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1 SAMMENDRAG
Bakgrunn og hensikt
Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv beskriver
strategier for utvikling av transportårene på strekningen fram mot 2062. Sentralt i KVU-en er
behovet for en fremtidig utvikling av vegnettet i og rundt Gjøvik og jernbanen, som bygger opp
under målsettingen om at Gjøvik skal være en attraktiv by i en konkurransedyktig region. 1
Denne overordnede RAMS-analysen skal sammen med andre grunnlagsrapporter brukes som
grunnlag for valg av konsepter. I analysen kartlegges og identifiseres farekilder som kan true
RAMS-ytelsen til de ulike konseptene for både veg og bane.
Fem alternativer for jernbane og tre parseller med ett til tre alternativer for veg analyseres.
Omfang og avgrensninger:
• Analysen vurderer det ferdige produktet i drift, ikke anleggsfasen
• Analysen vurderer traséalternativer og ser ikke spesifikt på stasjoner, kryss,
overganger eller andre detaljerte forhold
• Analysen baseres på planlagte tiltak for hvert alternativ.
Forutsetninger:
• Tiltak som ligger inne i alternativ 0+ forutsettes gjennomført i samtlige alternativer
Konklusjon og anbefaling, jernbane:
• I et 2030-perspektiv er det mulig å oppfylle alle absolutte krav dersom anbefalte tiltak
gjennomføres, uansett valgt alternativ. I et 2050- perspektiv vil ikke Alternativ 0+ og
Alternativ 2 oppfylle bør-kravene til frekvens og kapasitet.
• Det er mulig å utvikle Gjøvikbanen trinnvis, og få gevinster for hvert trinn. Fra et RAMSperspektiv anbefales det at Alternativ 0+ iverksettes så raskt som mulig, da dette vil gi
gevinster på kort sikt. Mange av tiltakene i 0+ er forutsetninger for de neste
alternativene, og bør kunne iverksettes innen få år.
• Som neste trinn i utviklingen av Gjøvikbanen anbefales enten Alternativ 1b
Dobbeltspor Oslo-Roa eller Alternativ 2 Dobbeltspor Raufoss-Moelv. Hvilket av
disse som bør realiseres først, avhenger av hvilket behov som er viktigst: Økt kapasitet
for godstog i retning mot Bergen og mot sør og sørvest, eller ny forbindelse og
robusthet for gods og persontrafikk mot Dovrebanen og mot nord.
• Tredje trinn i utviklingen av Gjøvikbanen er Alternativ 3 Kombinert 1b + 2, dvs. å
komplettere med det alternativet som ikke ble valgt i forrige trinn. Fjerde trinn er
Alternativ 5 Dobbeltspor Oslo-Moelv. Utbygging av alternativ 5 vil tilfredsstille alle
krav, men vil sannsynligvis ikke gi vesentlig økt ytelse sett fra et RAMS-perspektiv
sammenlignet med alternativ 3.
Konklusjon og anbefaling, veg:
• Parsell 1: Alternativ A2 Hennung er litt bedre enn A3 Einastrand. Men RAMS-ytelsen
er relativt lik, så det er ikke grunnlag for å fraråde noe alternativ.
• Parsell 2: A1 Alternativ 3 rv. 4 i tunnel forbi Gjøvik og A2 Alternativ 2 med
sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen og rv. 4 i tunnel forbi Gjøvik ser
ut til å være likeverdige i RAMS-sammenheng.
• Parsell 3: A2 Vestkorridor ser ut til å gi like god/bedre RAMS-ytelse enn dagens
situasjon.

1
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
13.02.15 ba Samferdselsdepartementet (SD) Statens vegvesen utarbeide en KVU for rv. 4
Lygna – Mjøsbrua. I mandatet ber SD om at det vurderes en bredere regional innfallsvinkel
med andre transportformer, deriblant Gjøvikbanen. Jernbaneverket må sikre at planleggingen
av vegen ikke umuliggjør en fremtidig løsning for jernbanen.
Konseptvalgutredningen er utarbeidet ut fra følgende vedtatte samfunnsmål:
1.
Transportsystemet skal utvikles for økt trafikksikkerhet og økt effektivitet for
godstransporten
2.
Transportsystemet i Gjøvik og for arbeidsreiser i og ut av regionen skal utvikles i en
mer miljøvennlig retning
Fem alternativer for jernbane og tre parseller med ett til tre alternativer for veg analyseres i
dette dokumentet.
Denne overordnede RAMS-analysen skal brukes som grunnlag for valg av konsepter sammen
med andre grunnlagsrapporter. I denne analysen kartlegges og identifiseres farekilder som kan
true RAMS-ytelsen til de ulike konseptene for både veg og bane.

1.2 Formål
Analysen skal undersøke hvorvidt de ulike alternativene innfrir RAMS-mål på et overordnet
nivå. Dette innebærer:
• Vurdering av ferdigstilt system eller “produkt” mot målene
• Identifisere hvilke forhold som kan true måloppnåelse
Denne analysen kan også brukes til å:
• Veie de ulike alternativene opp mot hverandre (svakheter og styrker).
• Stille krav til senere planfaser (tiltak).
Eventuelt:
• Gi input til å utvikle nye alternativer for hele eller deler av strekningen
• Eller å gå tilbake til bestiller og be om avklaring av mål og krav

1.3 Omfang og avgrensninger
•
•
•
•

Analysen vurderer det ferdige produktet i drift.
Analysen vurderer traséalternativer og ser ikke spesifikt på for eksempel stasjoner,
kryss, overganger eller andre detaljerte forhold.
Analysen baseres på foreslåtte/skisserte tiltak for hvert alternativ.
Det er satt sammen tre gjennomgående konsepter for veg og jernbane. Analysen er
gjennomført på enkeltalternativene og ikke på de sammensatte konseptene.

1.4 Antakelser og forutsetninger
•

Tiltak som ligger inne i alternativ 0+ forutsettes gjennomført i samtlige alternativer.
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1.5 Terminologi
Tabell 1: Terminologi

Terminologi/
forkortelse

Forklaring

Kommentar

JBV

Jernbaneverket

Underlagt Samferdselsdepartementet. Ansvar for norsk
jernbanes infrastruktur, en del stasjonsbygninger og drift
av jernbaneanleggene for øvrig.

NTP

Nasjonal Transportplan

Plan som gjelder i 10 år for transport i Norge. Planen
revideres hvert fjerde år og oversendes som en melding
til Stortinget, i forkant av stortingsvalg

RAMS

Reliability, Availability,
Maintainability, og Safety

RAMS er en internasjonalt brukt forkortelse, hvor
Reliability, Availability, Maintainability og Safety er
parametere for å måle og å vise prestasjonen av
infrastrukturen og dens systemer.

Punktlighet

Togtrafikk avviklet i henhold til
ruteplan, målt i %

Punktlighet måles ved ankomst endestasjon innenfor
definerte punktlighetsgrenser
Punktlighetsgrensen er satt til 3:59 minutter for lokaltog,
intercitytog og Flytoget. For godstog og langdistansetog
er grensen satt til 5:59 minutter.

Forholdet mellom planlagte
togtimer og forsinkelsestimer,
målt i %

Beregnes etter følgende formel:

Regularitet

Andel planlagte togavganger
som blir gjennomført, målt i %

Andelen persontog som faktisk har kjørt i forhold til hvor
mange persontog som var planlagt kjørt. Jernbaneverket
måler ikke regularitet for godstog, da en stor andel av
innstillingene for disse togene skyldes markedsmessige
forhold.

Robusthet

Fleksibilitet, redundans

Mulighet for omkjøringer og omlegging av togtrafikk
dersom driftsforstyrrelser oppstår.

Security

Handlinger gjort bevisst for å
ødelegge infrastruktur og/eller
liv

ALARP

As Low As Reasonably
Practicable

ALARP-prinsippet innebærer at selv om kravet om å
unngå uakseptabel risiko er tilfredsstilt så skal en søke å
gjennomføre forbedringer utfra nytte/kost vurderinger

ÅDT

Årsdøgntrafikk

Summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en
vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom
året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for
daglig trafikkmengde

Oppetid
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1.6 Arbeidsgruppens sammensetning
Fareidentifiseringen ble utført i et analysemøte i Oslo 18.03.16. Deltakere er listet opp i Tabell
2. Rapporten sendes på høring til møtedeltakerne. Analysegruppens sammensetning er
vurdert til å være tilstrekkelig for å vurdere problemstillinger og farer knyttet til systemet på
dette utredningsnivået.
Tabell 2: Arbeidsgruppens sammensetning

Navn

Stilling/rolle

Bedrift/enhet

Silje Storsveen

Prosessleder, RAMS Plan og Teknikk

Jernbaneverket

Henrik Skarpeid

Systemansvarlig RAMS, Strategi og samfunn

Jernbaneverket

Synne Hopland

Datastøtte, Trainee Strategi og samfunn

Jernbaneverket

Sigrid Skjølås

Prosjektleder KVU Transportsystemet Jaren
(Oslo)-Gjøvik-Moelv

Statens Vegvesen

Hege Selbekk

Prosjektleder for jernbanens del i KVU
Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv

Jernbaneverket

Michael Brendås

System og jernbaneteknikk, Strategi og samfunn

Jernbaneverket

Svein-Ole Sjøtun

Sporplanlegger, Plan og teknikk

Jernbaneverket

Eivind Larsen

Geologi og GIS, Strategi og samfunn

Jernbaneverket

Tor Arne Dalbakk

Togledelse, Trafikk og marked

Jernbaneverket

Ole Seegaard

Planlegging, drift, lokalkunnskap, Region Øst

Statens Vegvesen

Trond Holmestad

Sporplanlegger og veiprosjekterer, lokalkunnskap
(deltakelse via Lync)

ViaNova
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2 AKSEPTKRITERIER OG METODE
2.1 Akseptkriterier
Jernbaneverkets risikoakseptkriterier er beskrevet i STY-601416 Risikoakseptkriterier.
Jernbaneverkets risikoakseptkriterier er ikke hensiktsmessig å bruke på KVU-nivå, da
konseptene er for overordnede til å kunne sammenligne opp mot kriteriene. ALARP-kriteriet er
heller ikke relevant å bruke, da denne analysen baserer seg på fareidentifikasjon og i liten grad
drøfter risikoreduserende tiltak. Risikonivået for konseptene vurderes ut ifra sannsynlighet for
måloppnåelse. Se kapittel 2.2.

2.2 Metode
Alle aktuelle alternativer for jernbane og alternativer for veg som inngår i gjennomgående
konsepter, ble gjennomgått under analysemøtet.
Analysegruppen vurderte deretter mulige farer og utfordringer for hvert alternativ og
gjennomgående konsept opp mot sannsynlighet for å tilfredsstille RAMS-målene, se Tabell 3
og Tabell 5. RAMS-målene er beskrevet i Tabell 4 og Tabell 6 (veg).
Risiko betyr i denne sammenheng fare for å ikke oppnå mål.
RAMS-målene er brutt ned i krav som er kategorisert som følger:
• Absolutte krav: må-krav. Dersom det vurderte alternativet har lav sannsynlighet for å
oppnå absolutte RAMS-krav og det ikke er mulig å finne kompenserende tiltak, kan
ikke alternativet anbefales.
• Bør-krav: Dette er krav som bør være oppfylt, men som kan fravikes om nødvendig
• Kjekt å ha-krav. Ingen krav av denne typen i analysen.

2.2.1 Jernbane
For hvert jernbanealternativ gjøres en vurdering på hvorvidt det er lav sannsynlighet, usikkert,
eller høy sannsynlighet for at konseptet tilfredsstiller hvert RAMS-mål.
Tabell 3: Kategorisering av risiko/sannsynlighet Jernbane
Høy sannsynlighet for at alternativet tilfredsstiller RAMS-mål (lav risiko)
Usikkert om alternativet tilfredsstiller RAMS-mål (middels risiko)
Lav sannsynlighet for at alternativet tilfredsstiller RAMS-mål (høy risiko)
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Tabell 4: Mål for RAMS, Jernbane

Mål

Krav Persontog

Krav Godstog

Vurdering av krav

Regularitet

99, 2 %

Jernbaneverket måler ikke
regularitet for godstog

Absolutt krav

Oppetid

99, 3 %

99, 3 %

Absolutt krav

Punktlighet

90 %

90 %

Absolutt krav

Robusthet

Høyere enn dagens
robusthet

Høyere enn dagens
robusthet

Absolutt krav,
(robustheten må
være så høy at den
ikke ødelegger for
oppetiden på
strekningen)

Kjøretid

Raskere enn dagens
kjøretid (120 min, 62 km/h)

Raskere enn dagens
kjøretid 2, 44 km/h

Bør-krav

Frekvens/kapasitet 2030

En gang i timen til Gjøvik,
ekstra innsatstog til
Hakadal

Dobling av antall godstog.

Bør-krav

Frekvens/kapasitet 2050

2 tog pr time til Gjøvik.

Tredobling av antall godstog.

Bør-krav

Dimensjonerende
stigning

Normale krav: 20 ‰

Normale krav: 12,5 ‰

12,5 ‰ er bør-krav.

Minste krav: 25 ‰

Minste krav: 20 ‰ inntil 3km
etter nærmere vurdering

20 ‰ opp til 3 km
etter nærmere
vurdering er et
absolutt krav

Dagens maks: 20 ‰

Dagens maks: 20 ‰
Tilstrekkelig tid til vedlikehold
innenfor foreslått ruteplan

Absolutt krav

(«hvite tider»)

Tilstrekkelig tid til
vedlikehold innenfor
foreslått ruteplan

Trafikksikkerhet

Økt trafikksikkerhet

Økt trafikksikkerhet

Absolutt krav

Security

Synliggjøre forskjeller
mellom konseptene / Ingen
etablering av nye securitymål

Synliggjøre forskjeller
mellom konseptene / Ingen
etablering av nye securitymål

Absolutt krav

Synliggjøre forskjeller
mellom konseptene / Ikke
vanskeliggjøre beredskap
og evakuering

Synliggjøre forskjeller
mellom konseptene / Ikke
vanskeliggjøre beredskap og
evakuering

Absolutt krav

Vedlikeholdbarhet

(tilsiktede handlinger)

Beredskap

2

Ingen godstrafikk til Gjøvik i dag. Det kjøres gods på Gjøvikbanen på strekningen Oslo S – Roa.
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2.2.2 Veg
For veg gjøres vurderingen opp mot målene utelukkende basert på om de gjennomgående
konseptene medfører en forbedring fra dagens situasjon.
Tabell 5: Kategorisering av risiko/sannsynlighet Veg
Høy sannsynlighet for at konseptet innebærer en forbedring mot dages situasjon (lav risiko)
Usikkert om konseptet innebærer en forbedring mot dages situasjon (middels risiko)
Lav sannsynlighet for at konseptet innebærer en forbedring mot dages situasjon (høy risiko)
Tabell 6: Mål for RAMS, Veg

Mål

Krav Veg

Vurdering av krav

Tilgjengelighet (flaskehals)

Bedre tilgjengelighet enn med dagens trafikksystem

Bør-krav

Robusthet

Bedre robusthet enn med dagens trafikksystem

Bør-krav

Kjøretid

Raskere kjøretid enn i dag

Bør-krav

Kapasitet

Økning i vegkapasitet

Bør-krav

Vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet, enklere vedlikehold, enklere
tilgang for vedlikehold

Absolutt krav

Trafikksikkerhet

Bedret total trafikksikkerhet

Absolutt krav

Security

Synliggjøre forskjeller mellom konseptene / Ingen
etablering av nye security-mål

Absolutt krav

Synliggjøre forskjeller mellom konseptene / Ikke
vanskeliggjøre beredskap og evakuering

Absolutt krav

(tilsiktede handlinger)
Beredskap
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3 SYSTEMBESKRIVELSE
3.1 Dagens situasjon
3.1.1 Jernbane
For jernbanen inngår strekningen Oslo-Gjøvik-Moelv, som inkluderer tettstedene Nittedal,
Roa/Lunner, Gran, Eina og Raufoss i tillegg til byene Oslo og Gjøvik. I tillegg berøres
tettstedene Moelv og Brumunddal ved en eventuell tilknytning til Dovrebanen.
Gjøvikbanen går gjennom fylkene Oslo, Akershus og Oppland og trafikkeres av
• Lokaltog: indre pendel Oslo-Hakadal, ytre pendel Oslo-Jaren
• Regiontog: Oslo – Gjøvik
• Godstog: Oslo – Bergen
Gjøvikbanen er enkeltsporet fra Oslo S til Gjøvik. Gjøvikbanen har varierende kurvatur, med
stedvis krappe kurver og dels høye verdier for stigning/fall. Dette påvirker i stor grad
hastigheten på banen, og gir økt slitasje på togmateriellet som trafikkerer strekningen. Traseen
er tilnærmet uendret siden åpningen i 1902, og har 14 krysningsspor, 101 planoverganger
(hvorav 13 er sikrede), 72 broer, 7 tunneler og 23 stasjoner. Strekningen Roa – Gjøvik er ikke
fjernstyrt og har heller ikke god nok strømforsyning til å kunne betjene flere tog enn i dag.

Figur 1: Roller og funksjoner Gjøvikbanen
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Gjøvikbanen har i dag ca. 1,4 millioner reisende i året, og den typiske reisen på Gjøvikbanen
er en arbeidsreise. I perioden 2007-2013 har antall reisende økt med 13 %. Gjøvikbanen
trafikkeres med enkle togsett grunnet korte plattformer på strekningen. Strekningskapasiteten
er i dag anstrengt, og mulighetene til å øke togtilbudet er begrenset. Togtilbudet er satt
sammen av tog til Gjøvik, Jaren og Hakadal, og samlet sett blir det 40 minutters-intervall på de
stasjonene hvor alle tog stopper. Gjøvikbanens største befolkningssenter er banens endepunkt
Gjøvik, ca. 2 timers reisetid med toget fra Oslo S. Den ytre pendelen til Gjøvik går kun én gang
annenhver time.
Tabell 7: Kapasitetsutnyttelse Gjøvikbanen (kilde: Strekningsvis utviklingsplan 2008, Jernbaneverket)

Strekning

Kapasitetsutnyttelse – døgn

Kapasitetsutnyttelse – makstime

Oslo S-Hakadal

71 % - 85 %

71 % - 85 %

Hakadal-Roa

71 % - 85 %

86 % - 100 %

Roa-Jaren

56 % - 70 %

56 % - 70 %

Jaren-Gjøvik

41 % - 55 %

71 % - 85 %

Fra Gjøvikbanen ved Roa går en egen bane til Hønefoss, og knytter Gjøvikbanen sammen
med Bergensbanen og Randsfjordbanen. Gjøvikbanen Oslo-Roa har en betydelig funksjon for
godstransport mellom Oslo og Bergen. CargoNet kjører som regel 6 godstogpar over Roa pr.
døgn, og togets godsandel for aksen Oslo-Bergen er 66%. Andelen domineres av stykkgods.
Slik situasjonen er i dag, har ikke Gjøvikbanen kapasitet til flere godstog. Banen kan heller ikke
betjene godstog med lengde lengre enn 390 meter grunnet begrensninger på Bergensbanen.
Det går i dag ingen godstog på banen nord for Roa, men det har vært tømmertransport her
tidligere. Det er ytret ønske om åpning av Valdresbanen for tømmerdrift, men det er til nå ikke
funnet økonomisk lønnsomt.
Tidligere gikk nattogene til Bergen over Gjøvikbanen, men nå trafikkeres strekningen RoaHønefoss normalt av godstog, persontog i avvikssituasjoner. Alle unntatt to godstog til/fra
Bergen kjøres via Gjøvikbanen/Roa. Gjøvikbanen kan i fremtiden fylle nye roller:
• Med utvikling av indre strekning på Gjøvikbanen vil også gods fra Sørlandsbanen
kunne benytte Gjøvikbanen, og på denne måten avlaste Oslotunnelen ytterligere.
• Med en sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen vil jernbanenettet på
Østlandet kunne gis nye muligheter og nye togtilbud både for person- og
godstransporten.

3.1.2 Veg
I konseptvalgutredningen er analysene for vei knyttet til rv. 4 for strekningen Jaren-Mjøsbrua.
Dette inkluderer tettstedene Eina, Raufoss og Gjøvik. Rv. 4 har stor lokal betydning på denne
strekningen, og spesielt for området rundt Gjøvik og på Hadeland.
Rv. 4 går gjennom tre fylker; Oslo, Akershus og Oppland, og er hovedforbindelsen mellom
Vestoppland og Akershus/Osloområdet. Vegen kan også være en avlastningsveg for E6trafikken nord-sør ved stor trafikk eller ved andre hendelser. Vegen har stor regional betydning
for næringslivet og arbeidspendlere, og er særlig viktig for næringslivet i Vestoppland, særlig
for Raufoss næringspark. Industrien i området rundt Raufoss har en betydelig andel
internasjonale transporter som går via rv. 4.
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Trafikken på rv. 4 varierer betydelig. Den laveste trafikken på rv. 4 er mellom Amundrud (nord
for Jaren) og Eina (mellom 5.400 og 5.600 ÅDT). På denne strekningen er også lokaltrafikken
minst. Fra Eina mot Gjøvik og videre til Mjøsbrua øker trafikken til en ÅDT på over 13.000 på
enkelte strekninger i Gjøvik. Fra Gjøvik mot Mjøsbrua er trafikken mellom 10.000 og 11.000
ÅDT.
Trafikalt har Rv. 4 to svært ulike roller. Mellom Raufoss og Mjøsbrua er trafikken i betydelig
grad av lokal art og knyttet opp mot Gjøvik by og Mjøsbyene for øvrig. Det er en relativt liten
del av trafikken ved Mjøsbrua som skal forbi Gjøvik kommune.
Standarden på vegstrekningen er varierende. Noen av hovedutfordringene for rv. 4 nord for
Nittedal er knyttet til blandet trafikk, trafikksikkerhet og framkommelighet gjennom Gjøvik og
videre på strekningen Gjøvik – Mjøsbrua. Deler av strekningen mangler tilbud for gående og
syklende.

Figur 2: Veg Jaren-Moelv
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3.2 Konsepter for framtidig situasjon
Kun de analyserte alternativene presenteres her. For nærmere omtale av løsningsmulighetene
vises det til KVU-ens hovedrapport (dokumentnummer).

3.2.1 Jernbane
Fem jernbanealternativer analyseres: 0+, 1b, 2, 3 og 5. I alle alternativ opprettholdes
eksisterende trasé frem til Hakadal, slik at denne kan benyttes som et tredje spor der det
bygges nytt dobbeltspor. Se tabell 8.
Alternativ 0+
Alternativ 0+ innebærer mindre tiltak på eksisterende infrastruktur. I tillegg til allerede vedtatte
investeringer tar en med disse tiltakene:
• Reinsvoll krysningsspor
• Jaren og Gjøvik hensetting
• Nittedal plattform og kryssingssporforlengelse
• Forlenget plattform på alle trafikkerte stasjoner som har for korte plattformer
• Økt strømforsyning nord for Roa
• Fornyelse av KL-anlegg
• Implementering av ERTMS i 2026 eller konvensjonell fjernstyring i en mellomfase
• Sville- og skinneskifte på deler av strekningen
• Mindre forbedringstiltak på forskjellige steder langs strekningen
Alternativ 1b
Alternativ 1b er bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Oslo – Roa, i tillegg til 0+.
Alternativ 2
I alternativ 2 bygges en helt ny forbindelse mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen med nytt
dobbeltspor mellom Raufoss og Moelv. Tiltakene i 0+ er også inkludert.
Alternativ 3
Alternativ 3 er en kombinasjon av de foregående alternativene: det bygges dobbeltspor Oslo –
Roa og dobbeltspor Raufoss – Moelv, i tillegg til 0+-tiltakene.
Alternativ 5
Alternativ 5 innebærer full utbygging av dobbeltspor langs hele strekningen Oslo – Moelv.
Mellom Oslo og Nittedal er det tre ulike alternative traseer (gjelder alternativ 1b, 3 og 5 i tabell
8), se Figur 3. De tre alternativene vil ha noe ulik innvirkning på RAMS-måloppnåelse. Dette
gjelder særlig alternativet via Slattum, som vil ha stasjon i fjell. De tre alternativene omtales
kun overordnet i analysen.
Det er i Figur 4 også skissert en rekke alternativer for kryssing av Mjøsa med bru på
strekningen mellom Gjøvik og Moelv (gjelder alternativ 2, 3 og 5 i tabell 8). Disse behandles
under ett i RAMS-analysen. Dette fordi RAMS-ytelsen vil være lik for de ulike brualternativene.
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Tabell 8: Alternativer jernbane
Alternativ 0+

Alternativ 1b

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 5

Mindre investeringer, pluss
plattformforlengelser

Dobbeltspor til Roa

Sammenslåing Gjøvikbanen og Dovrebanen.

Sammenslåing og
dobbeltspor til Roa

Dobbeltspor til Moelv

Kjøretid
Oslo - Nittedal: 30min
Oslo - Jaren: 1t 18min
Oslo - Gjøvik: 2t 1min

Kjøretid
Oslo - Nittedal: 15min
Oslo - Jaren: 50 min
Oslo - Gjøvik: 1t 32min

Kjøretid Gjøvikbanen
Oslo - Nittedal: 30min
Oslo - Jaren: 1t 18min
Oslo Gjøvik: 2t 1min

Kjøretid Gjøvikbanen
Oslo - Nittedal: 15min
Oslo - Jaren: 50 min
Oslo - Gjøvik: 1t 32min

Kjøretid Gjøvikbanen
Oslo - Nittedal: 15min
Oslo - Jaren: 46 min
Oslo - Gjøvik: 1t 9min

Kjøretid Dovrebanen
Gjøvik – Lillehammer:
21min
Gjøvik - Hamar: 25min
Gjøvik - Gardermoen:
57 min
Gjøvik - Oslo: 1t 20min
Effekt:
-Ny og mer robust
nettverksstruktur på
Østlandet

Kjøretid Dovrebanen
Gjøvik – Lillehammer:
21min
Gjøvik - Hamar: 25min
Gjøvik - Gardermoen:
57 min
Gjøvik - Oslo: 1t 22min
Effekt:
Alle fra konsept 2 og 3

Kjøretid Dovrebanen
Gjøvik – Lillehammer:
21min
Gjøvik - Hamar: 25min
Gjøvik - Gardermoen:
57 min
Gjøvik - Oslo: 1t 22min
Effekt:
Alle effektene som er
beskrevet, med enda mer
robusthet og bedre
kjøretid

Effekt:
Mer presset kapasitet på
sporet; dårligere robusthet
Persontogtilbud
-Timesfrekvens til Gjøvik
-Et ekstra innsatstog til
Hakadal
Gods
- Reduserer tidsrommet godstrafikken kan tilbys slot
- Begrenser vekstmulighetene
for godstrafikken
-6 godstog om dagen

Effekt:
-Mye bedre kapasitet
-Stasjonene opp til Jaren
kommer i pendleravstand
til Oslo
Persontogtilbud
- Gammel bane; 3 lokaltog i timen til Hakadal
- Ny bane; timesfrekvens
til Gjøvik
-Ny bane, i tillegg 1 nytt
tog i timen til Jaren
Gods
- Bedre kapasitet for
gods både mht toglengde
og antall ruter
- Tidsgevinst på 25-45
min
-Flere slot i attraktive
tider
-Alle tog fra
Stavanger/Sørlandet, 5
om dagen, kan gå over
Roa
- Avlaster Oslotunnelen
- Brynsbakken som
flaskehals fjernes på
noen forbindelser
- Farlig gods i
Oslotunnelen kan unngås
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Persontogtilbud
-Nye rutetilbud fra Gjøvik
til og fra Lillehammer og
Hamar
-Forsterking av Mjøsbyen
som bo- og
arbeidsmarked, Gjøvikregionen får jernbanetilgang til Gardermoen/
Oslo via IC
-Ikke bedret tilbud for
gods- eller persontrafikk
på Gjøvikbanen
Gods
- Godstog fra øst og sør
kan kjøre nordover mot
Trondheim og motsatt
- Mulighet for
tømmerterminal på
vestsiden av Mjøsa
- Mer tømmer kan fraktes
Hønefossomr.-Sverige
- Omkjøringsmulighet
ved stans på
Dovrebanen eller i
Osloområdet

-Ny og mer robust
nettverksstruktur på
Østlandet
-Nye muligheter for et
godstransportnettverk og
terminalstruktur
-Redusert kjøretid på
Gjøvikbanen og alle
tettstedene kommer i
pendleravstand til Oslo
-Bedre persontogtilbud
både på Gjøvikbanen og
om Dovrebanen
- God kapasitet for gods
både i forhold til
toglengde og antall ruter.
Ingen begrensninger
-Nye rutetilbud mot
Lillehammer og Hamar
- Nye muligheter for
Mjøsbyen
-Et mer robust og
fleksibelt
jernbanenettverk
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3.2.2 Veg
Vegstrekningen er delt inn i tre parseller, som analyseres enkeltvis:
• Parsell 1: Jaren – Raufoss (to alternativer)
• Parsell 2: Raufoss – Gjøvik Nord (tre alternativer)
• Parsell 3: Gjøvik Nord – Mjøsbrua (ett alternativ)

Parsell 1: Jaren – Raufoss
Tabell 9: Alternativer veg, parsell 1
A2 Ny rv.4 over Hennung

A3 Ny rv. 4 Einastrand

Tiltak: Ny 4-feltsveg med midtdeler i samme trase som
jernbanen. Opprustning av gammel veg som blir lokalveg

Tiltak: Ny 4-feltsveg med midtdeler. Opprustning av gammel
veg som blir lokalveg

Kjøretid: 32 min

Kjøretid: 36 min

Effekt:
Trafikksikkerhet:
- God sikkerhet
- Avlaster dagens rv. 4 svært godt
- Mindre høydeforskjeller

Effekt:
Trafikksikkerhet
- God sikkerhet
-Avlaster eksisterende rv. 4 godt

Annet:
-Øker gjennomgangstrafikken
-Konkurrerer med E6
-Forutsetter at dobbeltspor for jernbanen bygges samtidig
-Drar ikke nytte av nye investeringer som er gjort på rv.4
-Kan ikke bygges etappevis
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Annet:
-Øker ikke gjennomgangstrafikken
-Blir ikke en stor konkurrent til E6
-Utnytter eksisterende investeringer
-Kan gjennomføres etappevis og deler av byggingen kan
samkjøres med jernbanen.
- Unngår landbruksjord dersom traseen legges tett opp til
skoggrensa
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Parsell 2: Raufoss – Gjøvik Nord
Tabell 10: Alternativer veg, parsell 2

A2 Byutvikling alternativ 1

A2 Byutvikling alternativ 2 med
sammenkobling av Gjøvikbanen
og Dovrebanen og rv. 4 i tunnel
forbi Gjøvik

A 1 Bilbasert utvikling alternativ 3
regionale tiltak

Tiltak: Standard på rv.4 forblir uendret i
dette alternativet. Rv.4 legges under lokk
forbi Mjøsstranda. Hovedvegnett
gjennomgår punktvise utbedringer, primært
ifm nye avkjørsler fra rv.4 og strekningsvise
atkomstutbedringer fra fv.33. Gangsykkelvegtilbud på deler av strekningen.
Kollektivtiltak og optimalisering av
gatekryss.

Tiltak: Ny firefelts rv. 4 i tunnel på
strekningen Kallerud-Gjøvik N. Nye
adkomster til rv. 4 ved Huntonarmen og CC.
Rv. 4 i kulvert forbi Mjøsstranda. Ny trase
for fv. 33 i tunnel fra Rambekk opp til
rundkjøring Allfarvegen/Vestre Totenveg.
Utbedring av kombinert veg fv.33/ fv. 111
over Kallerud til fv.172 Raufossvegen.
Optimalisering av gatekryss.

Tiltak: H8 med firefelts motorveg på
strekningen Reinsvoll-Kallerud. Ny firefelts
rv. 4 i tunnel fra Kallerud-Gjøvik N.

Effekt:
Bedre reisemiddelfordeling mellom bil,
gang-sykkel og kollektiv.

Effekt:
-Økt trafikksikkerhet
-Reduserte reisetider mellom Mjøsbyene.
-Bedre framkommelighet

Effekt:
- Økt trafikksikkerhet
- Reduserte reisetider mellom Mjøsbyene.

Denne tabellen er utarbeidet i etterkant av analysemøtet 18.3.2016.
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Avkjørsler anlegges til Raufoss industripark
og til Gjøvik sentrum via nye atkomster ved
Hunton fra sør og CC fra nordsiden. Fv.33
sørover legges i ny trasé mellom Oppsal og
Bondelia. Resterende deler opprustes med
U-H5 standard, dvs en gjennomgående
opprusting av fv.33 fra Kallerud til
Totenvika. Fv.246 rustes opp fra Reinsvoll
(rv.4) til Lena (fv.33) med standard U-H5.
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Parsell 3: Gjøvik Nord – Mjøsbrua
Tabell 11: Alternativ 2 veg, parsell 3
A2 Vestkorridor
Tiltak: Ny veg med midtdeler, standard H8 vest for
eksisterende veg. Opprustning av gammel veg som blir
lokalveg

Kjøretid: 8 min, 86 km/t
Effekt:
Trafikksikkerhet:
- God sikkerhet
Annet:
-Sidebratt og gir stort inngrep som tar mye matjord
-En del eiendommer må innløses
-Berører fredede kulturminner og verneverdig bebyggelse
-Valg av trase må koordineres med en mulig jernbanetrase
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3.2.3 Gjennomgående konsepter med veg og jernbane
Det er satt sammen tre gjennomgående konsepter for veg og jernbane. Det gjennomføres ikke
en særskilt analyse for de sammensatte konseptene, men jernbanealternativene og
vegalternativene analyseres enkeltvis.
1. Fellesutbygging: full utbygging av veg og jernbane på strekningen
a. Jaren-Raufoss: A2 Hennungalternativet
b. Raufoss-Gjøvik N: A2 alternativ 2. Jernbane og veg i felles tunnel forbi Gjøvik med
ny stasjon på Kallerud.
c. Gjøvik N-Mjøsbrua: A2 Vestkorridoren. Ny rv. 4 på strekningen Gjøvik N
(Ramberget) – Mjøsbrua.
d. Gjøvikbanen: A5 Dobbeltspor Oslo til Moelv
2. Mjøsregionen og Gjøvik by
a. Jaren-Raufoss: A3 Einastrand
b. Raufoss-Gjøvik N: A2 alternativ 1 med sammenkobling av Gjøvikbanen og
Dovrebanen. Godslinje i tunnel direkte fra Raufoss til Gjøvik N (Bråstad). Persontog
gjennom Gjøvik sentrum med videreføring av linjen og sammenkobling med
godslinjen ved Gjøvik N (Bråstad). Rv. 4 i kulvert gjennom Gjøvik.
c. Gjøvik N-Mjøsbrua: A 2 Vestkorridoren.
d. Gjøvikbanen: A3 Sammenkobling
3. Bilbasert utvikling ved Gjøvik
a. Jaren-Raufoss: A3 Einastrand.
b. Raufoss-Gjøvik N: A1 alternativ 3 med rv. 4 i tunnel gjennom Gjøvik.
c. Gjøvik N-Mjøsbrua: A2 Vestkorriodoren.
d. Gjøvikbanen: A1b Dobbeltspor Oslo til Roa.
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4 FAREIDENTIFISERING OG RISIKOVURDERING
På analysemøtet vurderte deltakerne mulige farer og utfordringer ved hvert konsept og
sannsynligheten for oppnåelse av RAMS-målene. For en operasjonalisering av målene, se
kapittel 2.2. Resultatet fra fareidentifiseringen og indikasjon på måloppnåelse i Tabell 12 og
Tabellene 14-16 skal tolkes som kvalitative, relative forskjeller. Analyseskjemaet med
kommentarer er lagt som vedlegg til denne rapporten.

4.1 Oppsummering av resultatene, Jernbane
Resultatet fra fare-identifiseringen er oppsummert i Tabell 12. Alle alternativer unntatt alternativ
5 har utfordringer dersom man ikke identifiserer tiltak.
Tabell 12: Resultater fra fareidentifiseringen, jernbane 3

Alternativ
0+
Mål (A=Absolutt krav, B=Bør-krav, se tabell 4)
Regularitet (A)

Alternativ 1b
Dobbeltspor til
Roa

Alternativ 2
Dobbeltspor
Raufoss-Moelv

Alternativ 3
Kombinert
1b + 2

Alternativ 5
Dobbeltspor
Oslo-Moelv

Oppetid (A)
Punktlighet persontog (A)
Punktlighet gods (A)
Robusthet mot ytre forhold og grunnforhold persontog (A)
Robusthet mot ytre forhold og grunnforhold Gods (A)
Kjøretid persontog (B)
Kjøretid Gods (B)
Frekvens/kapasitet persontog i 2030 (B)
Frekvens/kapasitet persontog i 2050 (B)
Frekvens/kapasitet gods i 2030 (B)
Frekvens/kapasitet gods i 2050 (B)
Dimensjonerende stigning/fall (B/A)
Vedlikeholdbarhet (hvite tider) (A)
Trafikksikkerhet (A)
Security (tilsiktede handlinger) (A)
Beredskap (A)

3
For målene Security og Beredskap er det foretatt en oppdeling av kravoppnåelse for alternativ 1b, 3 og 5. Dette fordi ett av tre underliggende
alternativ inneholder stasjon i fjell på Slattum, som gir en dårligere prestasjon (usikkert om krav oppnås). For de to resterende underliggende
alternativ er det høy sannsynlighet for at krav oppnås. Se ellers kapittel 3.2.1
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4.2 Oppsummering av resultat, Veg
Resultatet fra fare-identifiseringen er oppsummert i tabellene nedenfor. Tabell med beskrivelse
av alternativene som inngår i parsell 2 forelå ikke ved fareidentifiseringen.
Tabell 13: Resultater fra fareidentifiseringen, veg parsell 1

Mål
Tilgjengelighet (flaskehals)
Robusthet
Kjøretid
Frekvens/kapasitet
Vedlikeholdbarhet
Trafikksikkerhet
Security (tilsiktede handlinger)
Beredskap

A2
A3
Hennung Einastrand

Tilgjengelighet, security og beredskap er vurdert til å være likeverdige og har derfor hvite felter.
Forskjellene på kjøretid for A2 og A3 er liten, beregnet til 4 minutter.
Tabell 14: Resultater fra fareidentifiseringen, veg parsell 2

Mål
Tilgjengelighet (flaskehals)
Robusthet
Kjøretid
Frekvens/kapasitet
Vedlikeholdbarhet
Trafikksikkerhet
Security (tilsiktede handlinger)
Beredskap

A2 alt. 2 med
sammenkobling
av Gjøvikbanen
og Dovrebanen
og rv. 4 i tunnel
forbi Gjøvik

A2 alternativ 1
rv. 4 gjennom
Gjøvik

A1 alternativ 3
rv. 4 i tunnel
forbi Gjøvik

Security-bildet for A2 alternativ 1 er som i dag og har derfor ikke blitt rangert.
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Mål
Tilgjengelighet (flaskehals)

A2
Vestkorridor

Robusthet
Kjøretid
Frekvens/kapasitet
Vedlikeholdbarhet
Trafikksikkerhet
Security (tilsiktede handlinger)?
Beredskap?
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5 VURDERING AV KOMPENSERENDE TILTAK
Resultatene fra fareidentifiseringen er blitt gjennomgått, og det er identifisert kompenserende
tiltak for de målene som ikke har fått grønt i fareidentifiseringen. For enkelte av resultatene har
en ny vurdering gjennomført i etterkant av fareidentifiseringen (markert «revurdering» i
tabellene) medført endringer i fargekategori, uten at tiltak er identifisert. Revurderingen er
basert på analyse av punktlighetsdata for 2015.

5.1 Jernbane
Foreslåtte tiltak redegjøres for i kapittel 5.1.1 – kapittel 5.1.5.
Dersom alle foreslåtte tiltak gjennomføres vil situasjonen sannsynligvis bli som vist i Tabell 16.
Tabell 16: Resultat fareidentifisering etter vurdering av kompenserende tiltak

Alternativ 0+
Mål (A=Absolutt krav, B=Bør-krav, se tabell 4)
Regularitet (A)

Alternativ 1b
Dobbeltspor
Oslo-Roa

Alternativ 2
Dobbeltspor
RaufossMoelv

Alternativ 3
Kombinert
1b + 2

Alternativ 5
Dobbeltspor
Oslo-Moelv

Oppetid (A)
Punktlighet persontog (A)
Punktlighet gods (A)
Robusthet mot ytre forhold og grunnforhold persontog (A)
Robusthet mot ytre forhold og grunnforhold Gods (A)
Kjøretid persontog (B)
Kjøretid Gods (B)
Frekvens/kapasitet persontog i 2030 (B)
Frekvens/kapasitet persontog i 2050 (B)
Frekvens/kapasitet gods i 2030 (B)
Frekvens/kapasitet gods i 2050 (B)
Dimensjonerende stigning/fall (B/A)
Vedlikeholdbarhet (hvite tider) (A)
Trafikksikkerhet (A)
Security (tilsiktede handlinger) (A)
Beredskap (A)

5.1.1 Alternativ 0+
For regularitet og punktlighet er årsakene til innstillinger og forsinkelsestimer i 2015 hentet
fram, og effekten er vurdert på nytt. For de andre målene er effekten vurdert basert på tiltak
som inngår i alternativ 0+, eller nye tiltak som er foreslått som tillegg til 0+.
Mål

Type

Status etter fareidentifisering

Analyse (revurdering) og
tiltak

Regularitet.

Absolutt
krav

Regularitet 2015: 98,5 %

Analyse av trafikkdata viser:

Alternativet innebærer både økt
togproduksjon og
forbedringstiltak. Det forventes
at forbedringstiltak kompenserer
for belastning grunnet økt
togproduksjon.

Dominerende andel av
innstilte tog i 2015 skyldtes
planlagte arbeider på
jernbanen, og derfor ikke
representativt for
regulariteten på strekningen.

Mål: 99,2 %

Av infrastrukturfeil er elkraft
største bidragsyter. Dette
forventes løst i 0+ når man
fornyer KL på strekningen.

Dette dokumentet er basert på STY-601419, rev. 004

Effekt av
tiltak

Anbefales
Ja/Nei
-
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Punktlighet persontog
Mål: 90 %

Absolutt
krav

Punktlighet 2015 (persontrafikk
Gjøvikbanen): 84,7 %.
Enkeltspor er lite robust,
vanskelig å ta inn forsinkelser.
Infrastrukturforbedringene i 0+
kan gi bedret punktlighet, men
trafikken skal også økes.

Analyse av trafikkdata viser:
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-

Største bidragsyter (ca. 25
%) til forsinkelsestimer i
2015 var planlagte arbeider
(forsinket buss for tog), og
derfor ikke representativt for
regulariteten på
infrastrukturen.
Omtrent 20 % skyldtes feil
på infrastruktur, dette
forventes løst med tiltak på
KL og signal som inngår i
0+.
Ekstra togavganger kan
påvirke punktligheten
negativt.
Resterende forsinkelser
skyldes i hovedsak forhold
utenfor denne utredningen
(trafikkavvikling og
togselskap)

Punktlighet godstog
Mål: 90 %

Absolutt
krav

Punktlighetsmål Oslo-Bergen
ikke nådd i dag.
Fortsatt enkeltspor, forbedrede
kryssingsmuligheter.
Trafikkøkning. Godsmengden
kan ikke økes i 0+.
Ekstra tog til Hakadal i ny
rutemodell.

Robusthet persontog
Mål: høyere enn i dag

Robusthet gods
Mål: høyere enn i dag

Kjøretid persontog
Mål: bedre enn i dag
(120 min)

Absolutt
krav

Absolutt

-

Vi vet ikke om denne
strekningen er årsak til dårlig
punktlighet for gods på
strekningen Oslo-Bergen.
Kun godstrafikk mellom
Grefsen og Roa. Antas å ha
samme årsaksfordeling som
for persontog, mer detaljert
analyse nødvendig for å
kunne si noe sikkert.

Mellom Jaren og Gjøvik kan
robustheten bli bedre med
kryssing på Reinsvoll.

Tiltak i 0+ (krysningsspor,
KL-fornyelse, økt
strømtilførsel, skinnebytte)
vil sannsynligvis bedre
robustheten noe.

-

Robusthet blir ikke bedre på
strekningen Oslo-Roa.

Revurdering:

-

Beregnet reisetid 121 min. Ett
minutt lengre enn i dag.

Revurdering:

krav

Bør- krav

Revurdering:

Allerede relativt høy
robusthet i dagens situasjon
grunnet
omkjøringsmuligheter
gjennom Oslotunnelen.
Tilstrekkelig robusthet
ivaretas dermed i dagens
nettverk.

Sannsynligvis mulig å
opprettholde eller forbedre
dagens kjøretid nord for Roa
med tiltak som inngår i 0+
(skinnebytte, krysningsspor,
KL mv.).
Dersom man må bruke
samme krysningsspor og
krysningsmønster som
tidligere; usikkert om det er
mulig å redusere kjøretid.
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Bør- krav

Sannsynligvis samme kjøretid
som i dag, dårligere slots.

Dette avhenger av revidert
godsstrategi (prioriterte
tidspunkter for gods)

-

Bør- krav

Ikke mulig å oppnå i dette
alternativet.

Ingen mulige tiltak
identifisert for strekningen
Grefsen-Roa.

-

Bør- krav

Ikke mulig å oppnå i dette
konseptet.

Avhenger av valgt
godsstrategi. Ved prioritering
av godstog i deler av døgnet
kan det være mulig å oppnå
flere godstog retning
Bergen.

Ja

Bør- krav

Ikke mulig å oppnå i dette
konseptet.

Sannsynligvis ikke mulig å
oppnå tredobling av
godstrafikk på
Bergensbanen uten store
infrastrukturtiltak mellom
Oslo og Roa.

Jaren-Gjøvik: Må sannsynligvis
endre vedlikeholdsrutiner fra
dag til natt som konsekvens av
ruteendring (ett tog i timen). Mål
oppnås (hvite tider natt).

Må sannsynligvis flytte noe
vedlikehold fra dag til natt
nord for Roa. Situasjonen er
uendret fra dagens situasjon
sør for Roa. Det er foreslått
et nytt innsatstog til Hakadal,
men dette ligger utenfor
aktuelt tidsrom for
vedlikehold

Ja

Ikke fjernstyrt Roa-Gjøvik i dag.
Endres med ERTMS (inne i 0+).
Fortsatt mange usikrede
planoverganger. Økt trafikk

Fjerne planoverganger på
strekningen

Ja

Mål: 2 tog/time til
Gjøvik
Frekvens/kapasitet
gods i 2030:

Dato:
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Side:

Mål: dobling

Må analyseres nærmere.
Frekvens/kapasitet
gods i 2050:
Mål: tredobling

Vedlikeholdbarhet
(«hvite tider»)

Absolutt

Mål: Tilstrekkelig tid til
vedlikehold

Trafikksikkerhet

krav

Absolutt

Mål: Økt
trafikksikkerhet

krav

5.1.2 Alternativ 1B: Dobbeltspor Oslo-Roa
Mål
Frekvens/kapasi
tet persontog i
2050:

Type
Bør- krav

Status

Analyse og tiltak

Oppnås ikke.

Normalt bør det være
gjennomførbart med to tog
per time i hver retning på
enkeltsporet strekning.
Ettersom det ikke går
gods- eller fjerntog mellom
Roa og Gjøvik anbefales
det å gjøre en vurdering
av hvilke tiltak som kan
muliggjøre 2 persontog i
timen på strekningen.

Bedre muligheter for vedlikehold
med dobbeltspor pluss at
eksisterende spor opprettholdes.
Ny tunnel.

Ny tunnel krever økt
vedlikehold, men
eksisterende bane
opprettholdes og kan
benyttes ved
tunnelvedlikehold.

Mål: 2 tog/time
til Gjøvik

Vedlikeholdbarh
et («hvite tider»)
Mål:
Tilstrekkelig tid
til vedlikehold

Absolutt krav

Må sannsynligvis flytte
noe vedlikehold fra dag til
natt nord for Roa.

Dette dokumentet er basert på STY-601419, rev. 004

Effekt av
tiltak

Anbefales
Ja/Nei
Ja
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Trafikksikkerhet

Absolutt krav

Mål: Økt
trafikksikkerhet

Security
(tilsiktede
handlinger)

Absolutt krav

Mål: Ingen
etablering av
nye security-mål
Absolutt krav

Beredskap
Mål: Ikke
vanskeliggjøre
beredskap og
evakuering

5.1.3
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Planoverganger legges ned på
strekning som bygges ut med
dobbeltspor. Den største
mengden planoverganger er nord
for Roa, ingen endring. Ny tunnel
er mer trafikksikker, men høyere
konsekvens ved hendelser.

Fjerne planoverganger
også nord for Roa

Ja

Alternativ sør,
ny stasjon i fjell
på Slattum er
utfordrende
mht. security.

Alternativ med stasjon i
fjell på Slattum frarådes

Ja

Alternativ sør,
ny stasjon i fjell
på Slattum:
Stasjon i fjell er
utfordrende
mht. beredskap
og evakuering.

Alternativ med stasjon i
fjell på Slattum frarådes

Ja

Alternativ 2: Dobbeltspor Raufoss-Moelv

For regularitet og punktlighet er årsakene til innstillinger og forsinkelsestimer i 2015 hentet
fram, og effekten er vurdert på nytt. For de andre målene er effekten vurdert basert på nye
foreslåtte tiltak.
Mål

Type

Status

Analyse og tiltak

Regularitet.

Absolutt
krav

Regularitet 2015: 98,5 %

Analyse av trafikkdata viser:

Togtilbud som i 0+ (gods fra
Dovrebanen i avvik),
sannsynligvis lavere regularitet.

Dominerende andel av
innstilte tog i 2015 skyldtes
planlagte arbeider på
jernbanen, og derfor ikke
representativt for
regulariteten på strekningen.

Mål: 99,2 %

Alternativet innebærer både økt
togproduksjon og
forbedringstiltak. Det forventes
at forbedringstiltak kompenserer
for belastning grunnet økt
togproduksjon.
Punktlighet persontog
Mål: 90 %

Absolutt
krav

Punktlighet 2015 (persontrafikk
Gjøvikbanen): 84,7 %.
Enkeltspor er lite robust,
vanskelig å ta inn forsinkelser.
Infrastrukturforbedringene i 0+
kan gi bedret punktlighet, men
det er også flere tog (gods fra
Dovrebanen i avvik).

Anbefales
Ja/Nei
-

Av infrastrukturfeil er elkraft
største bidragsyter. Dette
forventes løst i 0+ når man
fornyer KL på strekningen.
Analyse av trafikkdata viser:
Største bidragsyter (ca. 25
%) til forsinkelsestimer i
2015 var planlagte arbeider
(forsinket buss for tog), og
derfor ikke representativt for
punktligheten. Omtrent 20%
skyldtes feil på infrastruktur,
dette forventes løst med
tiltak på KL og signal som
inngår i 0+.
Ekstra togavganger kan
påvirke punktligheten
negativt.
Resterende forsinkelser
skyldes i hovedsak forhold
utenfor denne utredningen
(trafikkavvikling og
togselskap)
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Punktlighet godstog
Mål: 90 %

Kjøretid Gods
Mål: bedre enn i dag
Frekvens/kapasitet
gods i 2030:

Absolutt
krav

Bør- krav

Bør- krav

Mål: dobling

Fortsatt enkeltspor, forbedrede
kryssingsmuligheter.
Trafikkøkning: Ett ekstra
persontog per time
(Jarenpendelen trekkes til
Gjøvik) pluss innsatstog til
Hakadal. Godsmengden kan
ikke økes (gods fra Dovrebanen
i avvik).

Bør- krav

Mål: tredobling

Mål: Tilstrekkelig tid til
vedlikehold

Trafikksikkerhet
Mål: Økt
trafikksikkerhet

Absolutt
krav

Absolutt
krav

-

Godsmengde Moelv-Roa
avhengig av valgt
godsstrategi.
Avhenger av revidert
godsstrategi (prioriterte
tidspunkter for gods)

-

Som i 0+ - Ikke mulig å oppnå
mål (Bergensbanen) med dette
konseptet. Avhenger av
godsstrategi.

Avhenger av valgt
godsstrategi. Vurdere
prioritering av godstog i
enkelte av døgnets timer,
kan da være mulig å oppnå
frekvensøkning.

Ja

Som i 0+ - Ikke mulig å oppnå
mål (Bergensbanen) med dette
konseptet. Avhenger av
godsstrategi.
Bedre godskapasitet for nye
ruter: Ett godstog (KristiansandÅndalsnes) via Gjøvikbanen, lav
frekvens. Mulig å få inn gods
Hønefoss-Sverige. Ingen
bedringer søndre del, men
bedringer nordre del av
Gjøvikbanen.

Vedlikeholdbarhet
(«hvite tider»)
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Sannsynligvis samme kjøretid
(gods Bergensbanen) som i
dag, dårligere slots.

Bedre godskapasitet for nye
ruter: Ett godstog (KristiansandÅndalsnes) via Gjøvikbanen, lav
frekvens. Mulig å få inn gods
Hønefoss-Sverige. Ingen
bedringer søndre del, men
bedringer nordre del av
Gjøvikbanen.
Frekvens/kapasitet
gods i 2050:

Antas å ha samme
karakteristika som for
persontog, mer detaljert
analyse nødvendig for å
kunne si noe sikkert.

Dato:
Revisjon:
Side:

Det må avklares om det kan
frigjøres tilstrekkelig
kapasitet Alnabru-RoaRaufoss til å kjøre godstog
til Trondheim denne veien.
Ikke mulig å oppnå
tredobling av
frekvens/kapasitet for gods
uten å gjøre tiltak på
strekningen Oslo-Roa og
Roa-Raufoss.

Jaren-Gjøvik: Må sannsynligvis
endre vedlikeholdsrutiner fra
dag til natt som konsekvens av
ruteendring (ett tog i timen). Mål
oppnås (hvite tider natt).
Bedring nordre del.

Må sannsynligvis flytte noe
vedlikehold fra dag til natt
nord for Roa. Situasjonen er
uendret fra dagens situasjon
sør for Roa. Det er foreslått
et nytt innsatstog til Hakadal,
men dette ligger utenfor
aktuelt tidsrom for
vedlikehold

Ikke fjernstyrt Roa-Gjøvik i dag.
Endres med ERTMS (inne i 0+).
Fortsatt mange usikrede
planoverganger, men de to
verste planovergangene (nord
for Raufoss) fjernes. Mer trafikk.
Bruløsninger Gjøvik-Moelv.

Fjerne planoverganger
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5.1.4 Alternativ 3: Dobbeltspor Oslo-Roa, dobbeltspor Raufoss-Moelv
Mål

Type

Status

Analyse og tiltak

Punktlighet godstog

Absolutt
krav

Bedre enn i dag på grunn av
dobbeltspor til Roa. Forutsetter
at vår strekning bidrar til å
oppnå punktlighetsmålet for
Bergensbanen. Dersom man
skal få effekt av dette konseptet
må det også gjøres tiltak RoaRaufoss.

Revurdering:

Mål: 90 %

Effekt av
tiltak

Anbefales
Ja/Nei
Ja

Dobbeltspor til Roa,
forutsetter at vår strekning
bidrar til å bedre punktlighet
for Bergensbanen.
Godsmengde Moelv-Roa
avhengig av hvor mye gods
som overføres fra
Dovrebanen til ny
forbindelse (Gjøvikbanen).
Vurdere behov for nye
krysningsspor mellom Roa
og Raufoss (54 km).
Det lages ikke urealistiske
ruter.

Frekvens/kapasitet
gods i 2030:

Bør- krav

Mål: dobling

Frekvens/kapasitet
gods i 2050:

Bør- krav

Mål: tredobling

Trafikksikkerhet
Mål: Økt
trafikksikkerhet

Absolutt
krav

Oppnår dobling på strekningen
(Oslo-Roa), mulig å oppnå
tredobling. Vanskelig å øke
frekvens Roa-Raufoss (som
0+). Roa-Raufoss blir
flaskehalsen. Flere
krysningsmuligheter/
dobbeltsporparseller behøves
hvis økt frekvens gods.

Med kobling Raufoss-Moelv
går der bare ett persontog i
timen mellom Raufoss og
Roa (Gjøvikbanen). Blir da
plass til minst ett godstog i
timen på denne strekningen.
Vurdere behov for nye
krysningsspor mellom Roa
og Raufoss (54 km).

Oppnår dobling på strekningen
(Oslo-Roa), mulig å oppnå
tredobling. Vanskelig å øke
frekvens Roa-Raufoss (som
0+). Roa-Raufoss blir
flaskehalsen. Flere
krysningsmuligheter/
dobbeltsporparseller behøves
hvis frekvens gods skal økes.
Planoverganger legges ned på
strekning som bygges ut med
dobbeltspor. Ny tunnel er mer
trafikksikker, men høyere risiko
for konsekvens ved hendelser.

Ja

Ja

Fjerne planoverganger også
mellom Roa og Raufoss

Ja

Alternativ sør,
ny stasjon i fjell
på Slattum er
utfordrende
mht. security.

Alternativ med stasjon i fjell
på Slattum frarådes

Ja

Alternativ sør,
ny stasjon i fjell
på Slattum:
Stasjon i fjell er
utfordrende
mht. beredskap
og evakuering.

Alternativ med stasjon i fjell
på Slattum frarådes

Ja

Ikke fjernstyrt Roa-Gjøvik i dag.
Endres med ERTMS (inne i 0+).
Fortsatt mange usikrede
planoverganger, men de to
verste planovergangene (nord
for Raufoss) fjernes. Mer trafikk.
Bruløsninger Gjøvik-Moelv.
Security (tilsiktede
handlinger)
Mål: Ingen etablering
av nye security-mål
Beredskap
Mål: Ikke
vanskeliggjøre
beredskap og
evakuering

Absolutt
krav

Absolutt
krav
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5.1.5 Alternativ 5: Dobbeltspor Oslo-Moelv
Mål

Type

Security (tilsiktede
handlinger)

Absolutt

Mål: Ingen etablering
av nye security-mål
Beredskap
Mål: Ikke
vanskeliggjøre
beredskap og
evakuering

krav

Absolutt
krav

Effekt av
tiltak

Anbefales
Ja/Nei

Status

Analyse og tiltak

Alternativ sør,
ny stasjon i fjell
på Slattum er
utfordrende
mht. security.

Alternativ med stasjon i fjell
på Slattum frarådes

Ja

Alternativ sør,
ny stasjon i fjell
på Slattum:
Stasjon i fjell er
utfordrende
mht. beredskap
og evakuering.

Alternativ med stasjon i fjell
på Slattum frarådes

Ja

5.1.6 Kommentar om evakuering og beredskap
•

•
•

•
•

Det er ingen nevneverdige tunneler på dagens Gjøvikbane. Det er mulig å evakuere
tog langs mesteparten av strekningen. Det er ikke langt til veg langs store deler av
strekningen.
Alternativer med tunnel gir generelt sett mer utfordrende evakuering, og stiller krav til
rømningsmulighet og beredskapsplasser utenfor tunnelene.
Nye spor har lavere feilhyppighet enn gamle spor, dette medfører redusert behov for
beredskap for feilretting. Nytt dobbeltspor gir større mulighet til å komme forbi en feil,
og enklere å komme fram til feilsted.
Nytt dobbeltspor har fordel med hensyn til atkomst, men økt tunnelandel gjør
beredskapsinnsatsen mer krevende.
Sammenkobling mellom Gjøvik og Moelv muliggjør atkomst til skadested fra to
retninger.

5.2 Veg
Forbedringstiltak for veg er ikke vurdert.
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6 VURDERING AV RESULTATENE
Dette kapitlet inneholder en vurdering av resultatene for jernbane og veg. For jernbane er det
identifisert kompenserende tiltak og foreslått anbefalinger for videre forbedringsarbeid.

6.1 Vurdering av resultater jernbane
6.1.1 Alternativ 0+
I 0+ inngår en del tiltak på eksisterende infrastruktur. Tiltakene i 0+ inngår også som
forutsetning i deler av de andre alternativene.
I alternativ 0+ oppnår man:
• Timesfrekvens til Gjøvik
• Litt bedre kjøretid på strekningen Roa-Gjøvik, pga. tiltak på spor og KL
• Økt trafikksikkerhet på strekningen Roa-Gjøvik, pga. fjernstyring
Det er noen ønskede effekter som man ikke oppnår i alternativ 0+:
• Økt godskapasitet Grefsen-Roa
• Økt avlastningsmulighet for godstog gjennom Oslotunellen
• Forbindelse mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen
I analysen har det kommet fram noen anbefalinger:
• Vurdere effekten av å gjenopprette ett eller flere kryssingsspor, f.eks. Gran.
• Vurdere om en revidert godsstrategi, som prioriterer godstog visse tider på døgnet, kan
gi økt godskapasitet mellom Grefsen og Roa.
• Vurdere nedlegging av planoverganger for økt trafikksikkerhet.

6.1.2 Alternativ 1b
I alternativ 1b bygges nytt dobbeltspor på strekningen Oslo – Roa, i tillegg til tiltakene som
inngår i alternativ 0+.
I alternativ 1b oppnår man, i tillegg til det man oppnår i alternativ 0+:
• Økt godskapasitet Grefsen-Roa. Dette kan utnyttes både for godstog retning Bergen
og godstog retning Stavanger.
• Avlastningsmulighet for godstog gjennom Oslotunellen.
• Fjerner Brynsbakken som flaskehals for godstog som må gå gjennom Oslo S.
Det er noen ønskede effekter som man ikke oppnår i alternativ 1b:
• Forbindelse mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen
I analysen har det kommet fram noen anbefalinger:
• Vurdere om det er mulig med 2 tog i timen hver vei mellom Oslo og Gjøvik; fordi en
tommelfinger-regel sier at det er akseptabelt med inntil 5 tog i timen på enkeltsporet
strekning, sum begge retninger, dersom kryssingsporene er riktig plassert. Med
dobbeltspor sør for Roa er det da i prinsippet mulig med 2 tog i timen Grefsen-Gjøvik.
• Det anbefales at underalternativet med stasjon i fjell på Slattum ikke videreføres, fordi
det er usikkert om kravene til beredskap og til security kan oppnås her.

6.1.3 Alternativ 2
I alternativ 2 etableres en helt ny forbindelse mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen, med nytt
dobbeltspor mellom Raufoss og Moelv. Det gjøres ellers ingen tiltak på strekningen OsloRaufoss ut over 0+.
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I alternativ 2 oppnår man, i tillegg til det man oppnår i alternativ 0+:
• Forbindelse mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen, og dermed en ny mulighet for å kjøre
godstog mellom f.eks. Alnabru og Trondheim.
• Mulighet for persontogtrafikk mellom Raufoss og Oslo, via Hamar, med vesentlig
kortere kjøretid enn på Gjøvikbanen. Dette kan medføre en omstrukturering av
persontogpendler.
Det er noen ønskede effekter som man ikke oppnår i alternativ 1b:
• Økt kapasitet mellom Grefsen og Roa, med tilhørende forbedringer for godstrafikk mot
Vestlandet.
I analysen har det kommet fram noen anbefalinger:
• Det må avklares om det kan frigjøres tilstrekkelig kapasitet Alnabru – Roa – Raufoss til
å kjøre godstog retning Trondheim på denne strekningen, i tillegg til persontogene
retning Gjøvik og godstogene retning Bergen. Det kan bli nødvendig med flere
kryssingsspor på dagens Gjøvikbane.

6.1.4 Alternativ 3
I alternativ 3 bygges dobbeltspor Oslo-Roa og dobbeltspor Raufoss-Moelv. Alternativ 3 er
dermed en kombinasjon av alternativene 1b og 2. I tillegg inngår tiltakene i 0+.
I alternativ 3 oppnår man, i tillegg til det man oppnår i alternativ 0+:
• Forbindelse mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen, og dermed en ny mulighet for å kjøre
godstog mellom f.eks. Alnabru og Trondheim.
• Mulighet for persontogtrafikk mellom Raufoss og Oslo via Hamar, med vesentlig
kortere kjøretid enn på Gjøvikbanen. Dette kan medføre en omstrukturering av
persontogtrafikken.
• Økt godskapasitet Grefsen-Roa. Dette kan utnyttes både for godstog retning Bergen
og godstog retning Stavanger.
• Avlastningsmulighet for godstog gjennom Oslotunellen.
I analysen har det kommet fram noen anbefalinger:
• Det må avklares om det kan frigjøres tilstrekkelig kapasitet Roa – Raufoss til å kjøre
godstog retning Trondheim på denne strekningen, i tillegg til persontogene retning
Gjøvik. Det kan bli nødvendig med flere kryssingsspor på dagens Gjøvikbane nord for
Roa.
• Vurdere om det er mulig med 2 tog i timen hver vei mellom Oslo og Gjøvik; fordi en
tommelfinger-regel sier at det er akseptabelt med inntil 5 tog i timen på enkeltsporet
strekning, sum begge retninger, dersom kryssingsporene er riktig plassert. Med
dobbeltspor sør for Roa er det da i prinsippet mulig med 2 tog i timen Grefsen-Gjøvik.
• Det anbefales at underalternativet med stasjon i fjell på Slattum ikke videreføres, fordi
det er usikkert om kravene til beredskap og til security kan oppnås her.

6.1.5 Alternativ 5
Alternativ 5 innebærer full utbygging av dobbeltspor langs hele strekningen Oslo – Moelv, altså
en kombinasjon av foregående alternativer, pluss dobbeltspor Roa-Raufoss.
• Alle krav og ønsker for strekningen oppfylles.
• Det anbefales at underalternativet med stasjon i fjell på Slattum ikke videreføres, fordi
det er usikkert om kravene til beredskap og til security kan oppnås her.
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6.2 Vurdering av resultater veg
6.2.1 Parsell 1: Jaren-Raufoss
Alternativ A2 Ny rv.4 Hennung er litt bedre enn A3 Ny rv.4 Einastrand. Men RAMS-ytelsen er
relativt lik, så det er ikke grunnlag for å fraråde noe alternativ.

6.2.2 Parsell 2: Raufoss-Gjøvik Nord
Basert på det som kom fram i analysemøtet var den foreløpige konklusjonen at A2 Alt 2
(sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen og rv. 4 i tunnel forbi Gjøvik) og A1 Alt 3 (rv.4
i tunnel forbi Gjøvik) er likeverdige, og at A2 Alt 1 (rv.4 gjennom Gjøvik) ikke anbefales.

6.2.3 Parsell 3: Gjøvik Nord – Mjøsbrua
Parsell 3 er en ny vei ved siden av eksisterende vei, som forutsettes å tilfredsstille gjeldende
krav, så det er antakelig en gevinst på trafikksikkerhet. Kjøretidsgevinsten er beskjeden for
den nye veien sammenlignet med den gamle.

6.3 Usikkerhet ved analysen
Det vil alltid være knyttet en viss usikkerhet med tanke på avdekking av risikoer i en analyse.
Dette er da spesielt relevant på KVU-nivå hvor detaljnivå er overordnet.
Det vil være nødvendig å foreta mer detaljerte risikoanalyser/RAMS-analyser i senere
planstadier, når grunnlaget er mer detaljert.
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7 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER
7.1 Jernbane
7.1.1 Konklusjon
Kravene til løsninger er gruppert i Absolutte krav og Bør-krav.
Absolutte krav er:
• Regularitet
• Oppetid
• Punktlighet
• Robusthet
• Dimensjonerende stigning/fall maks 20 ‰ over maks 3 km etter nærmere vurdering
• Vedlikeholdbarhet
• Trafikksikkerhet
• Security
• Beredskap
Bør-krav er:
• Kjøretid
• Frekvens/kapasitet
• Dimensjonerende stigning/fall maks 12,5 ‰
For de alternativene som i den innledende fareidentifiseringen ikke tilfredsstiller kravene, er det
identifisert mulige tiltak for å forbedre løsningen. Konklusjoner og anbefalinger er basert på
gjennomføring av disse tiltakene.
Tabell 17: Resultat etter analyse og forslag til tiltak

Alternativ 0+
Mål (A=Absolutt krav, B=Bør-krav, se tabell 4)
Regularitet (A)
Oppetid (A)
Punktlighet persontog (A)
Punktlighet gods (A)
Robusthet mot ytre forhold og grunnforhold persontog (A)
Robusthet mot ytre forhold og grunnforhold Gods (A)
Kjøretid persontog (B)
Kjøretid Gods (B)
Frekvens/kapasitet persontog i 2030 (B)
Frekvens/kapasitet persontog i 2050 (B)
Frekvens/kapasitet gods i 2030 (B)
Frekvens/kapasitet gods i 2050 (B)
Dimensjonerende stigning/fall (B/A)
Vedlikeholdbarhet (hvite tider) (A)
Trafikksikkerhet (A)
Security (tilsiktede handlinger) (A)
Beredskap (A)
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Oslo-Moelv
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Tabell 18: Resultat jernbanekonsepter

Alternativ 0+

Alternativ 1b

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 5

Mindre investeringer,
pluss
plattformforlengelser

Dobbeltspor til Roa

Sammenslåing av Gjøvikbanen og Dovrebanen.
Flere alternative traseer

Sammenslåing av Gjøvikbanen og Dovrebanen, og
dobbeltspor til Roa

Dobbeltspor til Moelv
(Sammenslåing av Gjøvikbanen og Dovrebanen)

Absolutte krav:

Absolutte krav:

Absolutte krav:

Absolutte krav:

Absolutte krav:

Alle absolutte krav kan
tilfredsstilles dersom det
gjennomføres en del tiltak
på dagens strekning.

Alle absolutte krav kan
tilfredsstilles dersom det
gjennomføres en del tiltak
på dagens strekning.

Alle absolutte krav kan
tilfredsstilles dersom det
gjennomføres en del tiltak
på dagens strekning.

Alle absolutte krav kan
tilfredsstilles dersom det
gjennomføres en del tiltak
på dagens strekning.

Alle absolutte krav
tilfredsstilles.
Alternativ med stasjon i fjell
på Slattum frarådes.

Alternativ med stasjon i fjell
på Slattum frarådes.

Alternativ med stasjon i fjell
på Slattum frarådes.
Bør-krav:

Bør-krav:

Bør-krav:

Bør-krav:

Bør-krav:

Det er mulig å etablere
timesfrekvens Oslo-RoaGjøvik.

Det er mulig å etablere
timesfrekvens Oslo-RoaGjøvik.

Det er mulig å etablere
timesfrekvens Oslo-RoaGjøvik.

Det er mulig å etablere
timesfrekvens Oslo-RoaGjøvik.

Alle bør-krav tilfredsstilles.

Det er ikke mulig å bedre
frekvens eller kjøretid på
strekningen ut over dette.

Det er mulig å etablere 2
eller flere tog i timen sør for
Roa.

Det er mulig å etablere 2
eller flere tog i timen
Raufoss-Moelv

Oppfyller ikke bør-krav til
stigning

Oppfyller ikke bør-krav til
stigning

Oppfyller ikke bør-krav til
stigning

Det er mulig å forbedre
frekvens og kjøretid sør for
Roa og på strekningen
Raufoss-Moelv
Oppfyller ikke bør-krav til
stigning

7.1.2 Anbefaling
I et 2030-perspektiv er det mulig å oppfylle alle absolutte krav dersom anbefalte tiltak
gjennomføres, uansett valgt alternativ. I et 2050- perspektiv vil ikke Alternativ 0+ og Alternativ
2 oppfylle bør-kravene til frekvens og kapasitet.
Det er mulig å utvikle Gjøvikbanen trinnvis, og få gevinster for hvert trinn:
1. Det anbefales at Alternativ 0+ iverksettes så raskt som mulig. Det vil gi gevinster på kort
sikt, og det er en forutsetning for de neste alternativene. Mange av tiltakene bør kunne
iverksettes innen få år. Tiltaket med lengst tidshorisont (2027) er innføring av fjernstyring
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nord for Roa, ved innføring av ERTMS. Fjernstyring kan om ønskelig forseres ved å
innføre konvensjonell fjernstyring i en mellomfase, dette vil åpne for økt trafikk nord for
Roa.
2. Neste trinn i utviklingen av Gjøvikbanen er enten Alternativ 1b Dobbeltspor Oslo-Roa
eller Alternativ 2 Dobbeltspor Raufoss-Moelv. Hvilket av disse som bør realiseres først,
avhenger av hvilket behov som er viktigst: Økt kapasitet for gods i retning Bergen eller ny
forbindelse for gods og persontrafikk mot Dovrebanen. Med dagens godsmønster som
forutsetning fremstår Alternativ 1b Dobbeltspor Oslo-Roa som viktigst, men dette kan
endres over tid.
Alternativ 1b Dobbeltspor Oslo-Roa gir følgende effekter:
• Mulighet for økt frekvens for persontog på hele Gjøvikbanen; inntil 2 tog i timen hver
vei nord for Roa, høyere frekvens sør for Roa.
• Mer fleksibilitet for godstransporten, og økt sannsynligheten for at mål for kapasitet,
kjøretid og punktlighet for gods oppnås. Denne fleksibiliteten kan utnyttes både for
godstog retning Bergen og godstog til Sørlandsbanen, som en avlastning for å kjøre
godstog gjennom Oslotunnelen. Kapasiteten på gods retning Bergen og Stavanger vil
også avhenge av kapasiteten vest for Roa, så nytten av dobbeltspor Oslo-Roa må
vurderes i et større bilde.
Alternativ 2 Dobbeltspor Raufoss-Moelv gir følgende effekter:
• Muligheten for en vesentlig bedring i persontogtilbudet fra Raufoss og Gjøvik til
Mjøsbyene, Gardermoen og Oslo, men ikke økt kapasitet sør for Roa.
• Åpner et alternativ til dagens godstrafikk på Dovrebanen langs Mjøsa. Strekningen
Eidsvoll-Hamar vil få dårligere kapasitet for godstog når man får full IC-trafikk her. Det
må avklares om det kan frigjøres tilstrekkelig kapasitet Oslo – Raufoss til å kjøre
godstog retning Trondheim på denne strekningen, i tillegg til persontogene retning
Gjøvik. Det kan bli nødvendig med flere kryssingsspor på dagens Gjøvikbane.
3. Tredje trinn i utviklingen av Gjøvikbanen er Alternativ 3 Kombinert 1b + 2, dvs. å
komplettere med det alternativet som ikke ble valgt i forrige trinn.
4. Fjerde trinn er Alternativ 5 Dobbeltspor Oslo-Moelv. Utbygging av alternativ 5 vil
tilfredsstille alle krav, men vil sannsynligvis ikke gi vesentlig økt ytelse sammenlignet med
alternativ 3.

Dette dokumentet er basert på STY-601419, rev. 004

Dokumentnummer:
Gjøvikbanen, (Oslo S) – Gjøvik
Overordnet RAMS-analyse, KVU for transportsystemet Jaren-Gjøvik-Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4)

Dato:
Revisjon:
Side:

27.06.16
02A
36 av 42

7.2 Veg
Kravene til løsninger er gruppert i Absolutte krav og Bør-krav.
Absolutte krav er:
• Vedlikeholdbarhet
• Trafikksikkerhet
• Security
• Beredskap
Bør-krav er:
• Tilgjengelighet (flaskehals)
• Robusthet
• Kjøretid
• Kapasitet
Veg-løsningen er delt tre parseller.
• Parsell 1: Rv4 Jaren – Raufoss, 2 alternativer
o A2 Hennung
o A3 Einastrand
• Parsell 2: Raufoss – Gjøvik Nord, 3 alternativer
o A2 Alternativ 2 med sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen og rv. 4 i
tunnel forbi Gjøvik
o A2 Alternativ 1 rv. 4 gjennom Gjøvik
o A1 Alternativ 3 rv. 4 i tunnel forbi Gjøvik
• Parsell 3: Gjøvik Nord – Mjøsbrua, 1 alternativ
o A2 Vestkorridor

Det er ikke formulert ytelseskrav for RAMS for disse parsellene, så alternativene er kun
sammenlignet innbyrdes.
• Parsell 1: Alternativ A2 Hennung er litt bedre enn A3 Einastrand. Men RAMS-ytelsen
er relativt lik, så det er ikke grunnlag for å fraråde noe alternativ.
• Parsell 2: A1 Alternativ 3 rv. 4 i tunnel forbi Gjøvik og A2 Alternativ 2 med
sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen og rv. 4 i tunnel forbi Gjøvik ser
ut til å være likeverdige i RAMS-sammenheng.
• Parsell 3: A2 Vestkorridor ser ut til å gi like god/bedre RAMS-ytelse enn dagens
situasjon.
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ANALYSESKJEMA JERNBANE

Mål

Alternativ 0+

Alternativ 1b
Dobbeltspor til Roa

Alternativ 2
Dobbeltspor Raufoss-Moelv

Alternativ 3
Kombinert 1b + 2

Alternativ 5
Dobbeltspor Oslo-Moelv

Regularitet: 99,2 %.
Ikke regularitet for gods.

Mer press på linjen (ekstra innsatstog til Mindre press på linjen, sannsynligvis bedre Togtilbud som i 0+ (gods fra Dovrebanen i Mindre press på linjen, sannsynligvis bedre Ny infrastruktur, sannsynlig at målet nås.
avvik), sannsynligvis lavere regularitet.
regularitet.
Hakadal og ekstra tog i timen til Gjøvik) gir regularitet
sannsynligvis lavere regularitet. Langt
mellom krysningsmuligheter nord for Jaren
gjør at tog sannsynligvis innstilles Jaren.

Oppetid: 99,3 %

Gammel infrastruktur bidragsyter til
redusert oppetid og tilgjengelighet. KL
største bidragsyter til redusert oppetid i
dag, KL-fornyelse inkludert i 0+.

Punktlighet persontog: 90 %

Punktlighet 2015 (persontrafikk
Fortsatt enkeltspor på store deler av
Gjøvikbanen): 84,7 %.
strekningen. Sannsynlig at dobbeltspor øker
Enkeltspor er lite robust, vanskelig å ta inn punktligheten.
forsinkelser. Infrastrukturforbedringene i
0+ kan gi bedret punktlighet, men trafikken
skal også økes.

Punktlighet 2015 (persontrafikk
Fortsatt enkeltspor på store deler av
Ny infrastruktur, sannsynlig at målet nås.
Gjøvikbanen): 84,7 %.
strekningen. Sannsynlig at dobbeltspor øker
Enkeltspor er lite robust, vanskelig å ta inn punktligheten.
forsinkelser. Infrastrukturforbedringene i
0+ kan gi bedret punktlighet, men det er
også flere tog (gods fra Dovrebanen i
avvik).

Punktlighet gods: 90 %

Fortsatt enkeltspor, forbedrede
Bedre enn i dag på grunn av dobbeltspor.
kryssingsmuligheter. Trafikkøkning: Ett
Forutsetter at strekning Oslo-Roa bidrar til
ekstra persontog per time (Jarenpendelen å oppnå punktlighetsmålet.
trekkes til Gjøvik) pluss innsatstog til
Hakadal. Godsmengden kan ikke økes i 0+.

Fortsatt enkeltspor, forbedrede
kryssingsmuligheter. Trafikkøkning: Ett
ekstra persontog per time (Jarenpendelen
trekkes til Gjøvik) pluss innsatstog til
Hakadal. Godsmengden kan ikke økes i 0+
(gods fra Dovrebanen i avvik).

Bedre enn i dag på grunn av dobbeltspor til Gjelder både Bergensbanen og
Roa. Forutsetter at vår strekning bidrar til å Gjøvikbanen. Mulighet for å overføre mye
oppnå punktlighetsmålet for Bergensbanen. gods fra Dovrebanen.
Dersom man skal få effekt av dette
konseptet må det også gjøres tiltak RoaRaufoss.

Robusthet mot ytre forhold og grunnforhold
persontog:
Mål: høyere enn i dag

Mellom Jaren og Gjøvik blir robustheten
bedre med kryssing på Reinsvoll.

Forutsetter at eksisterende bane blir
liggende når det bygges ny - bedre
robusthet pga redundans.

Mellom Jaren og Gjøvik blir robustheten
bedre med kryssing på Reinsvoll. Bedre
robustitet pga kobling til Dovrebanen/IC

Forutsetter at eksisterende bane blir
Oslo-Hakadal: eksisterende spor beholdes i
liggende når det bygges ny - bedre
tillegg til dobbeltspor. God robusthet pga
robusthet pga redundans. Mellom Jaren og redundans og dobbeltspor.
Gjøvik blir robustheten bedre med kryssing
på Reinsvoll (0+). Bedre robustitet pga
kobling til Dovrebanen/IC

Robusthet mot ytre forhold og grunnforhold
Gods
Mål: høyere enn i dag

Robusthet blir ikke bedre.

Forutsetter at eksisterende bane blir
liggende når det bygges ny - bedre
robusthet pga redundans.

Bedre pga kobling til kobling til
Dovrebanen/IC

Forutsetter at eksisterende bane blir
Oslo-Hakadal: eksisterende spor beholdes i
liggende når det bygges ny - bedre
tillegg til dobbeltspor. God robusthet pga
robusthet pga redundans. Mellom Jaren og redundans og dobbeltspor.
Gjøvik blir robustheten bedre med kryssing
på Reinsvoll (0+). Bedre robustitet pga
kobling til Dovrebanen/IC

Ny infrastruktur, sannsynlig at målet nås.

Sannsynlig at nås.

Ny infrastruktur, sannsynlig at målet nås.

Ny infrastruktur, sannsynlig at målet nås.

Dokumentnummer:
Gjøvikbanen, (Oslo S) – Gjøvik
Overordnet RAMS-analyse, KVU for transportsystemet Jaren-Gjøvik-Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4)

Dato:
Revisjon:
Side:

Kjøretid persontog:
Mål: bedre enn i dag (120 min)

Beregnet reisetid 121 min. Ett minutt
lengre enn i dag.

30 min redusert reisetid til Gjøvik - mye
bedre enn i dag.

Kjøretid Gods:
Mål: bedre enn i dag

Sannsynligvis samme kjøretid som i dag,
dårligere slots.

Redusert kjøretid for gods til Bergensbanen Redusert kjøretid for gods til Bergensbanen
Redusert kjøretid, sannsynligvis bedre slots Sannsynligvis samme kjøretid (gods
Bergensbanen) som i dag, dårligere slots. (Roa). Mulighet for godstrafikk nord for Roa (Roa). Mulighet for godstrafikk nord for Roa

Frekvens/kapasitet persontog i 2030:
Mål: Ett tog/time til Gjøvik, ett ekstra
innsatstog til Hakadal

Bedre (R2027):
Ett ekstra innsatstog til Hakadal
Timesfrekvens til Gjøvik (Jarenpendelen
forlenges)

GB: som i 0+
Følgende tilbud:
IC: 2 tog i timen til Hamar/Oslo
1 tog i timen til Gjøvik.
3 lokaltog i timen til Hakadal (gammel linje)
1 tog i timen til Jaren
Mål oppnås.

GB: som i 1b
IC: 2 tog i timen til Hamar/Oslo

4 tog i timen til Gjøvik/Lillehammer
4 tog i timen Gjøvik/Elverum

Frekvens/kapasitet persontog i 2050:
Mål: 2 tog/time til Gjøvik

Perspektivmelding: 2 tog i timen i 2050.
Oppnås ikke.

Følgende tilbud:
1 tog i timen til Gjøvik.
3 lokaltog i timen til Hakadal (gammel linje)
1 tog i timen til Jaren
Mål oppnås ikke.

GB: som i 0+
IC: 2 tog i timen til Hamar/Oslo

GB: som i 1b
IC: 2 tog i timen til Hamar/Oslo

4 tog i timen til Gjøvik/Lillehammer
4 tog i timen Gjøvik/Elverum

Oppnår dobling på aktuell del av
strekningen (Oslo-Roa), mulig å oppnå
tredobling.

Som i 0+ - Ikke mulig å oppnå mål
Oppnår dobling på strekningen (Oslo-Roa), Mål oppnås
(Bergensbanen) med dette konseptet.
mulig å oppnå tredobling. Vanskelig å øke
Bedre gods nye ruter: Ett godstog
frekvens Roa-Raufoss (som 0+). Roa(Kristiansand-Åndalsnes) via Gjøvikbanen, Raufoss blir flaskehalsen. Flere
lav frekvens. Mulig å få inn gods Hønefoss- krysningsmuligheter/ dobbeltsporparseller
Sverige. Ingen bedringer søndre del, men behøves hvis økt frekvens gods.
bedringer nordre del.

Dimensjonerende stigning/fall
Ingen endring (20 promille)
Mål: øvre krav TR 12,5 ‰, dagens stigning 20
‰

Mål oppnås - 12,5 promille

Opp til 16 promille i ett alternativ. Ellers
Opp til 16 promille i ett alternativ. Ellers
Opp til 16 promille i ett alternativ. Ellers
12,5 promille. Oppnår krav i alle alternativ. 12,5 promille. Oppnår krav i alle alternativ. 12,5 promille. Oppnår krav i alle alternativ.

Vedlikeholdbarhet (hvite tider)
Mål: Tilstrekkelig tid til vedlikehold innenfor
foreslått ruteplan

Bedre muligheter for vedlikeholdmed
dobbeltspor pluss at eksisterende spor
opprettholdes. Ny tunnel.

Jaren-Gjøvik: Må sannsynligvis endre
vedlikeholdsrutiner fra dag til natt som
konsekvens av ruteendring (ett tog i
timen). Mål oppnås (hvite tider natt).
Bedring nordre del.

Frekvens/kapasitet gods:
Mål: dobling 2030, tredobling 2050.

Ikke mulig å oppnå mål med dette
konseptet.

Jaren-Gjøvik: Må sannsynligvis endre
vedlikeholdsrutiner fra dag til natt som
konsekvens av ruteendring (ett tog i
timen). Mål oppnås (hvite tider natt).
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121 min (GB)
80 min (IC)
Ingen bedring Gjøvikbanen, nordlige del av
Gjøvikbanen får bedre reisetid via IC.

92 min (GB)
80 min (IC)
Redusert kjøretid både via Gjøvikbanen og
IC.
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69 min (GB)
80 min (IC)
Redusert kjøretid både via Gjøvikbanen og
IC.

Mulig å oppnå målet med 3 tog i timen via
IC.

Bedre muligheter for vedlikeholdmed
dobbeltspor pluss at eksisterende spor
opprettholdes. Ny tunnel.
Må sannsynligvis endre vedlikeholdsrutiner
fra dag til natt som konsekvens av
ruteendring.
Mål oppnås (hvite tider natt). Bedring
nordre del

Bedre muligheter for vedlikeholdmed
dobbeltspor pluss at eksisterende spor
opprettholdes Oslo-Hakadal. Ny tunnel.
Må sannsynligvis endre vedlikeholdsrutiner
fra dag til natt som konsekvens av
ruteendring.
Mål oppnås (hvite tider natt).
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Trafikksikkerhet
Mål: Økt trafikksikkerhet

Ikke fjernstyrt Roa-Gjøvik i dag. Endres
med ERTMS (inne i 0+). Fortsatt mange
usikrede planoverganger. Mer trafikk.

Planoverganger legges ned på strekning
som bygges ut med dobbeltspor. Den
største mengden planoverganger er nord
for Roa, ingen endring. Ny tunnel er mer
trafikksikker, men høyere konsekvens ved
hendelser.

Ikke fjernstyrt Roa-Gjøvik i dag. Endres
med ERTMS (inne i 0+). Fortsatt mange
usikrede planoverganger, men de to verste
planovergangene (nord for Raufoss)
fjernes. Mer trafikk. Bruløsninger GjøvikMoelv.

Planoverganger legges ned på strekning
Alle planoverganger legges ned.
som bygges ut med dobbeltspor. Ny tunnel
er mer trafikksikker, men høyere risiko for
konsekvens ved hendelser.
Ikke fjernstyrt Roa-Gjøvik i dag. Endres med
ERTMS (inne i 0+). Fortsatt mange usikrede
planoverganger, men de to verste
planovergangene (nord for Raufoss)
fjernes. Mer trafikk. Bruløsninger GjøvikMoelv.

Security (tilsiktede handlinger)
Mål: Ingen etablering av nye security-mål

Ingen økning i antall tog fra Gjøvikbanen
inn på Oslo S.

Alternativ sør, ny
stasjon i fjell på
Slattum:

Ingen økning i antall tog fra Gjøvikbanen
inn på Oslo S.
Ny bru mellom Gjøvik og
Moelv/Hamar/Lillehammer. Alle bruer kan
på generell basis sies å være et militært
mål

Alternativ sør, ny
stasjon i fjell på
Slattum:

Ingen endring Oslo - Gjøvik. Noen
alternativer med lange bruer. Gangveier
ved siden.

Alternativ sør, ny
stasjon i fjell på
Slattum:

Utfordrende mht
security.

Beredskap
Mål: Ikke vanskeliggjøre beredkskap og
evakuering

Ingen endring

Alternativ sør, ny
stasjon i fjell på
Slattum:
Stasjon i fjell er
utfordrende mht.
beredskap og
evakuering.

Generelt for alle
alternativer:
Ingen funn mht
security

Generelt for alle
alternativer:
Tunneler er mer
trafikksikre, men
høyere risiko for
konsekvens ved
hendelser.
Mer utfordrende
evakuering og krav til
beredskapsplasser.
Nye baner har
generelt bedre
tilgang til sporet via
driftsveier.
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Utfordrende mht
security.

Stasjon i fjell er
utfordrende mht.
beredskap og
evakuering.

Generelt for alle
alternativer:

Alternativ sør, ny
stasjon i fjell på
Slattum:

Generelt for alle
alternativer:

Ingen økning i antall
tog fra Gjøvikbanen Utfordrende mht
inn på Oslo S.
security.
Ny bru mellom Gjøvik
og
Moelv/Hamar/Lilleha
mmer. Alle bruer kan
på generell basis
sies å være et
militært mål.

Ingen økning i antall
tog fra Gjøvikbanen
inn på Oslo S.
Ny bru mellom Gjøvik
og
Moelv/Hamar/Lilleha
mmer. Alle bruer kan
på generell basis
sies å være et
militært mål.

Generelt for alle
alternativer:

Generelt for alle
alternativer:

Mye tunnel. Tunneler
er mer trafikksikre,
men høyere risiko for
konsekvens ved
hendelser. Mer
utfordrende
evakuering og krav til
beredskapsplasser.
Nye baner har
generelt bedre
tilgang til sporet via
driftsveier.
Noen alternativer
med lange bruer,
forutsetter at
gangbaner etableres
langs spor.

Alternativ sør, ny
stasjon i fjell på
Slattum:
Stasjon i fjell er
utfordrende mht.
beredskap og
evakuering.

Mye tunnel. Tunneler
er mer trafikksikre,
men høyere risiko for
konsekvens ved
hendelser. Mer
utfordrende
evakuering og krav til
beredskapsplasser.
Nye baner har
generelt bedre
tilgang til sporet via
driftsveier.
Noen alternativer
med lange bruer,
forutsetter at
gangbaner etableres
langs spor.
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Parsell 1: Rv. 4 Jaren – Raufoss
Mål
Tilgjengelighet (flaskehals)

A3 Einastrand

A2 Hennung
Like

Like

Robusthet

Følger jernbanen. Ligger i stor grad i nytt terreng. Alternativ
omkjøring via dagens Rv4.

Ingen alternativ dersom stengt over Lygna

Kjøretid
Frekvens/kapasitet
Vedlikeholdbarhet

Lavest kjøretid
Høyest kapasitet (og hastighet)
Drift på sommertid tilnærmet lik i begge alternativer. Lettere Hyppigere brøyting, men flere avkjøringsmuligheter og mer
å drive vedlikehold når man har flere omkjøringsmuligheter. lettvindt.
Lang strekning uten avkjøringsmuligheter, tungvindt
vedlikehold.
Bedre separering og færre kryss. Mer ensartet trafikkbilde.
Ingen for denne parsellen.
Ingen for denne parsellen.
Lang strekning uten avkjøringsmuligheter

Trafikksikkerhet
Security (tilsiktede handlinger)
Beredskap
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Parsell 2: Rv. 4 Raufoss – Gjøvik Nord
Mål
Tilgjengelighet (flaskehals)

A2 alt. 2 med sammenkobling av Gjøvikbanen og
Dovrebanen og rv. 4 i tunnel forbi Gjøvik
Omkjøring via gammel Rv4

Robusthet

God robusthet, omkjøring

Kjøretid
Frekvens/kapasitet

God, gir mest innspart reisetid av alternativene
Veldig økning, 4-felts i tillegg til eksisterende vei

Vedlikeholdbarhet

Dårlig, ikke god omkjøringsmulighet
I eksisterende vei, dårligere robusthet
(flomutsatt)
Dårligere kjøretid
Som i dag, ingen endring.

Bedres. (Avlaster andre trafikkerte kryss.)

Security (tilsiktede handlinger)

Bru over Hunnselva. Høy bru, trangt mellom vei og
jernbane. Brukonstruksjon spiller inn - felles bru
bedrer security.
Lang tunnel, men ikke krav til evakueringsrom.

Forventet trafikkvekst gir dårligere
trafikksikkerhet på sikt
Ikke relevant

Flomutsatt

Parsell 3: Rv. 4 Gjøvik Nord - Mjøsbrua
Mål
Tilgjengelighet (flaskehals)

A2 Vestkorridor
Tilgjengelighet øker. Dagens Rv4 tar rollen som
lokalvei, bedret oppetid.

Robusthet

Robusthet øker. Dagens Rv4 tar rollen som lokalvei,
bedret oppetid.
Kort parsell, 2-3 min kjøretidsforbedring i forhold til
dagens.

Kjøretid
Frekvens/kapasitet
Vedlikeholdbarhet
Trafikksikkerhet
Security (tilsiktede handlinger)?
Beredskap?

A1 alternativ 3 rv. 4 i tunnel forbi Gjøvik
Omkjøring via gammel Rv4, utbedring av
trafikksystemet rundt Gjøvik totalt sett
God robusthet, omkjøring

God, gir mest innspart reisetid av alternativene
Veldig økning, 4-felts i tillegg til eksisterende
vei
God, alternative veier, sannsynligvis to-løps tunnel. Som i dag, ingen endring. Ikke god
God, alternative veier, sannsynligvis to-løps
vedlikeholdbarhet i dag. Forventet trafikkvekst tunnel.
gir dårligere vedlieholdbarhet på sikt.

Trafikksikkerhet

Beredskap

A2 alternativ 1 rv. 4 gjennom Gjøvik

God kapasitet, 4 felt i stedet for 2, i tillegg dagens Rv4.
Lettere å drifte. Mulig tunnel (mer tunnel gir mer
vedlikehold)
Bedre, utstyres med midtdeler.
Ingen
Bedre
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Bedres. (Avlaster andre trafikkerte kryss.)
Bru over Hunnselva. Høy bru, trangt mellom vei
og jernbane. Brukonstruksjon spiller inn - felles
bru bedrer security.
Lang tunnel, men ikke krav til evakueringsrom.
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