dele opp Samfunnsmålet i 2 avsnitt – der ’Banen skal bidra til at næringslivets…’ er starten på avsnitt 2.
Avsnitt 2 foreslås med et tillegg ’… transportbehov mellom Østlandet (Alnabru), Midt- og Nord-Norge og
Sverige (tillegg:) og videre østover….’

2011-06-10| Side 15 av 27

Gruppe 4

Kommentarer ble gitt til Samfunnsmålet
generelt:
Sjekk Jernbaneforums strategi for denne
strekningen.
Avlastningsstrategi for befolkningsvekst
(Regional utvikling i øst)
Tilvekstkorridor – Oslo-Kongsvinger-ArvikaKarlstad
’at trafikkveksten tas kollektivt’
− BRA!
Sluttkommentar til Samfunnsmålet:
= dobbeltspor

Gruppe 5
Konkrete kommentarer ble gitt til Samfunnsmålet:

Kongsvingerbanen skal bidra til bærekraftig
regional utvikling og til at kommunene Fet,
Sørum, Nes, Sør-Odal, og Kongsvinger og
Eidskog ytterligere integreres i Oslo-området
som et samlet arbeids-, bolig- og
servicemarked. Kongsvingerbanen skal
utvikles for å gi et markedsmessig attraktivt
og konkurransedyktig togtilbud slik bidra til at
trafikkveksten tas kollektivt.
Banen skal bidra til at næringslivets
transportbehov mellom Østlandet (Alnabru),
Midt-Norge og Nord-Norge og Sverige kan bli
tilfredsstilt mer effektivt.
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Gruppe 6
Kommentarer ble gitt til Samfunnsmålet
generelt:
− Dobbeltspor
− Økt godstransport forutsetter økning av
kapasiteten for ikke å gå ut over
persontrafikken
− Støyskjerming (konflikt tettbygde områder
kontra godstog)
− Flere lokale arbeidsplasser = mindre
pendling

Kommentarer direkte til samfunnsmålet:
Kongsvingerbanen skal bidra til regional utvikling og til at kommunene Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal, og
Kongsvinger og nærliggende kommuner ytterligere integreres i Oslo-området som et samlet arbeids-, boligog servicemarked. Kongsvingerbanen skal bidra til at trafikkveksten økt del av trafikken (flere matebusser)
tas kollektivt.
Banen skal bidra til at næringslivets transportbehov mellom Østlandet (Alnabru), Midt-Norge og Nord-Norge
og Sverige kan bli tilfredsstilt mer effektivt.
− Kan toget konkurrere med fly Oslo-Stockholm
− Opplevelsen ved togturen er også viktig (dilemma med tunneler)

(Gruppe 7: det var ingen gruppe 7 pga stort forfall fra denne gruppen)
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Gruppe 8

Kommentarer ble gitt til Samfunnsmålet generelt:
Hva med det grenseoverskridende Norge-Sverige perspektivet?
Kongsvingerbanen skal knytte hovedstedene sammen på en god måte
Inndeling person – gods er bra
Perspektiv arbeids-, bolig- og servicemarked er bra.
Trafikkvekst tas kollektivt – ER BRA!
’regional utvikling’
Hva med nasjonal utvikling Oslo-Stockholm?
Områder som mangler: Omland til strekningen – ikke bruk kommunenavn, men ’jernbanens nedslagsfelt’.
Gods: innfallsport til Europa…. Avlaste Oslogryta – Alnabru for gods?
Se videre i Europa enn bare Sverige.
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3.2

Oppgave 2: Fremtidig utvikling av Kongsvingerbanen

Oppgave 2 lød slik:
Oppgave 2
Diskuter følgende punkter og kom med innspill:
a) Reisetid, frekvens og differensiert stoppmønster
b) Arealbruk/fortetting inkludert innfartsparkering og mating
Skriv alle innspill på flipover.

Besvarelser er gjengitt under slik de ble satt opp av gruppene.
Etter gruppeoppgavene presenterte alle gruppene sitt arbeid for resten av forsamlingen som fikk mulighet til
å kommentere innspillene.

Gruppe 1
Gruppen kommenterte direkte på kartet:

Behov for flere godstog
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Fjerntog må økes
Regional rute Kongsvinger-Oslo - stopp på ½ t frekvens på stasjonene Skarnes, Årnes, Sørumsand, Fetsund
og Lillestrøm (rødmerkede stasjoner på skisse)
Krav om dobbeltspor
Lokalrute fra Årnes til Oslo ½ t frekvens med stopp på Haga, ny stasjon (sammenslåing av Auli og
Rånåsfoss), Blaker Svingen og Nerdrum (blåmerkede stasjoner på skisse)
Ny linje Årnes-Kløfta
Bussmating til rødmerkede stasjoner

Gruppe 2
− Hvor går grensa for aktuelt å bruke matebuss?
− Innfartsparkering-begrenset plass byer/tettsteder – satsing!
− ”Småstasjoner” (for eksempel Disenå, Galterud, Sander)
− Befolkningsvekst/utvikling/arealbruk – hvor skal det bygges ut? (høne el. egget)
− Rushtidsstopp?

2011-06-10| Side 20 av 27

Gruppe 3
− Rushtidsavganger 2t morgen, 2 t ettermiddag
− All utvikling av kryssingsspor må skje som en forløper til dobbeltspor
− Hovedstadsbanens tog kommer i tillegg → 4 t total reisetid – 4 x daglig
Mating → (Buss)
− Kongsvinger
− Fetsund
− Sørumsand
Innfartsparkering
− Felles stasjon Auli/Rånåsfoss

→ Årnes
→ Skarnes

− Ny Svingen st (avlaste brua)
− Kongsvinger
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Toget 1: 1x / h fra Kongsvinger


Regiontog, klare
•

(Karlstad) - Kongsvinger – Oslo: 1 t

•

Årnes – Oslo: 40 min
-

Stoppe KUN på
–

Kongsvinger, Skarnes, Årnes, Sørumsand, Fetsund, Lillestrøm

Toget 2: 1x / h fra Kongsvinger (Årnes)
•

Stopper som i dag, MEN
o

Vi vil ha ny felles st Rånåsfoss/Auli

o

Legge ned Galterud, Disenå, Sanner, Sæterstøa

o

Guttersrud forblir stengt

Gruppe 4
a)
•

Hyppighet Årnes →

•

Reisetid → Årnes
= differensiert tilbud

b)
•

Rundt de store stasjonene

Jf. Jernbaneforums strategi og
JBV’s utredning
Tverrforbindelse viktig
Oslosiden av Årnes – økt hyppighet
Nordsiden av Årnes - redusert reisetid
Ny bane Årnes – Gardermoen må ikke gå på bekostning av utvikling av eksisterende Kongsvingerbane
Dobbeltspor Årnes-Kongsvinger for økt kapasitet
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Gruppe 5
Innfartsparkering:
•

Bedre samarbeid om arealer med ROM Eiendom

For øvrig var gruppens besvarelse identisk lik Lisbeth Lofthus Gabrielsens presentasjon fra innledningen.

Gruppe 6
Gruppen kommenterte direkte på kartet:

Reisetid:
Kongsvinger – Oslo = 1 t
Årnes – Oslo = 40 min
Innfartsparkering i knutepunktene og lokalstasjonene (parkeringshus)
Utvikle knutepunktene med bolig og næring (fortetting)
Rushtidsbusser og matebusser mot stasjonen
1 tog i timen på regiontog
1 tog i timen lokaltog (ordinær)
Rushtid + halvtimestog i tillegg = kvartersavganger på knutepunkt
Flytte Svingen snarest
Regionstopp/knutepunkter Fetsund, Sørumsand, Årnes, Skarnes, Kongsvinger

2011-06-10| Side 23 av 27

Ny stasjon Rånåsfoss/Auli før 2013 – planprosess må gjenopptas i 2011/12
Det er kommentert at det bare er 50 hus på Svingen, men det er flere.
Godstog gjennom tettsteder.

(Gruppe 7: det var ingen gruppe 7 pga stort forfall fra denne gruppen)

Gruppe 8
Arealbruk/fortetting – kommunene har ansvar for å følge opp!
Gangavstand fra stasjon… realistisk 600 m
Knutepunktene:
Må ha flere funksjoner enn boliger. Handel. Service. Tjenester.
Behov for kryssingsspor eller gå rett på
dobbeltspor? → se a) Jernbaneforum!
Sammenslåing av Rånåsfoss og Auli må
skje!
Reisetid:
1 time til Kongsvinger med stopp ved
hovedstasjonene.
Rushtidsinnsats er viktig.
Differensiering:
lokaltog
regiontog
Kollektivtilbud:
Sy sammen godt tilbud med matebuss.
Viktig å få ned reisetid med tog.
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4

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 Kongsvingerbanen. 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 Kongsvingerbanen. Disse vil
være kommet så langt til høsten 2011, at vi vil kunne få innspill før endelig rapport.
Stasjons- og knutepunktsutvikling 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 LISBETH LOFTHUS GABRIELSEN,
ORDFØRER I FET KOMMUNE, LEDER AV JERNBANEFORUM
KONGSVINGERBANEN

VEDLEGG 3: UTSENDT INVITASJON OG DELTAKERLISTE TIL
MEDVIRKNINGSSEMINARET

VEDLEGG 4: SKANDINAVIAKRYSSET

2011-06-10| Side 26 av 27

Strekningsvis
utviklingsplan

Kongsvingerbanen

• Hva er strekningsvise
utviklingsplaner?
• Forholdet til andre utredninger
• Fremdrift og milepæler
• Resultater av analyser fase 1
• 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:
Nasjonal transportplan 2014 – 2023
JBVs Handlingsprgram
Jernbaneverkets perspektivutredning
mot 2040

Sammenheng med andre JBV-utredninger
Stasjons- og knutepunktsutvikling
KVU InterCity
Høyhastighet

Fremdriftsplan
2011

2010
Jan

Overordnet landsdekkende analyse
2040-perspektiv
Utviklingsplan
Kongsvingerbanen
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

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

Togslag

Sc.1

Sc.2

Sc.3

Lokaltog

Hver
halvtime

Hver
halvtime

Hvert kvarter

Fjerntog til
Stockholm

Annenhver
time

Annenhver
time

Hver time

Godstog

14 i hver
retning pr
døgn

17 i hver
retning pr
døgn

21 i hver
retning pr
døgn

Tuen - Lillestrøm
5000

14000
13000
12000

4000
3500

Antall reisende

3500

10000

2900

3000

8000

2500
2000

6000

1800

1500

3000

1000
500

375

600

4000

3000
900

745

2000

0

0
Dagens (2006)

2040 lav
Antall reisende døgn

2040 middels
Antall reisende makstime

2040 høy
Kostnader

kostnader i mill. kr

4300

4500

Guttersrud - Sørumsand

14000
13000

4500

Antall reisende

4000
3500

10000

3050

3000

2650

2500

8000

2100

6000

2000
1500

1350

3000

1000
500

175

12000

450

4000

3000
550

650

0

2000
0

Dagens (2006)

2040 lav
Antall reisende døgn

2040 middels
Antall reisende makstime

2040 høy
Kostnader

kostnader i mill. kr

5000

Bodung - Årnes
5000

14000
13000

4500

10000

Antall reisende

3500
3000

8000

2500
1600
1350

1500
1000
500

6000

1850

2000
1000

4000

3000
3000

200

275

375

325

0

2000
0

Dagens (2006)

2040 lav
Antall reisende døgn

2040 middels
Antall reisende makstime

2040 høy
Kostnader

kostnader i mill. kr

12000

4000

Galterud - Kongsvinger
5000

14000
13000

4500

10000

Antall reisende

3500
3000

8000

2500
6000

2000
1500
1000
500

4000

3000
250

600

550
50

125

3000

800
2000
175

125

0

0
Dagens (2006)

2040 lav
Antall reisende døgn

2040 middels
Antall reisende makstime

2040 høy
Kostnader

kostnader i mill. kr

12000

4000

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
•Lokaltogstrekning Årnes – Lillestrøm – Oslo
•Mellomdistansestrekning Kongsvinger – Oslo
•Fjerntogstrekning med utenlandsforbindelse
Stockholm – Oslo.
•Viktig internasjonal godsforbindelse mellom
Østlandet og Sverige, samt nasjonalt mellom
Østlandet og Nord-Norge via Narvik. Via
Hallsberg er det forbindelser mot Finland,
Baltikum og kontinentet.

Hastighetsprofil

Topografi

Horisontalkurvatur
Horisontalkurvatur

R <=250 m 250 - 500m

Kongsvingerb 0
anen

3%

500-1100m

R>1100m

20%

77%

En horisontalradius på 500 m gir en maksimalhastighet på 105 km/t
etter eksisterende baners krav.

Planoverganger
25
20
15
10
5
0
Lillestrøm Fetsund

Fetsund Rånåsfoss

Rånåsfoss - Årnes

Årnes - Skarnes

Skarnes Kongsvinger

Pågående prosjekter
og utvikling i nær framtid
Nye tog og tilbudsforbedring
Årnes – Kongsvinger i desember 2013.

Utkast til samfunnsmål for Kongsvingerbanen
eierperspektivet – virkningen for samfunnet

Kongsvingerbanen skal bidra til regional utvikling
og til at kommunene Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal
og Kongsvinger ytterligere integreres i Osloområdet som et samlet arbeids-, bolig- og
servicemarked. Kongsvingerbanen skal bidra til at
trafikkveksten tas kollektivt.
Banen skal bidra til at næringslivets
transportbehov mellom Østlandet (Alnabru), Midtog Nord-Norge og Sverige kan bli tilfredsstilt mer
effektivt.

Utfordringer
og videre utredninger
• Hvordan sikre et robust jernbanetilbud?
– Pakketenkning – store og små tiltak
– Tilstrekkelige arealer til
vedlikeholdsmateriell for rask feilretting

• Arealutvikling rundt knutepunktene
– Tilstrekkelige arealer for innfartsparkering
– Bussmating inn mot knutepunktene
– Utvikling av nye boligområder må bygge
opp under jernbanens rolle i
transportsystemet.

• Status, framdrift og samspill
med andre planprosesser
• Resultater fra overordnede
analyser
• Dagens situasjon
• Samfunnsmål og viktige
momenter videre

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 sikre at
Kongsvingerbanen styrker sin rolle
som et attraktivt transporttilbud i
konkurranse med privatbilen?

Hva gjøres i det geografiske området rundt jernbanestrekningen for å støtte opp om jernbanen
v/Lisbeth Lofthus Gabrielsen, ordfører i Fet kommune, leder av Jernbaneforum Kongsvingerbanen.

Jernbaneforum Kongsvingerbanen
28/4-2011

1

Grep som bygger opp under Kongsvingerbanen

•

Kommunenes arealpolitikk

•

By og tettstedsutvikling

•

Enighet på tvers av
kommunegrensene gjennom
Jernbaneforum Kongsvingerbanen

2

Arealpolitikk og satsing på by/tettstedsutvikling viktige
premisser for å bygge opp under Kongsvingerbanen

•

Alle kommunene har fokus på strategier som bygger opp under
samordnet areal og transport

•

Osloregionen - Samordnet areal og transportstrategi for
Osloregionen, januar 2008.
•
Flerkjernestruktur der utbyggingsmønsteret skal ta
utgangspunkt i raske, skinnegående kollektivmidler med stor
kapasitet

•

•

Økt arealutnyttelse i eksisterende byer og tettsteder fortetting og transformasjon

•

ABC-prinsippet ved lokalisering av handel og
næringsvirsomhet

Stort fokus på by og tettstedsutvikling
Eidskog
Sørumsand
Kongsvinger
Fetsund
Skarnes
Lillestrøm
Årnes

Etablering av Jernbaneforum Kongsvingerbanen

•

Interimstyre etablert januar 2010

•

Konstituering februar i år. Alle syv
kommunene langs banen pluss
politisk og adm deltakelse fra
Akershus og Hedmark
fylkeskommune

•

Utkast til felles strategidokument –
i første omgang fokus på
pendlertrafikken

4

Utvikling av Kongsvingerbanen er
viktig ut i fra flere perspektiver
Banen har betydning for
- pendlertrafikk til/fra Osloområdet
- pendlertrafikk over grensen
- utvikling av ”hovedstadsbanen” OsloStockholm
- godstransport for transportaksene østvest og nord-syd.

Mål og overordnede strategier for utvikling av
pendlertrafikken på Kongsvingerbanen
Kongsvingerbanen skal utvikles for å gi et markedsmessig
attraktivt og konkurransedyktig togtilbud.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Togtilbudet på Kongsvingerbanen skal utvikles som en del av
intercitytilbudet på Østlandet.
Tilbudet skal være så godt at det sammen med annen kollektivtrafikk i
korridoren bidrar til å avlaste vegnettet for trafikk.
Reisetiden skal reduseres. Målet er 1 time mellom Oslo og Kongsvinger
og 40 minutter mellom Oslo og Årnes.
Regiontogene skal stoppe på de tyngste stasjonene. Øvrige stasjoner
betjenes av lokaltog.
Frekvensen på regiontogene økes til 1 avgang pr time. Mellom Årnes
og Oslo kjøres det lokaltog med timesavganger, med innsatstog i
rushtiden. Rushtidsavgangene dekker også Kongsvinger-Årnes. Målet
er en rushtidsperiode på to timer mellom Oslo og Kongsvinger.
Innfartsparkering skal utvikles slik at de har tilstrekkelig kapasitet og
at det blir en trygg og rimelig parkering.
Sikkerheten i forhold til infrastruktur og drift skal ivaretas i alle ledd.
Universell utforming skal legges til grunn for alle endringer knyttet til
nybygging av infrastrukturen og innkjøp av nye tog.
Togene som betjener Kongsvingerbanen skal ha høy komfort.
Nytt togtilbud skal være enkelt å markedsføre ut mot kundene.
Togtilbudet skal i størst mulig grad være likt over hele dagen og hele
uken slik at kunder har det samme og forholde seg til hele tiden (stive
avganger).

Framtidig stasjonsstruktur på strekningen
Kongsvinger - Oslo
Ut fra markedsgrunnlag og geografi defineres følgende stasjoner
som knutepunkter på Kongsvingerbanen:
• Lillestrøm
• Fetsund
• Sørumsand
• Årnes
• Skarnes
• Kongsvinger
Regiontogene skal betjene kun knutepunktstasjonene.
Auli stasjon og Rånåsfoss stasjon vurderes sammenslått.
Følgende stasjoner forelås nedlagt og det ses på mulig
tilbringertjeneste med buss.
•
•
•
•

Disenå
Sander
Galterud
Seterstøa

Lokaltoget betjener følgende stasjoner:
Lillestrøm, Tuen, Nerdrum, Fetsund, Svingen, Sørumsand, Blaker
Rånåsfoss/Auli, Haga, Bodung, Årnes.
I et kortsiktig perspektiv vil Kongsvinger stasjon med et
tilbringersystem betjene Eidskog. På lang sikt er det ønskelig med
en holdeplass i Eidskog.

Rutetilbudet gradvis redusert…..

Avganger fra Kongsvinger stasjon på hverdager

Avganger på lørdager

Framtidig rutetilbud

- Regiontog med en avgang pr time hele dagen som kun stopper på
knutepunktstasjonene.
-Lokaltog med timesfrekvens mellom Årnes og Oslo
- Innsatstog i rushtiden på strekningen Kongsvinger-Oslo. Rushtidsperiode på 2 timer.
I tillegg forutsettes samarbeidet mellom SJ/NSB og samferdselsmyndighetene i Norge
og Sverige om tilbudet mellom Oslo og Karlstad/Stockholm videreført.

Ingen store forbedringer i reisetiden …..
1 t og 20 min fra Kongsvinger til Oslo

Viktige investeringstiltak Kongsvinger

• Oslotunnelen for å sikre bedre kapasitet
• Dobbeltspor Kongsvinger-Lillestrøm
• Behov for flere og lengre krysningsspor
• Andre tiltak for reisetidsforbedring, eks profilutvidelser.
• Flyttning av Svingen stasjon
• For å øke setekapasiteten i rushtiden er det behov for forlengelse av plattformer for
å kunne ta imot de nye doble togsettene.
• Utbyggingen av innfartsparkeringsplasser må tilpasses det nye rutetilbudet. Spesielt
viktig å opprette tilstrekkelige parkeringsplasser på de tyngste stasjonene.
• Støytiltak, spesielt knyttet til Lillestrøm stasjon
• Stasjonsoppgraderinger og tilrettelegging for universell utforming.
• Nødvendige vedlikeholdstiltak

VELKOMMEN
STREKNINGSVIS UTVIKLINGSPLAN FOR KONGSVINGERBANEN
THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM
torsdag 28. april kl. 14:00 – 18:00
DAGSORDEN
Tid

DEL I: Informasjon/presentasjon

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 som gjøres i det geografiske området rundt
jernbanestrekningen for å støtte opp om jernbanen
v/Lisbeth Lofthus Gabrielsen, ordfører i Fet kommune, leder av
Jernbaneforum Kongsvingerbanen.

15:00-15:30

PAUSE med litt å bite i
DEL II: Gruppearbeid

15:30-15:40

Introduksjon til gruppearbeid
V/Ellen Winje Melander, Norconsult

15:40-17:50

Gruppearbeid
DEL III: Avslutning

17:50-18:00

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

DELTAKERLISTE
FYLKESKOMMUNER
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
KOMMUNER
Eidskog kommune
Kongsvinger kommune

Sør-Odal kommune
Fet kommune

Sørum kommune

Nes kommune

REGIONALE STATSETATER
Statens vegvesen
OPERATØRER KOLLEKTIV
PERSONTRANSPORT
RUTER
Hedmark Trafikk FKF
EIENDOMSUTVIKLER STASJONER OG
KNUTEPUNKTER
ROM Eiendom
FRA JERNBANEVERKET
Plan og utvikling, Plan Øst

Norconsult

Navn
Kari Drangsholt, hovedutvalg for samferdsel
Einar Hoel (adm)
Per Olav Bakken (adm)
Sidsel Mobrenna, ordfører (foreløpig påmeld.)
Arve Bones, ordfører
Øystein Østgaard, leder planutvalg
Helge Thommassen, repr. opposisjonen
Hilde Nygård, sekretær Jernbaneforum
Kongsvingerbanen
Dag Arnesen, innbyggerrekrutterer
Knut Hvithammer, ordfører
Henning Myrvang, næringsrådgiver
Roar E. Yri, enhetsleder teknisk forvaltning
Lisbeth Lofthus Gabrielsen, ordfører og leder av
Jernbaneforum Kongsvingerbanen, medl. SNR
Lars Ole Saugnes, rådmann
Jon Røine, varaordfører
Arne Aukland, enhetsleder
Hans Marius Johnsen, ordfører
Mona Øyen, (pol)
Ingunn Servold, arealplanlegger
Mona Larsen, arealplanlegger
Anne G. Søbye, plankonsulent
Anita Veie, fagleder plan og regulering
Oddmar Blekkerud, ordfører
NN (pol)
NN (pol)
Arild Skogholt, teknisk sjef
Thor Albertsen, planlegger
Harald Dahlen, planlegger
Hilde Bjørnstad, Fylkesavdeling Hedmark
Heine Toftegaard, Strategi, veg- og transportavd.
Morten Stubberød, trafikkplanlegger
Stig Floberghagen, planlegger
Henning Karlsen
Bjørn Glemmestad, prosjektdirektør
Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør
Sigrid Lerud, prosjektleder
Bodil Riis, senioringeniør
Iselin Eng, overarkitekt
Anne-Gro Ahnstrøm, senioringeniør
Bjørn Egede-Nissen, sjefingeniør
Øyvind Rørslett, seksjonsjef
Ellen Winje Melander
Arild Tjomsland

Vedlegg 4: Skandinaviakrysset
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