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Formålet for Jernbaneverkets deltagelse i KVU for 
transportsystemet Jaren – Gjøvik – Moelv er:

• Å være med i utredningsarbeidet for å sørge for at 
muligheten for en eventuell sammenkobling Gjøvik - Moelv 
ivaretas ved bygging av en ny riksveg 4 nord for Gjøvik.

• Å bidra til at aktuelle konsepter som skal gi et mer pålitelig, 
effektivt og sikkert transportsystem også inneholder 
jernbanen som alternativ

• Å identifisere Gjøvikbanens rolle i aktuelle konsepter for 
person- og godstransport på Østlandet

• Å analysere virkninger av de ulike konseptene, bl.a. med 
hensyn til miljø, regional utvikling (persontransport på tog), 
nasjonal godsutvikling, lokalisering av vekst for 
boligområder og arbeidsplasser og samfunnsøkonomi. 



Delstrekningene har og kan 
fylle ulike funksjoner

Nittedal - Oslo: Her er det størst 
markedsgrunnlag, kapasiteten på sporet er 
sprengt. Det er behov for et dobbeltspor, 
antagelig i ny trase for å bedre togtilbudet.

Roa - Nittedal: Sør for Hakadal er kapasiteten 
på sporet er sprengt. Det er behov for et 
dobbeltspor for å bedre kapasiteten for gods 
og person

Gjøvik - Roa: Lite press på sporet, men med en 
sammenkobling kan denne delstrekningen bli 
meget viktig for gods.

Moelv - Gjøvik: En sammenkobling gir et nytt 
banenettverk som kan gi annen rolledeling 
mellom banestrekningene og kan gi muligheter 
for bedret tilbud for gods og persontransport



Konsept 0+  
Utbedring i eksisterende trasé

Kapasiteten for en enkeltsporet linje er nær sagt fullt utnyttet Oslo –
Hakadal. Kun dobbeltspor på strekningen kan gi noe mer kapasitet 
av betydning.

Konsept som kan gi noe bedret persontogtilbud
• Tiltak

– Bedret strømforsyning
– Sideplattform og ny overgang på Nittedal
– Reetablering av Reinsvoll krysningsspor
– Plattformforlengelser
– Økt hensettingskapasitet

(Forlenget krysningsspor i Movatnområdet kan gi noe mer 
robusthet for godstransporten)

• Effekt
– Timeskjøring til Gjøvik
– Et ekstratog til Jaren i rush
– Nytt togmateriell
– Redusert tilbud for godstransport



Konsept 1 
Dobbeltspor til Roa og Hønefoss

• Tiltak
– Dobbeltspor til Roa
– Tilsving Hønefoss og Hokksund
– Tilsving Krysningsspor Hønefoss -

Hokksund
– Nytt dobbeltspor Roa - Hønefoss

• Effekt av konsept 1:
– Mye bedre kapasitet på strekningen 
– Økt frekvens for person og gods
– Redusert reisetid: Nittedal 15 min, Jaren 

50 min og Gjøvik 94 min
– Kortere kjøretid gods
– Gods fra Sørlandet og Vestlandet kan 

kjøres om Gjøvikbanen
– Oslotunnelen og Oslo S avlastes
– Bedre stigningsforhold og 

stasjonsplassering



Konsept 1 
Dobbeltspor til Roa og Hønefoss

• Mulighetsstudie har funnet 
frem til 3 alternativ på 
parsellen Oslo – Nittedal

– Grefsen – Nittedal

– Grorud – Nittedal

– Grorud – Slattum –
Nittedal



Konsept 1 
Dobbeltspor til Roa

• Parsellen Nittedal- Roa
– Nittedal – Roa følger dagens linje, 

men mer utrettet. Beholder 
beliggenheten til flere stasjoner



Konsept 2
Dobbeltspor hele Gjøvikbanen

• Tiltak
– Dobbeltspor Grorud - Gjøvik

• Effekt av konsept 2:
– Kapasitet tilsvarende IC-strekningene
– Økt frekvens for person og gods
– Redusert reisetid: Nittedal 15 min, Jaren 50 

min og Gjøvik 83 min
– Kortere kjøretid gods
– Oslotunnelen og Oslo S avlastes
– Bedre stigningsforhold og 

stasjonsplassering
– Mulighet for en regional utvikling av 

stasjonsbyene på Gjøvikbanen



Konsept 3
Sammenkoble Gjøvikbanen og Dovrebanen

• Tiltak
– Dobbeltspor for persontog og godstog Gjøvik -

Moelv eller Hamar/Brumunddal

• Effekt av konsept 3:
– Kobler Gjøvikbanen til nasjonalt banenett og gir 

mulighet for ny rolledeling mellom alle 
banestrekningene på Østlandet

– Nasjonale virkninger for gods, gir nye 
muligheter for godsfremføring nord, sør, øst og 
vest

– Mer robust bane ved unntak
– Avlaster Dovrebanen
– Regional utvikling av Mjøsbyen
– Kortere reisetid til Gardermoen og Oslo for 

Gjøvik og Raufoss



Konsept 3
Sammenkoble Gjøvikbanen og Dovrebanen

• Det vil i dette arbeidet se på forskjellige alternativer for fremføring/traseer fra Gjøvikbanen 
mot Dovrebanen

• Stigningsforhold tilsier flere alternativer som må vurderes:
– En godslinje vest for Gjøvik samt en personlinje i eksisterende trase med Gjøvik som butt
– En godslinje vest for Gjøvik med persontoglinje i eksisterende trase til Gjøvik stasjon og så prøve å koble 

sammen linjene nord for Gjøvik.
– En felles trase med litt dårligere stigningsforhold og stasjon i Kallerudområdet
– Kan man føre en linje over Mjøsa rett nord for Gjøvik, gjennom Nes-halvøya mot Brumunddal eller 

Hamar?



Konsept 4
Dobbeltspor i hver ende

• Tiltak:
– Dobbeltspor Oslo – Roa
– Dobbeltspor Gjøvik – Moelv

• Effekt
– Kobler Gjøvikbanen til nasjonalt banenett og gir 

mulighet for ny rolledeling mellom alle 
banestrekningene på Østlandet

– Nasjonale virkninger for gods, gir nye muligheter for 
godsfremføring nord, sør, øst og vest

– Mer robust bane ved unntak
– Avlaster Dovrebanen
– Regional utvikling av Mjøsbyen
– Kortere reisetid til Gardermoen og Oslo for Gjøvik og 

Raufoss
– Mye bedre kapasitet på strekningen 
– Økt frekvens for person og gods
– Redusert reisetid: Nittedal 15 min, Jaren 50 min og 

Gjøvik 94 min
– Kortere kjøretid gods
– Oslotunnelen og Oslo S avlastes
– Bedre stigningsforhold og stasjonsplassering



Konsept 5
Dobbeltspor hele Gjøvikbanen og sammenkobling

• Tiltak
– Dobbeltspor Grorud – Gjøvik

– 15 kilometer nytt dobbeltspor fra 
Gjøvik til Moelv/Hamar/Brumunddal

• Effekt av konsept 5:
– Gir alle fordeler som nevnt i konsept 

4, med robusthet, regional utvikling, 
styrking av gods

– Et togtilbud tilsvarende Hamar (etter 
IC- utbygging)


