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Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo 
Mulighetsstudie, utredningsfase 2 
 
Konseptutvikling og traséutredning 

 

 
 
 
 
 

 

Forord 
 
Grensekomitéen Värmland – Østfold har gjennom mange år engasjert seg for gode kommunika-
sjoner, ikke bare i sitt eget nærområde, men i et nordisk og internasjonalt perspektiv. I denne 
sammenhengen har det også vært naturlig å få undersøkt mulighetene for en moderne høyhas-
tighetsbane mellom Oslo og Stockholm 

Slike undersøkelser er kjernevirksomheten til Norsk Bane AS. Selskapet har lenge vært sentral i 
tenkningen om og den detaljerte planleggingen av effektive og konkurransedyktige, sporbundne 
transportsystem.  

Høsten 2011 fikk Norsk Bane AS et tilskudd fra Grensekomitéen Värmland – Østfold til finansie-
ring av en første utredningsfase. Rapporten ble lagt fram 30.04.2012. 

I desember 2013 ble arbeidene ført videre i utredningsfase 2A. I tillegg til tilskudd fra Grense-
komitéen og flere lokale samarbeidspartnere, kom det også bidrag fra Osloregionen og fra kom-
mune Årjäng, Bengtfors, Grums og Säffle. 

Utredningsfase 2B tok til i juli 2014. Denne ble finansiert av kommunene Kristinehamn, Deger-
fors, Karlskoga, Lekeberg og Örebro. 

Norsk Bane AS takker for Grensekomitéen Värmland – Østfold sin mangårige innsats og for alle 
tilskuddene som har gjort utredningsarbeidet mulig.  

 

Norsk Bane AS 

Ålesund, 25.04.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                            Mulighetsstudie, utredningsfase 2, april 2016        4 

Innhold 

 

1 Sammendrag ...................................................................................................................... 6 

1.1 Status i arbeidet ......................................................................................................... 6 

1.2 En funksjonell jernbane .............................................................................................. 6 

1.3 Traséundersøkelsene................................................................................................. 8 

1.4 Nøkkeltall for de enkelte delstrekningene ................................................................... 9 

1.4.1 Riksgrensen – Årjäng – Karlstad grense ............................................................... 9 

2 Grunnleggende forutsetninger........................................................................................... 11 

2.1 Om utredningsarbeidet ............................................................................................. 11 

2.1.1 Undersøkelsesområdet..................................................................................... 11 

2.1.2 Planprinsipp for høy funksjonalitet .................................................................... 12 

2.1.3 Retningslinjer for traséplanleggingen ................................................................ 19 

2.1.4 Søk etter korrekt og fullstendig informasjon ...................................................... 20 

2.1.5 Korridorsøket og utarbeidelsen av traséforslag ................................................. 22 

2.1.6 De ulike utredningsfasene................................................................................. 23 

2.2 Spesielle problemstillinger........................................................................................ 24 

2.2.1 Bygge videre på det vi har? .............................................................................. 24 

2.2.2 Kurvaturparameter ............................................................................................ 26 

2.2.3 Stasjonslokalisering og -utforming .................................................................... 28 

2.2.4 Samlokalisering av veg og bane ....................................................................... 28 

2.2.5 Tilkomst til banen.............................................................................................. 29 

2.2.6 Inngrep i dyrka mark ......................................................................................... 30 

2.2.7 Bane i dagen..................................................................................................... 31 

2.2.8 Bane på bro ...................................................................................................... 33 

2.2.9 Bane i tunnel..................................................................................................... 34 

3 Traséforslaget for Ørje / Töcksfors – Karlstad og avgreiningen til Säffle .............................. 35 

3.1 Generelt om strekningen og dens funksjon i banenettverket .................................... 35 

3.2 Korridorsøk innenfor hovedkorridoren ...................................................................... 36 

3.3 Gjennom vestre del av Årjängs kommune ................................................................ 37 

3.4 Gjennom østre del av Årjängs kommune.................................................................. 51 

3.5 Gjennom Säffle kommune, trasé Oslo – Karlstad ...................................................... 61 

3.6 Gjennom Grums kommune ...................................................................................... 74 

3.7 Forbindelsen til Säffle............................................................................................... 88 

3.7.1 Mulige løsninger for trasé og stasjon i Säffle by ................................................ 88 

3.7.2 Foreslått trasé for forbindelsen til Säffle, i Säffle kommune............................... 93 

3.7.3 Foreslått trasé for forbindelsen til Säffle, i Grums kommune ............................102 

3.8 Trasélengder, anleggskostnader og kjøretider.........................................................103 

4 Lillestrøm - Kongsvinger...................................................................................................106 

5 Lillestrøm - Bjørkelangen .................................................................................................106 

6 Oslo-området ...................................................................................................................106 

7 Traséforslaget for Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense ....................107 

7.1 Generelt om strekningen og dens funksjon i banenettverket ...................................107 

7.2 Gjennom Kristinehamns kommune..........................................................................111 

7.2.1 Planprinsipp A: ny bane gjennom eksisterende stasjonsområde......................111 

7.2.2 Planprinsipp B: bruk av eksisterende stasjon, men ny bane utenfor.................115 

7.2.3 Planprinsipp C: ny bane og ny stasjon utenfor Kristinehamn sentrum..............119 

7.2.4 Oppsummering og anbefaling til planprinsipp for Kristinehamn stasjon............123 

7.2.5 Foreslått trasé gjennom Kristinehamns kommune............................................125 

7.3 Gjennom Karlskoga kommune ................................................................................138 

7.3.1 Planprinsipp A: høyhastighetsbane gjennom Karlskoga sentrum.....................138 

7.3.2 Planprinsipp B: stasjon i sentrum, men høyhastighetsbane utenfor .................141 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                            Mulighetsstudie, utredningsfase 2, april 2016        5 

7.3.3 Planprinsipp C: høyhastighetsbane og stasjon utenfor Karlskoga sentrum...... 145 

7.3.4 Oppsummering og anbefaling til planprinsipp for Karlskoga stasjon ................ 148 

7.3.5 Foreslått trasé gjennom Karlskoga kommune.................................................. 148 

7.4 Gjennom Lekebergs kommune............................................................................... 159 

7.4.1 Kilsbergen ....................................................................................................... 159 

7.4.2 Alunskifer ........................................................................................................ 160 

7.4.3 Jernbanestasjon nær Lanna / Vintrosa? ........................................................... 161 

7.4.4 Gjennomgang av mulige traséalternativ .......................................................... 162 

7.4.5 Foreslått trasé gjennom Lekebergs kommune................................................. 168 

7.5 Alternativ trasé via Degerfors.................................................................................. 174 

7.5.1 Framtidig bruk av eksisterende bane............................................................... 175 

7.5.2 Undersøkt trasé nordvest for Degerfors........................................................... 175 

7.5.3 Undersøkt trasé øst for Degerfors ................................................................... 177 

7.5.4 Sammenligning med en linje via Karlskoga ..................................................... 183 

7.6 Gjennom Örebro kommune .................................................................................... 185 

7.6.1 Prinsippløsningen for Örebro by ...................................................................... 185 

7.6.2 Mulige traséer for høyhastighetsbanens persontrafikk gjennom Örebro by ..... 190 

7.6.3 Mulige traséer for en separat bane for godstog utenom Örebro sentrum......... 199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                            Mulighetsstudie, utredningsfase 2, april 2016        6 

1 Sammendrag 

1.1 Status i arbeidet 

Etter tilskudd fra Grensekomitéen Värmland – Østfold og flere av komitéens samarbeidspartnere 
ga Norsk Bane AS høsten 2011 et oppdrag til tidligere Deutsche Bahn International (DBI, nå DB 
Engineering & Consulting). DBI skulle vurdere aktuelle trasékorridorer for en høyhastighetsbane 
Oslo – Stockholm, foreta en siling og i tillegg utarbeidet et detaljert forslag for en trasé fra Ski via 
indre Østfold til grensen mot Sverige. Utredningen, definert som fase 1, ble lagt fram 30.04.12. 

De påfølgende utredningene har Norsk Bane AS utført selv. Utredningsfase 2A ble påbegynt i 
desember 2013, og fase 2B i juli 2014. Arbeidet inkluderer inngående undersøkelser av hele 
strekningen i flere forskjellige hovedkorridorer. Norsk Bane AS har også utviklet et infrastruktur- 
og driftskonsept for skandinaviske forhold i et vekselspill med traséutredningene. Fra arbeidene  
i utredningsfase 2A og 2B foreligger nå detaljerte traséforslag for: 

• 98 km bane fra Lillestrøm (19 km fra Oslo) via Kongsvinger til riksgrensen ved Magnor / Eda,  

• 47 km bane fra Lillestrøm via Bjørkelangen til riksgrensen ved Setskog / Skillingsfors,  

• 250 km bane fra riksgrensen ved Ørje / Töcksfors til Örebro kommunes østgrense til Arboga, 
med unntak av en ca. 47 km lang strekning gjennom Karlstad kommune, og 

• 26 km bane mellom foreslått strekning via Ørje / Töcksfors og Säffle, for raske forbindelser fra 
Karlstad og Oslo til Göteborg. 

Sammen med 60 km bane mellom Ski og Ørje / Töcksfors, som ble utredet i fase 1, finnes nå et 
detaljert materiale for opp mot 60 % av den ca. 500 km lange strekningen Stockholm – Oslo. 

Norsk Bane AS er i en god dialog med blant annet länsstyrelsen og kommunene i Västman-
lands län (øst for Örebro kommune) om fortsettelsen av det detaljerte planarbeidet i dette områ-
det fra mai 2016. Målet er å kunne fullføre undersøkelsene for hele strekningen og alle korridor-
alternativene innen utgangen av 2018, og bidra til trafikkprognoser og bedrifts- og samfunnsøko-
nomiske lønnsomhetsanalyser. 
 

1.2 En funksjonell jernbane 

Formålet med utredningsarbeidet er å undersøke og konkretisere mulige og tjenlige traséer for 
en moderne og funksjonell jernbane mellom Stockholm og Oslo, ikke minst som grunnlag for 
kommunenes arealplanarbeid.  

Med "funksjonell jernbane" menes her et effektivt og samfunnstjenlig transportsystem som ikke 
bare kjennetegnes av lavt energibehov, høy sikkerhet og små belastninger for natur og miljø, 
men som også vil være et foretrukket alternativ for brorparten av de daglige reisene og frakt-
oppdragene. 

Undersøkelsene har vist at det finnes gode muligheter for å oppnå dette. Selv om de fleste rei-
sene i området mellom Stockholm og Oslo bare er noen kilometer lange, utgjør reiser på minst 
30 km én veg omtrent halvparten av all biltrafikk. I tillegg kommer en betydelig trafikk med fly.  

For svært mange slike reiser, og for store deler av godstransporten, vil jernbanen kunne bli et 
konkurransedyktig alternativ, samtidig som raske og pålitelige togforbindelser også vil åpne nye 
muligheter for økonomisk, sosial og kulturell utveksling.  

Dette er de viktigste grunnene: 

• Traséutredningen viser at en til tross for til dels vanskelig terreng og begrenset areal i byom-
rådene vil kunne bygge en bane Stockholm – Oslo som er gjennomgående dimensjonert for 
280 – 320 km/t. Eneste unntak er nær Eskilstuna eller Västerås, Örebro og Karlstad, men der 
er det ikke behov for slike hastigheter fordi de fleste persontogene uansett bør stoppe der.  
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En slik investering vil muliggjøre klart kortere reisetider med tog enn en vil kunne oppnå på 
veg, selv ved forholdsvis kort avstand mellom stoppestedene. Ved f.eks. 30 km avstand mel-
lom stasjonsopphold vil togene kunne oppnå en gjennomsnittshastighet på 160 km/t, og ca. 
190 km/t ved 60 km avstand. 190 km/t vil være tilstrekkelig for å kjøre den omtrent 500 km 
lange distansen Stockholm – Oslo på ca. 2:35 – 2:40 timer. Ved slike togreisetider vil de fleste 
flyreisende etter all erfaring gå over til jernbanen. 

• Mellom Stockholm og Oslo ligger en rekke større befolknings- og industrikonsentrasjoner. De 
samlete transportbehovene i korridoren tilsier et trafikkgrunnlag for minst tre, på mesteparten 
av strekningen fire til fem persontog per time og retning. Her inngår også trafikk med tog som 
bare vil kjøre en delstrekning av høyhastighetsbanen Stockholm – Oslo, og som vil fortsette 
på andre baner, f.eks. Stockholm – Örebro – Göteborg, Oslo – Karlstad – Linköping eller Oslo – 
Säffle – Göteborg. Selv om hastigheten på tilgrensende baner vil kunne være lavere enn mel-
lom Stockholm og Oslo, vil togtilbudene likevel kunne bli svært attraktive. Oslo – Göteborg på 
2:30 timer er ett eksempel. 

• Ved opp til fem persontog per time og retning på strekningen Stockholm – Oslo behøver to-
gene ikke å stoppe på de samme stasjonene på hver avgang. En vil kunne tilby hyppige av-
ganger selv om togene passerer noen av stasjonene uten opphold, etter et skiftende, men 
regelmessig mønster, tilpasset etterspørselen. Det vil gi rom for 16 – 20 stasjoner langs høy-
hastighetsbanen Stockholm – Oslo og minst halvtimes avganger fra de fleste stasjonene, selv 
om togene har bare 7 – 8 opphold på hver avgang og kjører strekningen på under 2:40 timer.  

Muligheten til å kombinere konkurransedyktige reisetider i forhold til fly Stockholm – Oslo med 
hyppige avganger fra mellomliggende stasjoner vil derimot bli sterkt begrenset, hvis banen 
skulle bli dimensjonert for f.eks. maksimalt 250 km/t. Lignende gjelder hvis en skulle velge 
traséer som er vesentlig lengre. 

• Alle de foreslåtte stasjonene ligger i kort avstand fra tyngdepunktene i bosetting og nærings-
aktivitet. Noen steder, f.eks. i Kongsvinger, vil en sentral lokalisering av stasjonen ikke være 
forenlig med kravene til hastighetsdimensjonering. Der foreslås to parallelle baner, én for tog 
til og fra sentrumsstasjonen i Kongsvinger og en annen for tog utenom byen, for de togene 
som ikke har stopp i Kongsvinger på denne avgangen. 

• En ca. 500 km lang høyhastighetsbane Stockholm – Oslo vil bli om lag 70 km kortere enn den 
eksisterende, 572 km lange strekningen. Foreslått trasé mellom Örebro og Karlstad er f.eks. 
50 km kortere enn eksisterende bane og vil knytte Karlskoga, Sveriges største by uten per-
sontogtilbud, til det nasjonale banenettet.  

Det vil gi langt større muligheter til å utvikle et konkurransedyktig togtilbud enn investeringer 
nær eksisterende trasé, og samtidig øke jernbanens tilgjengelighet og andel av de nasjonale 
transportoppgavene. Det siste gjelder også for strekningen Karlstad – Oslo, hvis det velges en 
trasé via Aurskog-Høland kommune eller Årjängs og Marker kommuner. Disse områdene har 
ikke noe togtilbud i dag. 

• Tog i høy fart vil kunne brukes til flere turer per dag enn tog i lavere hastighet. Denne produk-
tivitetsøkningen vil i kombinasjon med høy etterspørsel åpne for betydelig lavere materiell- og 
personalkostnader enn ved annen togdrift. Samtidig finner en i svært raske tog flere betalings-
dyktige kunder. Dermed vil togdriften trolig generere et overskudd, slik at operatørselskapene 
både vil kunne tilby gunstige priser og betale vederlag for bruken av infrastrukturen. Kortere 
kjøredistanser enn på eksisterende bane vil også kunne gi rom for lavere billettpriser enn i 
dag, selv om prisen per kilometer skulle være høyere. Tilsvarende gjelder for godsfrakt. Om-
fanget av slike gevinster vil imidlertid først kunne spesifiseres når det foreligger pålitelige tra-
fikkprognoser og lønnsomhetsanalyser. 

• En nybygd, dobbeltsporet bane for jevn fart og med høy kapasitet vil gi godstransporten med 
tog en mye sterkere konkurransekraft enn det er mulig å oppnå på eksisterende baner. Kor-
tere fraktdistanser og langt raskere og mer pålitelige leveranser vil gagne både kundene og 
operatørene, gjennom bedre materiellturnering og høyere utnyttelse av terminalkapasitetene. 
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Om natten, når persontrafikken er sterkt redusert, vil tunge godstog i opp mot 120 km/t kunne 
kjøre strekningen Stockholm – Oslo på ca. 5 timer. På dagtid vil det være mer hensiktsmessig 
å kjøre lettere godstog i opp mot 160 km/t, særlig for frakt av tidssensitivt gods. Slike tog har 
kraftigere akselerasjon og kan kjøre lengre strekninger før de blir forbikjørt av raskere person-
tog. Det vil kunne skje i stasjonene, som alle vil ha fire spor. 

• Mulighetene til å utvikle konkurransedyktige togtilbud, er generelt størst hvis en bygger en ny 
bane i ny trasé, i hvert fall mellom stasjonene. Det vil ikke bare bli mye rimeligere og mindre 
problematisk for natur og miljø enn et anleggsarbeid i eller nær eventuelt eksisterende spor, 
men vil også gi langt bedre resultat. Hvis en skulle binde linjeføringen for høyhastighetsbanen 
til eksisterende traséer – der slikt overhodet kan være teknisk mulig – ville det føre til et stort 
antall avvik fra kravene til hastighetsdimensjonering og banelengde. Det gjelder for hele strek-
ningen Stockholm – Oslo, eventuelt med unntak av noen delstrekninger mellom Stockholm og 
Eskilstuna / Västerås. 

Mange steder vil derimot en samlokalisering med veg kunne gi betydelig gevinster, selv om 
det som oftest vil være mest hensiktsmessig med noen hundre meters avstand mellom veg 
og bane. Samtidig er det viktig at eksisterende baner forblir intakte og sammenhengende, og 
har forbindelser til høyhastighetsbanen. De vil gi viktig tilleggskapasitet og bidra til økt fleksi-
bilitet ved eventuelle driftsavvik. 

Disse momentene tilsier at en høyhastighetsbane Stockholm – Oslo vil kunne få en nøkkelfunk-
sjon i person- og godstrafikken i området mellom de to skandinaviske hovedstedene. Ytterligere 
gevinster vil kunne oppnås i kombinasjon med andre baner av samme standard, f.eks. mellom 
Oslo og Vestlandskysten i Norge, og mellom Sverige og Finland. 

Denne nøkkelfunksjonen og de produktivitetsgevinstene som høy fart og stor etterspørsel gjør 
mulig, gir grunn til å tro at en moderne høyhastighetsbane Stockholm – Oslo vil være en meget 
lønnsom investering. Etter alt å dømme vil prosjektets nettokostnad i en periode på noen tiår bli 
mye lavere enn investeringsbehovet fordi togdriften vil generere et betydelig årlig overskudd. 
 

1.3 Traséundersøkelsene 

Traséforslagene har blitt utarbeidet etter innhenting av all tilgjengelig informasjon om relevante 
forhold i undersøkelsesområdene. Til det hører blant annet informasjon om berggrunns- og løs-
massegeologi, verdifulle natur- og kulturområder, grunnforurensninger og annet planarbeid. 
Norsk Bane AS har fått oversendt det mest detaljerte kartmaterialet som er tilgjengelig, gjen-
nomført omfattende synfaringer i terrenget, bygd opp et fotoarkiv med over 2000 bilder og vært 
i utstrakt dialog med de berørte kommunene, bl.a. for å dobbeltsjekke og supplere informasjon, 
og for å innhente synspunkt til forskjellige planutkast. 

Norsk Bane AS har utarbeidet traséforslagene med en nøyaktighet på maksimalt ± 5 meter i 
terrenget. Det er noe uvanlig med et slikt detaljnivå i en første planfase, men likevel nødvendig. 
Moderne baner for person- og godstrafikk har en meget stiv linjeføring som i svært liten grad vil 
kunne justeres i senere planfaser. Hvis en skulle ha operert med omtrentlige lokaliseringer, ville 
det vært en stor risiko for ikke å vurdere konsekvensene av ulike traséalternativ korrekt, og for å 
styre framtidige planprosesser i feil retning. 

Traséforslag med høy detaljering vil derimot gi gode muligheter for å utarbeide pålitelige kjøre-
tids- og kostnadskalkyler, samt analyser av virkningene for natur, miljø og kulturarv. Det gir et 
grunnlag for å prioritere mellom ulike traséalternativ. Norsk Bane AS ser det også som viktig å 
foreta en systematisk gjennomgang av alle tenkelige traséløsninger, og at momentene som til-
sier å anbefale en bestemt linjeføring framfor andre, er gjort rede for. Dermed vil det være mulig 
å etterprøve konklusjonene. 
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1.4 Nøkkeltall for de enkelte delstrekningene 

1.4.1 Riksgrensen – Årjäng – Karlstad grense 

Linjeføring 

Foreslått trasé går i grove trekk parallelt med E18, men avstanden mellom veg og bane kommer 
enkelte steder opp i 3 km. Avgreiningen til Säffle er planlagt sørvest for Segmon. Det muliggjør 
korte kjøredistanser både for Oslo – Karlstad, Karlstad – Göteborg og Oslo – Göteborg, ved gode 
driftsbetingelser for både gods- og persontog. 

Trasélengder 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad grense        95,990 km 
Forbindelsen til Säffle, Lidaholm – Segmon        20,805 km 
Forbindelsen til Säffle, Valneviken – Bråten          4,760 km 
Firesporsavsnitt i stasjonene Årjäng, Långserud, Grums og Säffle       4,265 km 
           125,825 km 
Fordelingen av konstruksjonstyper 

Dagstrekninger         87,645 km   69,7 % 
På bro (over 25 m lengde)        14,765 km   11,7 % 
I fjelltunneler          21,910 km   17,4 % 
I kulverter (utenom viltbroer)          1,505 km     1,2 % 
         125,825 km 100,0 % 
Stasjoner 

Årjäng 
Långserud 
Grums 
Säffle 
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2 Grunnleggende forutsetninger  

2.1 Om utredningsarbeidet 

Traséforslagene som beskrives og begrunnes i kapitlene 3 – 7 om ulike delstrekninger av en 
moderne høyhastighetsbane Stockholm – Oslo, er utarbeidet etter følgende framgangsmåte: 

• Analyse og avgrensning av undersøkelsesområdet; 
• Utvikling av planprinsipp som sikrer høy funksjonalitet; 
• Søk etter fullstendig og korrekt informasjon om relevante forhold i undersøkelsesområdet; 
• Systematisk gjennomgang av alle tenkelige traséløsninger; 
• Utarbeidelse av et eller flere detaljerte forslag til linjeføring.  

Denne framgangsmåten beskrives mer inngående i de følgende underkapitlene. 

2.1.1 Undersøkelsesområdet 

En høyhastighetsbane Stockholm – Oslo bør ikke bare knytte sammen de største befolknings- 
og industrikonsentrasjonene mellom de to skandinaviske hovedstedene, men også gagne regio-
nene dem imellom, og de mange byene og tettstedene som finnes der.  

Det taler for en bane med mange stasjoner, bl.a. i Västerås eller Eskilstuna, Örebro og Karlstad.  
Det ville også vært mulig å føre linjen Stockholm – Örebro via Katrineholm, men da ville den gått 
utenom de viktigste markedene for jernbanen. Av samme grunn synes det lite hensiktsmessig å 
planlegge en bane Eskilstuna – Örebro på sørsiden av Hjälmaren. 

Videre bør en linje Stockholm – Örebro via Västerås sees i forbindelse med en ev. avgreining til 
Arlanda, Uppsala og muligens Finland, via en framtidig bro og / eller tunnel via Åland. Slik vil en 
bl.a. kunne øke togets attraktivitet i forhold til fly for reisende til / fra områder nord for Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 2-1: Undersøkelsesområdet mellom Stockholm og Oslo, inkludert områder for avgreininger. Kart: © Lantmäteriet 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                            Mulighetsstudie, utredningsfase 2, april 2016        12 

Mellom Örebro og Karlstad taler Kilsbergen, og de utfordringene dette høydedraget gir for trasé-
søket, for et forholdsvis bredt undersøkelsesområde. Imidlertid vil den korteste linjen Örebro – 
Karlstad, via Karlskoga og Kristinehamn, samtidig gå gjennom de mest folkerike områdene. 

Som det allerede ble påvist i fase 1 av utredningsarbeidet om Stockholm – Oslo,1 finnes det vest 
for Karlstad flere mulige alternativ:  

• via Kil eller Vålberg, Arvika, Kongsvinger og Glåmdalsregionen,  
• via Kil eller Vålberg, Arvika og Bjørkelangen, 
• via Kil, Arvika, Årjäng og indre Østfold, og 
• via Grums, Årjäng og indre Østfold, også som utgangspunkt for en avgreining mot Göteborg. 

Det er til dels store forskjeller mellom de fire alternativene og mellom de ulike variantene innen-
for alternativene. F.eks. vil en trasé Karlstad – Arvika – Oslo via Vålberg bli litt lengre enn via Kil, 
men til gjengjeld vil distansen Karlstad – Göteborg bli klart kortere. Ingen av alternativene kan 
siles bort ut fra generelle vurderinger, og alle er derfor tatt med i undersøkelsene. 

2.1.2 Planprinsipp for høy funksjonalitet 

For Norsk Bane AS er det en sentral oppgave å utarbeide traséforslag med høy funksjonalitet. 
De foreslåtte infrastrukturinvesteringene skal kunne realiseres med lav ressursinnsats og ved 
minst mulige belastninger for natur, miljø og kulturarv. Samtidig skal de positive virkningene av 
investeringene både være store og stå i et best mulig forhold til kostnadene og ulempene. 

Overblikk 

Den trolig mest avgjørende betingelsen for investeringer med sterke positive virkninger er at 
jernbanen blir et foretrukket alternativ for brorparten av de daglige reisene og fraktoppdragene.  

Dette vil mange oppfatte som litt underlig. Både i Norge og Sverige finnes en utbredt forestilling 
om at høyhastighetsbaner først og fremst bygges for langdistanse-persontog mellom storbyer, 
altså bare for en mindre del av de nasjonale transportoppgavene. 

Men alle land har sine særtrekk, blant annet når det gjelder trafikkmønstrene og standarden til 
det eksisterende banenettet. Disse må en ta hensyn til ved konseptutviklingen. De fleste moto-
riserte reisene i Skandinavia er f.eks. bare noen kilometer lange. Men det er de lengre reisene 
som svensker og nordmenn bruker mest tid til og som skaper mest trafikk. Selv om f.eks. bare 
én av ti bilturer i Norge er lengre enn 30 km én veg, utgjør slike turer omtrent halvparten av all 
biltrafikk i landet.2 Lignende gjelder for Sverige.3 (Én tur på tre mil gir like mye trafikk som f.eks. 
ti turer på 3 km hver.) I tillegg kommer flytrafikken, som på innenriksruter i Sverige er mer enn 
dobbelt så stor per innbygger som ellers i Europa, og i Norge hele ti ganger så stor.4 

                                                
1 Se kapittel 2.1.6 og http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=198. 
2 Ifølge "Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14", https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=39511, gjennom-
førte nordmenn eldre enn 12 år 218.000 innenriksreiser på minst 100 km én veg per dag i 2013/14, derav ca. 190.000 
reiser med bil eller fly (1,54 reiser per måned x 12 x 4,3 mill. personer x 0,87 / 365 dager, se tabell 4.6 og 5.6). Blant 
disse var ca. 40.000 flyreiser / dag (https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/flytrafikk/kvartal/2015-02-27).  
150.000 bilreiser og 12 mrd. pkm (person-km) ved en antatt gjennomsnittlig reisedistanse på 220 km svarer til 19 % 
av samla personbiltrafikk i Norge på 63 mrd. pkm (inkl. utleiebiler), https://www.ssb.no, statistikkbanken, tabell 03982. 
I følge TØIs "faktaark", https://www.toi.no/getfile.php/mmarkiv/Bilder/7020-TOI_faktaark_mellomlange reiser-2k.pdf 
gjennomførte nordmenn også 530.000 bilreiser per dag på 30 – 50 km én veg og 330.000 bilreiser per dag på 50 – 100 
km (3,26 reiser / dag x 0,26 x 0,17 x 0,85 x 4,3 mill. og 3,26 reiser / dag x 0,26 x 0,11 x 0,82 x 4,3 mill.) Ved gjennom-
snittlige reisedistanser på hhv. 40 og 70 km svarer dette til 7,7 og 8,4 mrd. pkm, som sammen med reiser over 10 mil 
utgjør 45 % av all biltrafikk i Norge. Reiser på minst 3 mil, som gjennomføres i Norge av andre lands borgere, av barn 
under 13 år og som ledd i en reise til / fra utlandet, kommer i tillegg. Tallene viser små forskjeller mellom by land. 
3 Den svenske reisevaneundersøkelsen, se http://www.trafa.se/RVU-Sverige, inneholder ikke opplysninger om reiser 
på 30 – 100 km én veg. Andelen reiser på over 100 km er imidlertid på omtrent samme nivå som i Norge, se tab. 2 og 
15. Selv om reiser på 30 – 100 km kan ha en noe annen andel, vil summen ikke kunne være veldig forskjellig. Kjøre-
distansen på lengre bilreiser i Sverige er trolig klart større enn i Norge, pga. lavere innenriks-flytrafikk og bedre veger. 
4 I 2014 ble det gjennomført 2,98 innenriks-flyreiser per innbygger i Norge og 0,76 flyreiser i Sverige. Det europeiske 
gjennomsnittet er 0,30. Se http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/avia_panc og .../demo_pjan. 
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Det åpner interessante perspektiv for moderne baner som er gjennomgående dimensjonerte for 
hastigheter på ca. 300 km/t. Der oppnår persontog en gjennomsnittsfart på f.eks. 160 km/t, hvis 
avstanden mellom stoppestedene er 30 km, og ca. 190 km/t ved 60 km avstand.5 

Høyhastighetsbaner i Skandinavia bør derfor ha mange stasjoner nær tyngdepunktene i boset-
ting og næringsaktivitet, og hyppige avganger fra alle stasjonene. Da vil jernbanen kunne tilby 
konkurransedyktige reisetider i forhold til både bil og fly for svært mange reiser på om lag 20 til 
800 km lengde, og slik få en nøkkelfunksjon i persontrafikken i de aktuelle områdene.  

Lignende kan sies om godstrafikk. Mesteparten av lastebiltrafikken er langtransport. På nye, 
dobbeltsporete baner for jevn fart og med stor kapasitet vil godstogene få en mye sterkere kon-
kurransekraft enn på de eksisterende, ofte klart lengre og for en stor del enkeltsporete banene. 

Dermed finnes det faktisk gode muligheter for vesentlige endringer i befolkningens og nærings-
livets transportmiddelvalg, og med dette for merkbare reduksjoner i energi-, areal- og ressursbe-
hovet til samferdselen, med positiv effekt for bl.a. klima, natur og økonomisk utvikling. 

Dette skal konkretiseres i de følgende avsnittene. Hvor mye togtrafikk vil en kunne vente på en 
moderne bane mellom Stockholm og Oslo? Hvor mange stasjoner vil det kunne bli og hvor ofte 
vil togene stoppe der? Og hvordan skal en kunne kjøre godstog mellom mye raskere persontog?  

Den følgende gjennomgangen begynner imidlertid med økonomi. Det finnes et bredt spekter av 
mulige investeringer i jernbanen, til ulike kostnader og med forskjellige virkninger. De fleste pro-
sjektene vil bidra til økt togtrafikk, men det er store forskjeller i de økonomiske konsekvensene 
av en slik trafikkøkning. Ved noen prosjekt vil tilskuddsbehovet til togdriften øke nesten like mye 
som passasjertallene, mens det vil avta eller bli borte ved andre prosjekt.  

Investeringer i høyhastighetsbaner står i så måte i en særstilling. Slike investeringer resulterer 
generelt i et betydelig driftsoverskudd, slik at prosjektets nettokostnad i en periode på noen tiår 
blir mye lavere enn investeringsbehovet, mens det er omvendt ved mange andre prosjekt. Det 
bør være et viktig moment når en vurderer ulike investeringer. 

Høy fart for høy produktivitet og god økonomi 

Ved høy gjennomsnittshastighet kan et togsett brukes til flere turer per dag enn ved lavere fart. 
Kjøres Stockholm – Oslo på ca. 6 timer,6 greier hvert togsett bare to turer per dag. Ved f.eks. ca. 
2½ timers kjøretid vil hvert togsett derimot kunne kjøre fem turer Stockholm – Oslo eller omvendt 
i løpet av en dag. Det betyr at operatørselskapene vil kunne tilby like mange avganger med langt 
færre togsett – eller langt flere avganger med like mange togsett. Selv om et tog for høy fart er 
litt dyrere enn andre tog, blir kapital- og vedlikeholdskostnadene til togmateriell, regnet per tur, 
sterkt redusert. Den samme reduksjonen gjelder for personalbehovet og lønnskostnadene.  

I tillegg fører en kraftig innkortning av reisetidene generelt til flere reisende og slik til økt lønn-
somhet for investeringen. Samtidig blir kostnadene til togdriften, regnet per reisende, enda la-
vere. F.eks. får stasjonspersonalet mer kontinuerlige oppgaver ved økt etterspørsel, og oppnår 
slik høyere produktivitet. Det blir også enklere å tilpasse togkapasiteten og tilbudsfrekvensen til 
behovet, med høyere setebelegg og lavere materiellbehov per reisende som resultat. 

Etter all erfaring er det blant passasjerene i svært raske persontog også forholdsvis mange som 
løser billett til ordinær pris og / eller i første vognklasse.7 Denne kombinasjonen av relativt høye 

                                                
5 Hastighetspotensialet på kortere distanser vises godt på nye baner i Japan. Noen eksempler fra Tōhoku Shinkansen: 
Utsunomiya – Oyama: 28,4 km på 11 min. (155 km/t), Morioka – Shin-Hanamaki: 33,4 km på 12 min. (167 km/t), Fuku-
shima – Kōriyama: 41,2 km på 14 min. (177 km/t) og Kōriyama – Utsunomiya: 104,9 km på 28 min. (225 km/t). Alle rei-
setidene er oppgitt fra avgangstid til avgangstid. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Tōhoku_Shinkansen (avstander) og 
http://www.eki-net.com/pc/jreast-shinkansen-reservation/english/wb/common/timetable/e_tohoku_u/04.html (rutetid). 
6 Seks timers kjøretid var typisk fram til sommeren 2015. Fra 09.08.15 tilbys opp til tre daglige avganger i hver retning 
med ca. 4½ – 5 timers reisetid, pluss en del andre avganger med togbytte og mer enn 7½ timers reisetid. Togene med 
4½ – 5 timers reisetid kan kjøre tre énvegsturer (Stockholm – Oslo – Stockholm – Oslo eller omvendt) i løpet av en dag. 
7 Flytogtilbudene til / fra Arlanda og Gardermoen er noen av eksemplene på at mange gjerne betaler noe ekstra for å 
komme fort fram, selv om det finnes andre tog- og busstilbud og billettprisene for disse er langt lavere. 
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driftsinntekter og lave kostnader resulterer ved tilstrekkelig etterspørsel i et driftsoverskudd som 
operatørselskapene for en stor del fører tilbake til eieren av infrastrukturen, blant annet gjennom 
et vederlag for bruken av spor og stasjoner.8 

Tilsvarende gjelder for godstog. Ved høyere fart kan togene kjøre flere turer på samme tid enn 
ellers, slik at kostnadene blir lavere.9 Samtidig vil kundene i større grad velge raske tog framfor 
bil eller fly for frakt av tidssensitivt gods. For slik transport betales det generelt en høyere pris 
enn for annen frakt.  

Disse produktivitetsgevinstene som følge av høy hastighet har vidtrekkende konsekvenser for 
traséplanarbeidet, se kapittel 2.1.3. Det viktigste er imidlertid at de i kombinasjon med høy etter-
spørsel vil gi jernbanesektoren en mye større handlekraft enn den har i dag, fordi en vil kunne 
finansiere større deler av framtidige investeringer med driftsoverskuddet fra realiserte prosjekt. 

Et attraktivt alternativ til flyreiser 

Selv om kortere togreisetider på nasjonale og internasjonale hovedstrekninger generelt fører til 
økt etterspørsel, kommer den mest markerte trafikkøkningen ofte først når reisetiden med tog 
blir minst like kort som med fly, regnet fra sentrum til sentrum. Dersom en f.eks. i 2025 vil kunne 
introdusere et togtilbud som får 70 % av flypassasjerene mellom Stockholm og Oslo til å gå over 
til jernbanen, vil det føre til en trafikkøkning på banen på over 3000 reisende per dag.10 

Det er mange. Dersom et togtilbud skal gi en like stor trafikkøkning gjennom en nedgang i biltra-
fikken på vegene mellom Stockholm og Oslo, må overgangen fra veg til bane i gjennomsnitt ha 
samme omfang som f.eks. nesten 20 % av personbiltrafikken på E18 mellom Karlskoga og Kris-
tinehamn, ved grensen mellom länene (fylkene) Örebro og Värmland.11 

Det indikerer at overført flytrafikk vil kunne utgjøre en vesentlig del av togtrafikken på en framti-
dig høyhastighetsbane, og bidra sterkt til investeringenes lønnsomhet. Dette forutsetter selvsagt 
at de fleste reisende mellom Stockholm og Oslo vil vurdere togreisetida og andre tilbudskarakte-
ristika (avgangsfrekvens, billettpriser / rabatter, m.m.12) som mer attraktive enn flytilbudet. Inter-
nasjonale erfaringer viser at forholdet mellom tog- og flytrafikken er på minst 80 : 20 i favør av 
jernbanen når togturen tar 2½ timer eller mindre.13 

Ved lengre togreisetider minker jernbanens andel derimot kraftig. Særlig forretningsreisende, de 
mest betalingsdyktige kundene, velger i stor grad fly hvis togene bruker tre timer eller mer. At 
flytrafikken mellom Stockholm og Göteborg fortsatt bare er 2 % mindre enn mellom Stockholm 
og Oslo, til tross for en togreisetid på ca. tre timer på den førstnevnte strekningen, understreker 
at betingelsene for en omfattende overgang fra fly til tog ikke må undervurderes.14 

                                                
8 Utenfor Norge er det vanlig at operatørselskapene betaler en kjørevegsavgift. For raske langdistansetog er avgiften 
vanligvis svært høy, men finansieres bare av billettinntektene. Ved annen togdrift er avgiften derimot mye lavere og 
finansieres helt eller delvis med offentlige tilskudd. Høye kjørevegsavgifter finansierer helt eller delvis ny infrastruktur. 
9 Virkningene for kapitalkostnadene til togmateriellet blir ikke fullt så sterke som i persontrafikken fordi godstog i høy 
fart har lavere lastekapasitet enn tog i mindre høy fart. Men kortere frakttider har også positiv effekt for terminalkost-
nadene, bl.a. fordi gods som kjøres om natten, kommer tidligere fram. Dermed kan en fordele omlasting og utkjøring 
til mottakeren over et lengre tidsrom, og slik øke terminalens kapasitet.  
10 Som det går fram av http://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/statistik/destinationsstatistik/, skille-
ark "land-fpl", var det i 2014 vel 1,356 mill. flyreisende på strekningen, eller ca. 3720 per dag. En forsiktig framskriving 
med 1,5 % økning per år gir grunn til å regne med ca. 4380 flyreisende i 2025. 70 % av 4380 reisende er ca. 3065. 
11 Kristinehamn – Karlskoga er valgt som eksempel fordi det er lite kortdistansetrafikk på strekningen og fordi trafikk-
mengden trolig ikke ligger langt fra gjennomsnittet for relevant biltrafikk på vegene mellom Stockholm og Oslo. Tra-
fikktellinger i 2013 viste 7860 personbiler (og 1590 tunge kjøretøy) per dag. Det er klart mer enn vest for Karlstad 
(selv om tall for rv61 og E18 slås sammen) og klart mindre enn på E18 / E20 øst for Örebro. En forsiktig framskriving 
med 1,5 % økning per år gir grunn til å vente ca. 9400 personbiler i 2025, og ca. 16 900 reisende, ved 1,8 personer 
per bil, se http://www.trafa.se/sv/Statistik/Trafikarbete/ og http://www.trafa.se/sv/Statistik/Transportarbete/. 
12 Komfort, renhold, servicestandard, design, overgangsmuligheter til bil, drosje og andre kollektivtilbud, osv. 
13 Se f.eks. http://www.uic.org/IMG/pdf/2015_uic_highspeed_brochure_web.pdf, side 7 
14 I 2014 var det 1,327 mill. flyreisende mellom Stockholm og Göteborg, mot 1,356 mill. mellom Stockholm og Oslo, 
se http://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/statistik/destinationsstatistik/, skilleark "land-fpl".  
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Et attraktivt alternativ til bilreiser 

Personbiltrafikken på vegene mellom Stockholm og Oslo er mye større enn flytrafikken, også 
når kortdistanseturer (under ca. 2 mil hver veg) holdes utenfor. Det skyldes bl.a. mange større 
befolknings- og industrikonsentrasjoner i regionene mellom de to skandinaviske hovedstedene.  

På annen side er det enda vanskeligere å realisere et attraktivt alternativ til bilreiser enn til fly-
reiser, særlig ved kortere turer. Togene må ikke bare kjøre i langt høyere hastighet enn bilene. 
Det må også tilbys hyppige avganger i et finmasket nett av stasjoner, helst uten togbytte. Om 
ikke, vil togreisen bli for tungvint eller ta for lang tid, fordi reisen til og fra stasjonene og vente-
tida til første avgang også må regnes med. 

For denne oppgaven finnes flere mulige løsningsforslag.15 Det som trolig vil ha størst effekt, er 
å kjøre tog Stockholm – Oslo med høy gjennomsnittshastighet, men samtidig med så mange 
stasjonsopphold som mulig uten at jernbanens konkurransekraft i forhold til fly blir vesentlig for-
ringet. Da vil den omfattende trafikkoverføringen fra fly til tog bidra til flere avganger fra stasjo-
nene langs strekningen og øke togenes attraktivitet som alternativ til bilreiser.  

Det blir altså bedre muligheter for å legge inn mange stasjonsopphold mellom Stockholm og 
Oslo, dess raskere togene kan kjøre og dess kortere strekningen er. Det er f.eks. en betydelig 
forskjell mellom en bane for 250 km/t og en bane for 300 km/t, se kapittel 2.1.3. Derimot har det 
liten hensikt å øke hastigheten ut over 320 km/t, fordi togene svært sjelden vil oppnå en slik fart 
før de må bremse ned igjen.  
Hva betyr det for antallet stasjoner mellom Stockholm og Oslo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 2-2: Antall personbilpasseringer per døgn i årsgjennomsnitt, sum begge retninger. Kartet viser de laveste tallene 
mellom utvalgte knutepunkt i vegnettet. Dermed er kortdistansetrafikk i stor grad holdt utenfor. Tall for svenske veger 
fra http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden er framskrevet til 2015 med nasjonale gjennomsnittsverdier per 1. juli fra 
"Trafikbarometern" til Trafikverket. Tall for Norge: http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Trafikkdata/Strekningsdata.  
 
 
En moderne bane Stockholm – Oslo har den store fordelen at den trolig vil bli kun 500 km lang.16 
Det er f.eks. minst 120 km mindre enn Stockholm – København. Dimensjoneres strekningen for 
ca. 280 – 320 km/t, tilpasset lokale forhold, vil tog uten noe stasjonsopphold kunne kjøre Stock-
holm – Oslo på to timer. Hvert stasjonsopphold vil forlenge reisetida med omtrent 4 – 5 minutt.17 

                                                
15 Det kan f.eks. tenkes at en bør kjøre tog med mange stasjonsopphold mellom Stockholm og Oslo som tillegg til tog 
med bare noen få stopp. Problemet er imidlertid at tog med mange stopp svært ofte ikke vil kunne være raskere enn 
bilene, og at de ikke vil ha så stor etterspørsel at de kan kjøres så ofte som nødvendig for å være konkurransedyktig. 
En annen ulempe er redusert banekapasitet når persontogenes gjennomsnittshastighet er sterkt varierende. 
16 Det gjelder hvis Karlstad –  Oslo bygges via Grums og Årjäng. Via Kongsvinger vil linjen bli klart lengre, men kortere 
via Bjørkelangen. Eksisterende bane er 572 km lang, mens luftlinjeavstanden mellom sentralstasjonene er 411 km. 
17 Beregningen inkluderer nedbremsing, 2 minutts opphold på større stasjoner og 1 minutts opphold på mindre, og 
akselerasjon. Tidsbehovet til stasjonsopphold vil være minst når stasjonen ligger på en bakketopp. 
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Siden de fleste reisende trolig vil velge tog framfor fly ved inntil 2½ timers reisetid, blir det rom 
for 6 – 7 stasjonsopphold. Hvis noen minutts ekstra reisetid utover 2½ timer ikke blir problema-
tisk for konkurransen med luftfarten, kan det også bli tid til 7 – 8 stopp. Togene vil da holde en 
gjennomsnittshastighet på ca. 190 km/t. 

Det vil gi rom for ca. 15 stasjoner langs strekningen Stockholm – Oslo. For stoppestedene behø-
ver ikke å være de samme på hver avgang. Selv om det synes naturlig at alle persontog har et 
opphold i Västerås eller Eskilstuna, Örebro og Karlstad, vil togene mellom Stockholm og Oslo 
f.eks. kunne stoppe i gjennomsnitt på annenhver stasjon, etter et skiftende, men regelmessig 
mønster, tilpasset etterspørselen. I tillegg vil det bli kjørt andre tog på deler av strekningen, se 
nedenfor, noe som bl.a. vil gi grunnlag for enda flere stasjoner.  

En variasjon i stoppemønsteret vil imidlertid bare være riktig hvis det er mulig å tilby hyppige 
avganger fra alle stasjonene. Hvor ofte vil det gå persontog på strekningen Stockholm – Oslo?  

Spørsmålet kan selvsagt ikke besvares uten en detaljert markedsanalyse. Ved et velegnet linje-
valg finnes det imidlertid gode muligheter for at minst 70 % av flypassasjerene mellom Stock-
holm og Oslo vil gå over til jernbanen. Ved en forsiktig framskriving til antatt baneåpning i 2025 
vil det som nevnt utgjøre minst 3000 togreisende per dag og alene gi grunnlag for timesavgan-
ger i hver retning.18 

I tillegg vil raske tog mellom de to skandinaviske hovedstedene være et attraktivt alternativ til 
deler av buss- og biltrafikken mellom Stockholmsregionen og Osloregionen. Når togreisetida blir 
minst like kort som med fly, men prisen klart lavere (inkludert reisene til / fra stasjonene / flyplas-
sene) og bruksverdien av reisetida mye større, vil det også gi nye muligheter til økonomisk, 
sosial og kulturell utveksling og slik føre til nygenerert etterspørsel. Sammen med eksisterende 
togtrafikk Stockholm – Oslo vil overført langdistansetrafikk fra buss og bil, og nygenererte reiser 
mellom endepunktsregionene trolig gi grunnlag for ytterligere én avgang per time og retning.19 

Minst like stor betydning har trafikken på delstrekninger. Det gjelder særlig for reisende som ville 
ha kjørt bil om det ikke fantes en moderne høyhastighetsbane, og for dem som vil bli togpassa-
sjer fordi jernbanen vil skape nye muligheter for arbeid, næring og samfunnsliv. 

Omfanget av slik togtrafikk vil variere, bl.a. med størrelsen på biltrafikken og kvaliteten på det 
framtidige og eksisterende togtilbudet (der slikt finnes). Det gjelder imidlertid ikke bare for reiser 
på en moderne bane Stockholm – Oslo, men også for trafikk som delvis vil gå på andre streknin-
ger. En vil trolig ha grunnlag for bl.a. følgende direkte togforbindelser (uten togbytte): 

• Stockholm – Västerås – Oslo, hvis det velges en trasé via Eskilstuna, og Stockholm – Eskilstu-
na – Oslo, hvis det velges en trasé via Västerås. 

• Stockholm – Arlanda – Örebro – Hallsberg – Göteborg, ved trasé via Västerås og avgreining til 
Arlanda. Togtilbudet vil ha spesiell interesse for dem som skal reise til / fra utlandet med fly.20 

• Stockholm – Karlstad – Arvika, hvis det bygges ny bane Karlstad – Oslo via Årjäng og Askim. 

• Stockholm – Karlstad – Göteborg. Ruten vil gi omtrent samme reisetid Örebro – Göteborg som 
via Hallsberg og Skövde, forutsatt ny bane via Vålberg og Arvika eller Grums og Årjäng. 

Det vil også være hensiktsmessig å kjøre noen andre tog på deler av strekningen Stockholm –  
Oslo, f.eks. (Elverum – ) Kongsvinger – Oslo eller Årjäng / Mysen – Oslo (avhengig av lokaliserin-
gen av ny bane), og ev. noen andre, etter nærmere markedsanalyse.21  

                                                
18 Det er her regnet med togsett med fire vogner, 200 sitteplasser per tog (som også har plass til et serveringstilbud), 
gjennomsnittlig 50 % kapasitetsutnyttelse, 16 daglige avganger i hver retning og ca. 6 % lavere trafikk i årsgjennom-
snitt enn på ordinære dager, pga. noe redusert tilbud på lørdager og helligdager.  
19 Store deler av denne togtrafikken vil trolig være nygenerert etterspørsel. Biltrafikken mellom endepunktsregionene 
har en betydelig andel ferie- og fritidsreiser, og busstrafikken er marginal (ca. 2 – 3 avganger per dag og retning). Det 
kjøres heller ikke mange togavganger, og disse brukes også (og trolig for en stor del) av reisende på delstrekninger. 
20 For store områder sørvest for Örebro vil slike tog til / fra Arlanda være raskere enn tog via Stockholm sentrum.  
21 Det gjelder f.eks. spørsmålet om tog Stockholm – Hallsberg – Degerfors – Kristinehamn – Karlstad bør kjøre på ny 
eller eksisterende bane Kristinehamn – Karlstad. Som det vil gå fram av kap. 2.2.1, vil dette være to separate baner. 
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Også gjennomgående togforbindelser Stockholm – Bergen / Stavanger, Trondheim – Kongsvinger 
– Linköping eller Helsinki – Oslo vil kunne være aktuelle, alt etter utviklingen av det øvrige bane-
nettet. 

I tillegg kommer eksisterende togtrafikk, som på flere strekninger gir grunnlag for 1 – 2 avganger 
per time og retning.22 I sum, når overført trafikk fra fly, bil og buss legges sammen med nygene-
rerte reiser og eksisterende togtrafikk både mellom endepunktsregionene og på delstrekninger, 
vil en kunne regne med minst tre, og på mesteparten av strekningen Stockholm – Oslo med fire 
til fem tog per time og retning.  

Det er her forutsatt minst halvtimes avganger fra de fleste stasjonene, 16 – 20 stasjoner mellom 
endepunktene og at en slik stasjonsavstand og tilbudsfrekvens, kombinert med svært korte rei-
setider, vil føre til betydelige endringer i folks reisevaner.  

Det innebærer også at togene vil styrke sin konkurransekraft i forhold til fly fordi en vil kunne 
tilby flere avganger mellom Stockholm og Oslo enn det ellers ville vært grunnlag for. Attraktive 
alternativ til bil og fly vil altså bli enda mer attraktive når de kombineres og forsterker hverandre. 

Godstrafikk 

En moderne bane Stockholm – Oslo bør også ha positiv effekt for godstogtrafikken. Det kan skje 
på ulike måter. Noen steder er eksisterende bane dobbeltsporet og har velegnet kurvatur, også 
for svært raske godstog. Der kan det være aktuelt, som ett av flere mulige alternativ, å bygge 
nye spor bare for persontog, og slik frigjøre kapasitet for flere godstog på eksisterende bane. 

Mange steder er eksisterende bane imidlertid enkeltsporet, utsatt for ras eller flom, for kurverik, 
for bratt,23 for lang eller av andre grunner lite egnet for et konkurransedyktig frakttilbud med tog. 
Der vil en moderne, dobbeltsporet bane kunne bidra til et betydelig løft for godstogtrafikken. 

Gods som hentes fra avsenderen om ettermiddagen / kvelden, og som skal være framme hos 
mottakeren neste morgen, vil kunne kjøres om natten, når persontogtrafikken er innstilt eller 
sterkt redusert. Ved en maksimumsfart på f.eks. 120 km/t vil en slik transport ta ca. fem timer 
mellom Stockholm og Oslo, ved klart lavere kostnader enn på eksisterende bane, ikke minst 
pga. jevn hastighet og ca. 70 km kortere fraktdistanse. 

I tillegg bør investeringer i en moderne bane Stockholm – Oslo åpne for et attraktivt og rimelig 
frakttilbud på dagtid. Det kreves både for frakt av tidssensitivt, tyngre gods24 og for transporter 
over distanser som ikke kan kjøres i løpet av noen nattetimer, f.eks. Stockholm – Bergen. Viktig 
er også at de forholdsvis dyre lokomotivene er i bruk hele døgnet, og ikke bare om natten.25  

Når godstog skal kjøre på samme bane og samme tid som klart raskere persontog, må person-
togene ha mulighet til å kjøre forbi godstogene. Det vil kunne skje i stasjoner, som alle vil ha fire 
spor,26 eller på andre baneavsnitt med tre eller fire spor, som bygges spesielt for forbikjøringer. 

Det vil imidlertid være lite hensiktsmessig å kjøre svært tunge og forholdsvis saktegående gods-
tog på høyhastighetsbanen på dagtid. Pga. lange akselerasjons- og bremsveger ville slike tog 
bare kunne kjørt mindre enn ca. ei mil mellom hver forbikjøring. De ville brukt veldig lang tid og 
hatt et høyt energibehov.  

                                                
22 Slike tilbud finnes bl.a. på strekningene Stockholm – Västerås, Arboga – Örebro, Kristinehamn – Karlstad og Kongs-
vinger – Oslo, se http://www.samtrafiken.se/tjanster/tidtabeller/tagtidtabeller/, strekningene nr. 57, 58, 70 og 71, og 
https://www.nsb.no/rutetider/rutetabell/rutetabeller, rute L14. Slik togtrafikk kan imidlertid bare regnes som relevant 
der den framtidige banen vil ha stasjoner på omtrent samme sted som eksisterende. 
23 I Sverige er problemet generelt mye mindre enn i Norge, men også svenske baner har strekninger med langt ster-
kere stigning enn maks. 1,25 %, som er en internasjonal standard. Strekningen Arboga – Örebro via Lysinge er f.eks. 
for bratt for tyngre godstog, mens strekningen via Frövi er ca.15 km lengre enn E18. Se også bilde 2-4 i kap. 2.2.4. 
24 Lettgods som aviser, post og andre mindre kolli vil kunne fraktes med persontog, eller med persontog som er om-
bygde kun for frakt av lettgods.  
25 Et lokomotiv har ofte en høyere anskaffelseskostnad enn alle godsvognene som lokomotivet kan trekke, til sammen. 
26 Se kapittel 2.2.3, "utformingen av stasjoner". 
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Bilde 2-1: En viktig forutsetning for å kunne kjøre mange person- og godstog på samme bane, er å minimere tidsbru-
ken til vedlikehold av banen. Skinnene legges derfor på et lag betong, og ikke på sviller i pukk. Det fører til noe større 
anleggskostnad, men skinnegangen trenger ikke noe vedlikehold på flere tiår, utenom sliping av skinnenes toppflate. 
En slik bane har også en mye høyere posisjonsstabilitet enn tradisjonell skinnegang, og muliggjør slik godstogkjøring 
i forholdsvis høy hastighet. Bildet er fra høyhastighetsbanen Nürnberg – Ingolstadt i Tyskland. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Kjøres godstogene på dagtid derimot i hastigheter på opp mot ca. 160 km/t27 og med redusert 
last (ca. 800 tonn samlet vognvekt per lokomotiv, mot ca. 1500 tonn om natten), vil behovet for 
forbikjøringer bli mye mindre. Samtidig vil en utnytte terminalkapasiteten langt bedre, uten at 
fraktkostnadene blir større. For merkostnadene til togmateriellet pga. dyrere godsvogner og 
mindre last per lokomotiv kompenseres av mye større transportstrekninger28 i løpet av et døgn 
enn f.eks. ved godsfrakt om natten.  

Forutsetningen er imidlertid at en bruker standardiserte godsvogner med forholdsvis lav luftmot-
stand, f.eks. containervogner, og at banen tåler høye belastninger ved lavt vedlikeholdsbehov, 
se bilde 2-1.  

Det er dessuten en stor fordel å ha mange stasjoner langs banen og et driftsopplegg for person-
tog med mer enn bare noen få stasjonsopphold mellom Stockholm og Oslo. Da begrenses be-
hovet for forbikjøringer og for forbikjøringsspor utenom stasjonene. 

Dette viser også at konseptene for person- og godstrafikk står i en sammenheng og utgjør en 
helhet. Denne helheten kaller Norsk Bane AS for et "flerbrukskonsept". 

                                                
27 Maksimumshastigheten til godstog på dagtid må bestemmes etter en samlet vurdering av driftsbetingelsene. Her 
inngår bl.a. lengden på baneavsnitt med stigning og avstandene mellom stasjonene. Det vil f.eks. være ønskelig at et 
godstog på en delstrekning uten annen forbikjøringsmulighet enn i stasjoner, vil kunne ligge foran, og kjøre minst like 
fort som et persontog som stopper på alle eller de fleste stasjonene. 
28 Transportstrekningene til lokomotivene vil være klart større enn til godsvognene fordi det ikke er nødvendig at et 
lokomotiv står stille til alle vognene er losset og lastet. Det kan kobles fra og kjøre en annen vognstamme. 
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2.1.3 Retningslinjer for traséplanleggingen 

Som det er gjort rede for i foranstående kapittel, har kjøretida mellom Stockholm og Oslo svært 
stor betydning for togtrafikken på en moderne bane mellom de to skandinaviske hovedstedene. 
Denne kjøretida er avgjørende, særlig for jernbanens konkurransekraft i forhold til fly, for omfan-
get av togtilbudet og for hvor ofte togene vil kunne stoppe på mellomliggende stasjoner – og der-
med for konkurransekraften i forhold til bil og for samfunnsutviklingen langs banen. 

Det tilsier å søke etter traséer med kortest mulig kjøredistanse, før høyest mulig gjennomsnitts-
hastighet (innenfor velutprøvde tekniske grenser), med slakest mulige stigninger og med færrest 
mulig lange tunneler (fordi toghastigheten reduseres i stigninger og tunneler, særlig i de lengste, 
pga. økningen i luftmotstanden).  

For å oppnå høy gjennomsnittshastighet er det svært viktig å utnytte jernbanens fartspotensial. 
F.eks. ville en reduksjon av maksimumshastigheten fra ca. 300 til 250 km/t redusert anleggs-
kostnadene i svært liten grad, men gitt store trafikk- og produktivitetstap. Togreisetida Stock-
holm – Oslo ville da økt med ca. 15 – 20 minutt, noe som ville hatt kritiske følger for konkurranse-
kraften i forhold til fly. Alternativt måtte en ha sløyfet 3 – 5 stasjonsopphold på hver avgang. Da 
ville togtilbudet mistet mye av attraktiviteten for bilreisende og bidratt lite til samfunnsutviklingen.  

Like viktig er det å unngå baneavsnitt med sterke hastighetsbegrensninger. La oss si det finnes 
en bane som er dimensjonert for 300 km/t på hele strekningen, med unntak av et 1 km langt av-
snitt som bare tillater 130 km/t. En slik fartsreduksjon fører til en like stor kjøretidsøkning som 
om togene f.eks. skulle ha kjørt 8 km ekstra, eller redusert hastigheten fra 300 til 275 km/t på en 
90 km lang strekning! 

Noen steder, i Stockholm og Oslo, Västerås eller Eskilstuna, Örebro og Karlstad, vil en likevel 
kunne akseptere sterke reduksjoner i tillatt hastighet fordi alle persontog vil ha et opphold der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 2-3: Tillatt hastighet på ulike strekninger nær Stockholm, gjeldende for tog uten aktiv krengemekanisme. Kartut-
snittet er 95 x 65 km, og viser også Citytunneln (åpner i 2017).  
Kilde: http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/underlag-till-linjebok. Kart: © Lantmäteriet.   
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Men bare i selve stasjonen. Baneavsnittene utenfor stasjonen bør være dimensjonert for grad-
vis større hastighet, tilpasset togenes hastighet under (senest mulig) nedbremsing til stasjonen. 
Flere steder, der ny trasé skal føres inn i sentrum av byene, er dette en betydelig utfordring. 

Tillatt hastighet er også et viktig kriterium når en skal vurdere ulike alternativ for bruk av eksis-
terende bane. Som kartet på forrige side viser, er Ostkustbanan (Stockholm – Sundsvall, med 
avgreining til Arlanda) f.eks. dimensjonert for langt større fart ut av Stockholm sentrum enn både 
Västra Stambanan (Stockholm – Hallsberg – Göteborg) og Mälarbanan (Stockholm – Västerås – 
Örebro), selv etter fullført utbygging til fire spor mellom Tomteboda og Kallhäll. Det kan tale for 
at de første kilometerne av en moderne bane Stockholm – Oslo bør holde en nord-nordvestlig 
retning ut av den svenske hovedstaden, f.eks. fram til litt sør for Sollentuna. 

En annen viktig retningslinje for traséplanleggingen er at stasjonene mellom Stockholm og Oslo 
bør ligge i kort avstand fra tyngdepunktene i befolkning og næringsaktivitet. Det er en viktig for-
utsetning for et attraktivt alternativ til bilreiser og for en positiv samfunnsutvikling nær banen. 

I noen byer kan det imidlertid være svært vanskelig å dimensjonere banen for høy hastighet og 
samtidig føre den gjennom en sentralt lokalisert stasjon. Der kan det være en mulig løsning å 
bygge to parallelle baner: én for gjennomgående tog i god avstand fra tettbebyggelsen, og en 
annen bane via en sentrumsstasjon, for tog som skal stoppe der og derfor ikke trenger en bane 
for høy fart. Slike løsninger finnes i dag i mange europeiske byer, bl.a. i Le Mans (Frankrike), 
Coburg (Tyskland) og Arezzo (Italia), og foreslås for Kongsvinger, Askim og Arboga.  

Det er ellers viktig å ta høyde for en framtidig utvikling, både langs selve togstrekningen og i det 
transportnettverket som en moderne bane Stockholm – Oslo vil være en del av. Det innebærer 
bl.a. å planlegge høyhastighetsbanen slik at en senere vil kunne bygge stasjoner på steder der 
en i dag ikke ser et tilstrekkelig trafikkgrunnlag.29 Det samme gjelder for flere og lengre spor for 
forbikjøring av godstog, også på andre steder enn i og nær stasjonene. 

En bør også ta høyde for framtidige tilslutningsstrekninger. På delstrekninger med to svært for-
skjellige, men omtrent likeverdige trasévarianter bør en ikke utelukke at begge vil kunne bli rea-
lisert etter hvert. Det gjelder f.eks. for Stockholm – Örebro via Västerås eller Eskilstuna. Selv om 
en moderne bane Stockholm – Oslo i første omgang bare vil bli realisert enten nord eller sør for 
Mälaren, må en under planarbeidet ha for øye at togtilbudene på begge sider av innsjøen skal 
utvikles videre, også med ny infrastruktur. 

2.1.4 Søk etter korrekt og fullstendig informasjon 

Fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold i undersøkelsesområdet er en av-
gjørende forutsetning for traséplanleggingen, ellers kan hele arbeidet miste verdi. Slik informa-
sjon har blitt innhentet ved hjelp av kartmateriale, foto, befaringer, rapporter og møte med de 
berørte kommunene. 

Kart 

Norsk Bane AS har hatt tilgang til topografiske kart med høy oppløsning. Kart over områder i 
Norge er blitt hentet fra kommunenes nettsider,30 mens kart over områder i Sverige er blitt stilt 
til disposisjon etter avtaler med kommunene og Lantmäteriet.  

På disse kartene kan en f.eks. se hver eneste bygning, med hvert hjørne. Terrenghøyden til om-
råder i Norge vises med én meters oppløsning, tilsvarende kart i målestokk 1 : 1000, mens høy-
deinformasjonen om områder i Sverige generelt bare har fem meters oppløsning. For utvalgte 
områder har en imidlertid også hatt tilgang til høydeinformasjon ned mot 0,5 meters oppløsning. 
Det var det god bruk for, særlig for planarbeidet i byene Örebro, Kristinehamn og Säffle. 
                                                
29 Stasjoner kan ikke bygges hvor som helst, men bare på baneavsnitt som har mindre enn 0,25 % stigning, og som 
i det minste er rettlinjet i endene av stasjonsområdet, ved sporvekslerne. 
30 Se http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_snr (Skedsmo og Sørum), http://193.71.49.221/fet (Fet), 
http://kart.dgi.no/GISLINEWebInnsyn_dgi (Nes), http://kart.sorhedmark.no (Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog) og 
http://kart5.nois.no/aurskog-holand (Aurskog-Høland).   
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Kart 2-4: Forskjellen mellom kart i målestokk 1 : 50 000 (til venstre) og 1 : 1000 (til høyre). Utsnittet viser foreslått bro 
ved Bjørkelangen (i gult). Dagstrekninger er vist i rødt og tunnel i grønt. Kartgrunnlag: © Aurskog-Høland kommune.   
 
 
I tillegg har Norsk Bane AS benyttet en rekke temakart. Det gjelder: 

• Kart fra bl.a. Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) om berggrunnsgeologi, løsmasser, brønner (dybde til fjell), alunskifer og radon, stein-, 
jord- og snøskred, kvikkleire, flomsoner og grunnforurensninger;31 

• Kart fra bl.a. Miljødirektoratet, Norsk institutt for bioøkonomi, Skogsstyrelsen, Riksantikvaren 
og Riksantivarieämbetet om plante- og dyreliv, jord- og skogsbonitet, friluftsområder, kultur-
minner og kulturlandskap;32 

• Kommunale arealplaner og andre kart om bl.a. transportmønstre, støysoner og framtidige 
infrastrukturtiltak.33 

Foto og synfaringer 

Flyfoto og skråfoto finnes på ulike nettsider34 og er viktige informasjonskilder. I tillegg har Norsk 
Bane AS bygd opp et omfattende fotoarkiv gjennom et stort antall befaringer av mulige områder 
for en moderne jernbane Stockholm – Oslo. Befaringene har gitt verdifull kontroll- og tilleggsin-
formasjon, bl.a. om bygningers beskaffenhet og lokale variasjoner i berggrunnsgeologien.  
                                                
31 Se http://geo.ngu.no/kart/berggrunn, http://geo.ngu.no/kart/losmasse, http://geo.ngu.no/kart/granada (brønner), 
http://www.skrednett.no, http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU (alunskifer, radon, grunnforurensning), http://atlas.nve.no 
(flomsoner), http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-index-sv.html, http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx og 
http://ndb.msb.se. 
32 Se http://kart.naturbase.no, http://kilden.skogoglandskap.no, https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor, 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html og https://askeladden.ra.no. 
33 Deler av slik informasjon har vært tilgjengelig på kommunenes kartportaler, se f.eks. http://karta2.orebro.se/webb. 
34 Se http://norgeibilder.no, http://www.hitta.se/kartan (bl.a. "gatubild" og "drönarbild") og https://www.google.no/maps 
(”street view” og skråfoto). 
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Møter og rapporter 

Norsk Bane AS har hatt møter med fagetater og delvis også med politikere i alle kommunene i 
undersøkelsesområdet, bl.a. for å verifisere og supplere opplysninger fra andre kilder. Det gjel-
der f.eks. informasjon om grunnboringer i forbindelse med lokale byggeprosjekt (som ikke er til-
gjengelig på nasjonale kart), mer inngående vurderinger av ulike kulturminne og tips om rappor-
ter med mer detaljert informasjon om f.eks. pendlingsstrømmer, verdifulle naturområder uten 
formell vernestatus eller tidligere forslag til baneinvesteringer i samme område. 

Møtene med kommune har også blitt benyttet til å drøfte ulike traséskisser og detaljerte forslag. 
I mange tilfeller har det også vært en omfattende dialog med kommunene mellom møtene, via 
epost og telefon. Det innebærer at informasjonssøk og traséplanlegging, se neste underkapittel, 
ikke var to separate arbeidsskritt, men delvis en iterativ prosess. Et inngående søk etter infor-
masjon om mulige grunnforurensninger fra tidligere industrivirksomhet ved Lanna i Lekeberg 
kommune ble f.eks. først satt i verk etter at det hadde utkrystallisert seg et fåtall traséalternativ. 

2.1.5 Korridorsøket og utarbeidelsen av traséforslag 

Som det vil gå fram av kapitlene 2.2.1 og 2.2.3, kan eksisterende stasjonsområder, særlig hvis 
de ligger i et bysentrum, være av stor verdi for utviklingen av et konkurransedyktig togtilbud. 
Øvrige deler av eksisterende infrastruktur vil derimot i liten grad kunne inngå i en moderne jern-
banestrekning mellom Stockholm og Oslo. De fleste stedene vil det heller ikke være mulig eller 
hensiktsmessig å bygge ny bane i umiddelbar nærhet av eksisterende linjer. 

Det gjør det nødvendig å gjennomføre traséundersøkelsene uten noen forhåndsbegrensninger 
og som en systematisk prosess der ingen mulig løsning blir oversett. I begynnelsen av undersø-
kelsene finnes det derfor nesten uendelig mange løsningsmuligheter. En stor del av disse kan 
imidlertid siles bort ganske tidlig, f.eks. fordi de vil kreve omfattende inngrep i bebyggelse eller 
høye anleggskostnader uten å ha nevneverdige fordeler i forhold til andre alternativ. Andre teo-
retisk mulige løsninger kan en legge bort fordi de f.eks. vil føre til lange reise- og frakttider, eller 
av andre grunner ikke vil oppfylle grunnleggende krav til funksjonalitet, se kapittel 2.1.2.  

For videre siling kreves det avveininger mellom ulike fordeler og ulemper. Norsk Bane AS ser 
det som viktig at grunnlaget for slike avveininger kommer tydelig fram, slik at konklusjonene lar 
seg etterprøve. I kapittel 2.2 drøftes den generelle delen av dette grunnlaget i flere underkapit-
ler, deriblant inngrep i dyrka mark og sikkerhetsmessige problemstillinger. 

I tillegg kommer en rad med andre vurderinger som legges fram i kapitlene 3 – 7, og som mun-
ner ut i anbefalinger om å konsentrere det mer detaljerte trasésøket til bestemte områder, også 
kalt "korridorer." Disse har en bredde på ca. 2 – 5 km, og er utgangspunkt for et søk etter kon-
krete traséer, som lokaliseres nøyaktig i terrenget. 

Her går Norsk Bane AS lenger enn mange andre som arbeider med planoppgaver. Det skjer 
nokså ofte at politiske utvalg blir bedt om å ta stilling til "trasé"forslag som bare foreligger i form 
av en korridor. En slik framgangsmåte kan ikke anbefales, selv om korridoren skulle være inn-
snevret til noen hundre meters bredde. Av mange grunner: 

• En moderne jernbane har en svært stiv linjeføring, bl.a. med stigninger på maksimalt 1,25 % 
og horisontale kurveradier på helst godt over 4000 m.35 Ved slike krav til linjeføringen gir en 
smal korridor en stor risiko for at en ikke vil finne en akseptabel trasé innenfor korridorens 
grenser, eller for at kostnadene og / eller belastningene for områdene nær banen vil bli mye 
større enn en trodde de skulle bli, da korridoren ble anbefalt. 

• Når en ikke utarbeider presise traséforslag, men nøyer seg med et korridorsøk, vil det alltid 
rå en viss usikkerhet om det finnes en akseptabel trasé innenfor korridorens grenser. Det kan 
føre til at en ikke går videre med noen av korridoralternativene fordi en antar at et framtidig 
trasésøk innenfor korridoren ikke vil gi et tilfredsstillende resultat. Men antagelsen kan være 

                                                
35 For hastigheter på 280 km/t kreves horisontale kurveradier på minst 3800 meter (rundet til nærmeste 100 meter). 
For 300 km/t er kravet minst 4500 meter, og for 320 km/t minst 5400 m. Se også kapittel 2.2.2. 
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feil, uten at det finnes noen mulighet til å oppdage dette på et senere tidspunkt. Dermed vil 
svært interessante traséalternativ kunne falle utenfor planprosessen. 

• En bred korridor vil derimot kunne skape stor, unødvendig usikkerhet, f.eks. hvis det ligger 
bebyggelse innenfor korridoren. Noen beboere vil frykte at deres hus vil måtte rives, mens 
andre vil håpe at traséen vil bli lagt slik at bebyggelsen blir spart. Den svært stive linjeførin-
gen til en moderne jernbane gir imidlertid svært lite fleksibilitet under planarbeidet. Hvis en 
f.eks. har utarbeidet et utkast, men ønsker å flytte traséen på ett bestemt punkt 20 meter til 
sides, så innebærer det endringer i utkastet i ca. 5 – 15 kilometers lengde. Derfor, og fordi det 
alltid vil være topografiske hindre og verdifulle områder å ta hensyn til, finnes det selv innen-
for flere kilometer brede korridor bare noen få, reelle traséalternativ. Disse bør konkretiseres i 
en tidlig fase av planarbeidet. 

Norsk Bane AS utarbeider derfor traséforslag som er lokaliserte i terrenget med en nøyaktighet 
på maksimalt ± 5 meter. Det gir grunnlag for pålitelige konklusjoner om mulige reise- og frakt-
tider, om virkningene på natur, miljø og kulturarv, og – med noen forbehold, se nedenfor – om 
anleggs- og vedlikeholdskostnadene. Dermed blir det også mulig å vurdere ulike traséalternativ 
i forhold til hverandre, og gi en anbefaling. 

Framtidige undersøkelser, f.eks. arkeologiske utgravinger eller grunnboringer, vil imidlertid 
kunne gi ny informasjon og ev. tale for enkelte endringer i linjeføringen og kostnadskalkylen. 
Med mindre det finnes to ulike traséalternativ som vurderes som nesten likeverdige, er det der-
imot lite trolig at slike endringer vil kunne tilsi en helt annen anbefaling.  

Det skyldes nettopp den svært stive linjeføringen til en moderne bane. Selv om anleggskostna-
dene på noen få steder skulle bli mye høyere enn det er mulig å forutsi nå, vil vesentlige endrin-
ger i anbefalt trasé for å unngå disse stedene, neppe være riktige. For da vil en måtte endre 
traséen over en lang strekning, noe som mest trolig vil ha betydelige negative konsekvenser. 

Derimot bør det være rom for enkelte mindre traséjusteringer, f.eks. for å kunne legge høyhas-
tighetsbanen utenom et hittil ukjent fornminne. Slike justeringer vil noen steder kunne kreve litt 
krappere svinger. For å unngå at disse vil føre til lengre kjøretider og redusert funksjonalitet, ut-
arbeider Norsk Bane AS traséforslag med horisontale kurveradier som ligger minst 8 % over 
minimumsverdiene. Med andre ord: selv om svingene skulle bli litt krappere, vil tillatt hastighet 
kunne bli uendret.  

2.1.6 De ulike utredningsfasene 

Utredningsarbeidet om høyhastighetsbanen Stockholm – Oslo er delt i flere faser. Det gjorde det 
mulig å ta stilling til det videre arbeidet på grunnlag av resultatene fra foregående undersøkelser. 

Fase 1 av utredningsarbeidet36 ble gjennomført av tidligere Deutsche Bahn International (nå DB 
Engineeering & Consulting) på oppdrag fra Norsk Bane AS. Arbeidet bestod i konseptutvikling, 
korridorsiling og utarbeidelse av et traséforslag for en strekning mellom Ski og riksgrensen ved 
Ørje / Töcksfors. 

I fase 2a utarbeidet Norsk Bane AS traséforslag for følgende strekninger: 

• Lillestrøm – Kongsvinger – riksgrensen nær Magnor, 
• Lillestrøm – Bjørkelangen – riksgrensen nær Sillingsfors, og 
• Ørje – Årjäng – Grums – Karlstad kommunes vestre grense, inkl. en avgreining til Säffle. 

Utredningsarbeidet i fase 2b resulterte i et traseforslag fra Karlstad kommunes østre grense til 
Arboga kommunes vestre grense, bl.a. via Kristinehamn, Karlskoga og Örebro, og med to paral-
lelle baner gjennom byen Örebro. Stadig flere resultat for banelengder og kjøretider ga samtidig 
et bedre grunnlag for å videreføre og detaljere konseptutviklingen, jamfør kapittel 2.1.2. Om øns-
kelig vil Norsk Bane AS kunne fullføre traséundersøkelsene for hele strekningen og utarbeide 
trafikkprognoser og analyser av banens bedrifts- og samfunnsøkonomiske lønnsomhet. 

                                                
36 Se http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=198. 
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2.2 Spesielle problemstillinger 

2.2.1 Bygge videre på det vi har?  

Et viktig spørsmål ved korridor- og trasésøket for en moderne bane Stockholm – Oslo, er om det 
vil være mulig og hensiktsmessig at deler av eksisterende banenett inngår i eller utvikles videre 
til en framtidig høyhastighetsbane. 

Slike muligheter er generelt svært begrenset. I de fleste hovedkorridorene for Stockholm – Oslo, 
se kapittel 2.1.1, finnes ingen bane i det hele tatt37 eller bare enkeltsporete baner. For det fram-
tidige togtilbudet kreves derimot to parallelle spor.38 Å utvide en enkeltsporet bane til en dobbelt-
sporet bane, er imidlertid bare mulig som en unntaksløsning for svært korte strekninger. 

Det skyldes bl.a. at det ikke er tilrådelig å gjennomføre anleggsarbeid like ved et trafikkert spor 
og en elektrisk kontaktledning med en spenning på 15.000 Volt. Skal en arbeide der, må banen 
være stengt for togtrafikk og strømforsyningen slått av. Det innebærer at anleggsarbeidet må ut-
føres i perioder med lite trafikk, f.eks. om natten, og blir tidkrevende og lite rasjonelt. Alternativt 
må en innstille togtrafikken i opp til flere år, noe som ofte vil store negative konsekvenser, spe-
sielt hvis det ikke finnes velegnete omkjøringsruter for godstogene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 2-2: Noen deler av Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar, som her ved Strandlykkja ved Mjøsa, har tilstrekke-
lig store kurveradier for 200 km/t. Det bygges nå et dobbeltspor, men banen blir likevel ikke utvidet fra ett til to spor. 
Istedenfor bygges en ny dobbeltsporet bane ved siden av eksisterende. Det samme skjer nå bl.a. mellom Härad og 
Strängnäs øst for Eskilstuna. Også der bygges for tida en ny, vel 8 km lang dobbeltsporstrekning rett ved siden av den 
eksisterende, for det meste enkeltsporete Svealandsbanan, selv om denne har god teknisk standard (åpnet i 1997). 
Bildet fra Dovrebanen ble tatt i oktober 2013. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
37 Det gjelder bl.a. for Örebro – Degerfors / Kristinehamn, Grums – Mysen og Arvika – Bjørkelangen – Lillestrøm. 
38 Som det går fram av kapittel 2.1.2, vil trafikkpotensialet til en moderne bane Stockholm – Oslo trolig gi grunnlag for 
minst tre, og på mesteparten av strekningen fire til fem persontog per time og retning. Godstog vil komme i tillegg. 
For et slikt togtilbud har en enkeltsporet bane ikke tilstrekkelig kapasitet. 
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I tillegg har brorparten av de enkeltsporete banene en forholdsvis lav standard. Verken signal-
systemet, kraftforsyningen eller skinnegangen vil kunne brukes til ny bane (jf. bilde 2-1 i kapittel 
2.1.2). Underbygningen har ofte utilstrekkelig stabilitet, spesielt ved store nedbørsmengder. Alle 
planoverganger må fjernes, broene må tåle større krefter og tunnelene må være bredere.  

Også dette tilsier at en ikke bygger ett nytt spor ved siden av eksisterende, men en ny dobbelt-
sporet bane som tillegg til eller erstatning for den eksisterende banen – og det helst i mer enn 
noen få meters avstand. Det innebærer bl.a. at det ikke blir rimeligere å bygge en moderne bane 
der det finnes en enkeltsporet bane fra før, og at det nye dobbeltsporet like så godt – og svært 
ofte med fordel, se nedenfor – kan legges et annet sted. 

Men vil det ikke være riktig å bygge ny bane like ved eksisterende for å unngå at nye områder 
blir utsatt for støy og delt av en barriere? Argumentet kan være relevant, men det kan også tale 
for en samlokalisering med veg, se kapittel 2.2.4. Dessuten er det svært ofte verken mulig eller 
hensiktsmessig å bygge en ny bane i nærheten av et eksisterende spor: 

• Sammenlignet med store deler av eksisterende banenett, har en moderne bane omtrent 5 – 10 
ganger så store horisontale kurveradier. Det levner svært små muligheter for å bygge en bane 
som i grove trekk følger sporet som finnes i dag. Også sterke stigninger i eksisterende bane-
nett taler flere steder, spesielt i Norge, for å bygge ny bane i en helt annen trasé.  

• Den eksisterende infrastrukturen kjennetegnes mange steder av en meget kort avstand mel-
lom skinnegangen og nærmeste bolighus eller næringsbygg. En ny bane nær eksisterende vil 
derfor ofte føre til mye større konflikter enn en bane som er planlagt på fritt grunnlag. 

• Betydelige deler av eksisterende banenett ligger på ustabil undergrunn eller i områder som er 
utsatt for ras eller flom. F.eks. vil det bare unntaksvis være tilrådelig å bygge en moderne jern-
bane mellom Kongsvinger og Lillestrøm i nærheten av eksisterende trasé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 2-5: Kongsvingerbanen (se kraftig, svart linje) ligger flere steder, bl.a. ved Årnes, nedenfor områder med risiko 
for kvikkleireskred. En moderne bane bør ligge minst 3 km lenger sørøst. Også andre grunner, bl.a. hensyn til bebyg-
gelse og dyrka mark, tilsier en helt ny trasé. Kartutsnittet er ca. 8,0 x 5,5 km. Kilde: http://www.skrednett.no. 
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På annen side har de eksisterende stasjonsområdene ofte stor betydning for et attraktivt togtil-
bud, særlig hvis de ligger sentralt i en større by og i gangavstand fra mange arbeidsplasser og 
et bredt tjenestetilbud, og gir overgangsmuligheter til andre togtilbud. Der vil det være viktig å 
bygge videre på eksisterende infrastruktur. 

Forutsetningen er imidlertid at en kan utvikle løsninger som gir rom for en ombygging av eksis-
terende bane uten gjensidige forstyrrelser av anleggsarbeid og togtrafikk. Dette er f.eks. en 
viktig del av begrunnelsene for forslagene om to parallelle baner i Örebro og ved Kongsvinger, 
Askim og Arboga, jf. kapittel 2.1.3. 

Det finnes også delstrekninger i det eksisterende jernbanenettet som er dobbeltsporet, har god 
teknisk standard og tillater hastigheter på 200 km/t og mer, men der en likevel vil kunne oppnå 
ikke ubetydelige reisetidsreduksjoner hvis togene kunne kjøre på en ny bane. 

Det gjelder særlig for Stockholm – Västerås. Vest for Kungsängen har banen en langstrakt linje-
føring, men også noen svinger som begrenser togenes hastighet.39 Disse svingene ligger svært 
ofte like ved bebyggelse, slik at kurveutretting ikke vil kunne gjennomføres uten alvorlige inngrep.  

Det reiser spørsmålet om det vil svare seg å bygge en ny bane som tillegg til eksisterende, enten 
på hele eller bare på deler av strekningen. Det vil ikke bare kunne gi kortere reisetider, men også 
større sporkapasitet, et godt utgangspunkt for en avgreining til / fra Arlanda og Uppsala, og en 
reduksjon av støyen som lokalsamfunnene nær eksisterende bane vil bli utsatt for fra godstog 
om natten, hvis det ikke bygges ny bane. 

De konkrete traséløsningene nær Stockholm må utvikles i framtidige undersøkelser av aktuelle 
investeringer, både nord og sør for Mälaren. En kan likevel allerede nå konstatere at det bare 
unntaksvis vil være mulig og hensiktsmessig å bygge om eksisterende infrastruktur til en mo-
derne jernbanestrekning, og at en bør undersøke forskjellige traséalternativ for ny bane uten 
forhåndsbindinger til eksisterende spor. 

2.2.2 Kurvaturparameter 

Et viktig grunnlag for korridor- og trasésøket er de tekniske kravene til utformingen av en mo-
derne jernbane. Disse er ikke entydig nedfelt i regelverket. Norske og svenske bestemmelser 
er ikke alltid like, og begge skiller seg fra internasjonalt regelverk på mange punkt. Det gjør det 
nødvendig å vurdere hver del av bestemmelsene for seg. 

Kravet til minste horisontal kurveradius ved ulike hastigheter bestemmes av grenseverdiene for 
overhøyde og manglende overhøyde.40 EU sitt regelverk, "TSD Infrastruktur",41 tillater 180 mm 
overhøyde, mens det svenske Trafikverket opererer med opp til 160 mm42 og det norske Jern-
baneverket med opp til 150 mm.43 Norsk Bane AS anbefaler maksimalt 130 mm, som også er i 
samsvar med anbefalingen i EN 13803-1, en nyere europeisk norm. Det begrunnes primært 
med risikoen for at det kan være last i et godstog som ikke er forskriftsmessig sikret. Slik last vil 

                                                
39 Mellom Kungsängen, 27 km nordvest for Stockholm, og Västerås finnes mange delstrekninger der de horisontale 
kurveradiene er tilstrekkelig store for 260 – 300 km/t (for tog uten aktiv krengemekanisme). Dette fartspotensialet kan 
imidlertid bare i liten grad bli utnyttet fordi avstanden mellom avsnitt for 210 – 230 km/t bare er ca. 10 – 14 km. 
40 Når et tog kjører gjennom en sving, oppstår sentrifugalkrefter. Disse kreftene prøver en å kompensere ved å legge 
ytterskinnen noe høyere enn innerskinnen ("dosere" sporet). "Overhøyden" er høydeforskjellen mellom ytter- og inner-
skinnen. Togpassasjerene vil imidlertid fortsatt kjenne sentrifugalkrefter. "Manglende overhøyde" er et uttrykk for stør-
relsen på disse, ikke kompenserte sentrifugalkreftene og angis som forskjellen mellom sporets faktiske overhøyde og 
den overhøyden sporet måtte ha hatt hvis sentrifugalkreftene skulle bli fullstendig kompensert. (Det finnes gode grun-
ner for å begrense overhøyden, se hovedteksten.)  
41 Den svenske betegnelsen er "Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om teknisk specifikation för drifts-
kompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Infrastruktur hos det transeuropeiska järnvägssystem för höghastighets-
tåg", se https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/jarnvag/tsd/svenska/tsd_hoghastighet_infrastruktur_ 
lagtext_samt_teknisktext_2007_12_20.pdf. Grenseverdien gjelder for baner for både gods- og persontog. 
42 Se http://www.trafikverket.se/contentassets/153371e438784d52b3e3c364a55662a8/teknisk_systemstandard_ 
tdok2014_159.pdf 
43 Se https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé 
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kunne forskyve seg på et spor med stor overhøyde, noe som i verste fall vil kunne føre til at 
godsvognen velter mot innsiden av svingen.  

De maksimale grenseverdiene for manglende overhøyde er iflg. TSD Infrastruktur 165 mm ved 
hastigheter på 160 – 230 km/t, 150 mm ved hastigheter på 230 – 300 km/t (forutsatt spor på be-
tongbane, se bilde 2-1 i kapittel 2.1.2) og 80 mm ved hastigheter på over 300 km/t. Trafikkverket 
opererer med omtrent de samme grenseverdiene, mens Jernbaneverket tillater 130 mm ved 
alle hastigheter på inntil 300 km/t. 

Norsk Bane AS anbefaler en manglende overhøyde på maksimalt 130 mm ved opp til 200 km/t, 
og gradvis lavere grenseverdier ved høyere hastigheter, f.eks. 120 mm ved 250 km/t og 110 mm 
ved 300 km/t. I tillegg anbefales ytterligere begrensninger etter en individuell vurdering, bl.a. på 
høye broer og i høybrekk.44  

Dette kan synes unødvendig forsiktig. Det råder imidlertid bred enighet i fagmiljøet om ikke å 
utnytte de maksimale grenseverdiene i TSD Infrastruktur.45 Lavere verdier betyr bl.a. redusert 
sporslitasje og økt sikkerhet. F.eks. vil en sterkere begrensning av manglende overhøyde føre 
til en større horisontal kurveradius og dermed til bedre sikt for lokføreren. 

Anbefalingen fra Norsk Bane AS for maksimal overhøyde, maksimal manglende overhøyde og 
minste horisontal kurveradius ved noen utvalgte hastigheter vises i tabellen nedenfor.46 

 

Hastighet 
(km/t) 

Overhøyde 
(mm) 

Manglende 
overhøyde (mm) 

Horisontal 
kurveradius (m) 

200 130 130 1815 
210 130 128 2017 
220 130 126 2231 
230 130 124 2457 
240 130 122 2697 
250 130 120 2950 
260 130 118 3216 
270 130 116 3496 
280 130 114 3791 
290 130 112 4100 
300 130 110 4424 
310 130 108 4764 
320 130 106 5119 

 
Tabell 2-1: Anbefaling til maksimal overhøyde, maksimal manglende overhøyde og minste horisontal kurveradius. 
 
 
Tilsvarende vurderinger er lagt til grunn ved valget av andre kurvaturparameter. Bl.a. er trasé-
ene i samsvar med internasjonale standarder for baner med gods- og persontrafikk planlagt 
med maksimalt 1,25 % stigning. De vertikale kurveradiene er satt til 25 000 meter ved 250 km/t 
og 30 000 meter ved 300 km/t, i både lavbrekk og høybrekk. Det betyr f.eks. at det ved 300 km/t 
kreves 750 meter bane for overgangen fra 1,25 % stigning til 1,25 % fall.  

Overgangskurvene (mellom rettlinje og sving) har en lengde på f.eks. 288 meter ved 300 km/t, 
4800 meter horisontalradius og 120 mm overhøyde.  

                                                
44 Et høybrekk er en bakketopp eller et annet baneavsnitt der stigningsnivået blir mindre. På høye broer der vind fra 
sør eller vest vil ha samme retning som sentrifugalkreftene, er det valgt minst 5600 m horisontalradius ved 280 km/t. 
45 Det gjelder imidlertid ikke for grenseverdiene i TSD Infrastruktur for hastigheter på over 300 km/t. At det tillates en 
manglende overhøyde på 150 mm ved 300 km/t, men kun 80 mm ved 301 km/t, gir grunn til å vente at regelverket før 
eller siden vil bli revidert. 
46 Som nevnt i kapittel 2.1.5, er grenseverdiene i tabell 2-1 aldri blitt utnyttet i sin helhet ved utarbeidelsen av traséfor-
slagene. Det gjelder særlig for hastigheter på over 300 km/t. 
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2.2.3 Stasjonslokalisering og -utforming 

Mellom Stockholm og Oslo ligger flere byer med et tydelig sentrumsområde. Der finnes en høy 
konsentrasjon av bedrifter og arbeidsplasser, et bredt tjenestetilbud, mange arrangements- og 
overnattingssteder og en kompakt boligbebyggelse med fleretasjehus. Ved slike forhold er det 
generelt en stor fordel å ha en sentrumsnær jernbanestasjon. Toget vil da både være et godt 
alternativ for dem som bor i byen og skal reise til andre steder, og for dem som bor utenbys og 
ønsker å reise til byens sentrum, helst uten å måtte bytte til buss eller drosje på den siste delen 
av reisen. 

Samtidig vil en få bedre økonomi i togdriften. Ved en usentral stasjonslokalisering blir det etter 
all erfaring mange reisende fra stasjonen om morgenen og til stasjonen om ettermiddagen, men 
lite etterspørsel i motsatt retning. Ligger stasjonen derimot sentralt og har et godt togtilbud, vil 
en både få mange tilreisende og dermed høy etterspørsel i begge retninger, og flere reisende 
også til andre tider av døgnet. 

Disse momentene har vært utslagsgivende for å anbefale sentralt lokaliserte stasjoner, selv om 
anleggskostnadene flere steder ville vært klart lavere hvis en bygde stasjonen i god avstand fra 
byens sentrum. 

Utformingen av stasjoner 

Stasjoner langs en bane for høye hastigheter bygges med fire spor: to spor i midten for tog som 
skal passere stasjonen uten opphold, og to spor på utsiden, langs ytre plattformer, for tog som 
skal stoppe der. Det vil ikke være forsvarlig å ha bare to spor i stasjonene, fordi personer som 
oppholder seg på en plattform, vil kunne bli sugd inn under et tog som kjører langs plattformen 
i høy hastighet. Gjennomgående tog må derfor ha egne spor som ikke ligger langs en plattform. 

2.2.4 Samlokalisering av veg og bane 

Det kan ha mange fordeler å bygge en ny jernbanestrekning i nærheten av en sterkt trafikkert 
veg. En unngår nye barrierer og belaster ikke nye områder med støy. Det siste gjelder også ved 
en avstand mellom veg og bane på flere hundre meter, fordi vegstøy brer seg over store områ-
der og er mye vanskeligere å dempe med støyskjermvegger eller -voller enn f.eks. støy fra tog.47 

På annen side har bilveger generelt både langt krappere svinger og mye sterkere stigninger enn 
en moderne bane for person- og godstrafikk.48 Det gjør det mange steder svært vanskelig eller 
umulig å samlokalisere veg og bane, spesielt i berglendte områder. Riktignok finnes det mange 
eksempler på en parallellføring av veg og bane, også i kupert terreng, men dette gjelder i svært 
mange tilfeller for baner med kun persontrafikk. Slike strekninger kan ha ca. tre ganger så sterk 
stigning som baner for person- og godstrafikk, og har derfor ikke relevans for Stockholm – Oslo.49 

Det finnes imidlertid også velegnete områder mellom Stockholm og Oslo for å bygge bane nær 
veg, spesielt i noenlunde flatt terreng og nær firefelts-veger, f.eks. nær Mälaren, rundt Örebro 
og mellom Kristinehamn og Karlstad. Der har hovedvegene ofte en linjeføring med ganske store 
horisontale kurveradier. Det betyr likevel ikke at en moderne høyhastighetsbane i all hovedsak 
vil kunne legges rett ved siden av disse vegene. Avstanden mellom veg og bane vil variere fra 
noen titalls til flere hundre meter, ikke minst fordi hensyn til natur, miljø og kulturarv ofte taler 
mot en parallellføring i kort avstand. 

 

                                                
47 Se kapittel 2.2.7 om støy og vibrasjoner. 
48 Minste horisontal kurveradius for en veg for 120 km/t er 700 meter, altså under en femtedel av minstekravet til en 
moderne bane, se kapittel 2.2.2. Bilveger har også stigninger på 5 – 6 %, og stedvis enda mer, mot maksimalt 1,25 % 
for en jernbane. 
49 Et eksempel er høyhastighetsbanen Köln – Frankfurt am Main i Tyskland som for en stor del ble bygd nær motor-
vegen A3. Banen har opp til 4,0 % stigning og ca. 3300 meter horisontal kurveradius for 300 km/t, pga. større over-
høyde enn tillatt for godstrafikk, jf. kapittel 2.2.2. Banen kan ikke trafikkeres av godstog, og heller ikke av de fleste 
persontogene, fordi de ikke tilfredsstiller kravene til bremsevne og akselerasjon i svært sterke stigninger.  
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Bilde 2-3: Det finnes mange eksempler på en samlokalisering av veg og bane, men dette gjelder svært ofte for baner 
kun for persontrafikk. Bildet er tatt mot vest ved Västtorp i Arboga kommune og viser E18 og Mälarbanan øst for Öre-
bro. Jernbanen, som er av nyere dato (åpnet i 1997), har her 2,5 % stigning mot øst og er dermed for bratt for tyngre 
godstog. En moderne bane for person- og godstrafikk bør derimot ha maksimalt 1,25 % stigning. Selv forholdsvis små 
høydeforskjeller i terrenget kan gjøre det svært vanskelig å bygge en slik bane nær veg. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Flere steder vil toglinjen også måtte krysse i spiss vinkel over eller under vegen, noe som inne-
bærer bl.a. et krevende anleggsarbeid med hindringer for vegtrafikken. En må også regne med 
at strenge krav til maksimal stigning vil gjøre det vanskelig å bygge banen på samme høydenivå 
som vegen. Det kan bl.a. resultere i mindre gode løsninger for passasjer for vilt og ferdsel over 
eller under både veg og jernbane, og slik føre til en sterkere barrierevirkning. De positive effek-
tene, f.eks. for banens tilgjengelighet og støyproblematikken, se kapitlene 2.2.5 og 2.2.7, taler 
likevel sterkt for å bygge ny bane nær veg, om enn ikke nødvendigvis rett ved siden av.  

2.2.5 Tilkomst til banen 

Et viktig kriterium ved vurderingen av ulike korridor- og traséalternativ, er hvor godt banen vil 
være tilgjengelig fra det offentlige vegnettet. Av flere grunner: 

• En moderne bane med en solid teknisk utrustning har generelt en svært høy driftsstabilitet. 
Det forutsetter imidlertid kontinuerlig tilsyn og forebyggende vedlikehold. Både for de ordinære 
arbeidene og for eventuelt, ikke planlagt feilretting vil det være viktig å kunne komme til banen 
på en enkel og rask måte, også i snørike vintre.  

• Selv om det er svært lite sannsynlig, kan en ikke se bort fra at strømforsyningen kan bli brutt, 
f.eks. ved ekstreme værforhold eller som følge av et uhell under skoghogst nær banen. Det 
kan gjøre det nødvendig å evakuere passasjerer fra et persontog som har blitt stående langt 
fra nærmeste stasjon. Slikt bør kunne gjennomføres på en enkel måte. 50  

                                                
50 En av fordelene til bane på et lag betong, se 2-1 i kapittel 2.1.2, er at vanlige biler (med gummihjul) kan kjøre på 
banen. For dette bygges egne påkjøringsramper, bl.a. nær tunneler og der en veg krysser over eller under banen. 
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• Risikoen for ulykker på en moderne jernbanestrekning er ekstremt liten, men ikke neglisjerbar. 
I en slik situasjon bør bergingsmannskap og helsepersonell kunne komme til toget på kort tid. 

• Nybygde baner er utstyrt med overvåkingskamera for å motvirke ev. skadeverk og tyveri. Slik 
overvåking har størst effekt, hvis det også er mulig å reagere raskt på ev. observasjoner. 

Disse kostnads- og sikkerhetsrelevante konsekvensene av banens tilgjengelighet må imidlertid 
alltid veies opp mot andre konsekvenser. F.eks. vil en bane som bygges i stor avstand fra nær-
meste hovedvei, men som muliggjør et svært attraktivt alternativ til godsfrakt på veg, være klart 
gunstigere for sikkerheten enn en lett tilgjengelig bane med dårlige driftsvilkår for godstog. 

2.2.6 Inngrep i dyrka mark 

Det bør være et viktig mål for trasésøket å begrense inngrep i dyrka mark. Matjord er en ressurs 
som tar flere tusen år å fornye, og bør tas vare på for framtidige generasjoner. Tap av skog og 
dens flora og fauna kan derimot rettes opp i løpet av noen tiår, i hvert fall hvis skogen ikke har 
forekomster av spesielt verdifulle dyre- og plantearter. 

Det taler som regel for å bygge en bane heller i skog enn på jordbruksareal, selv om skog ofte 
også har stor verdi som frilufts- og rekreasjonsområde. En trasé i skog har dessuten generelt 
lavere anleggskostnader enn på dyrka mark, fordi en i skog ofte finner berggrunnen rett under 
bakken. Der er det mye enklere å bygge et solid fundament for banen enn i områder der fjellet 
ligger dypt under terrengoverflaten. 

Denne prioriteringen kommer tydelig til uttrykk i traséforslagene. Mange steder synes det riktig å 
akseptere litt lengre kjøredistanse eller noe dyrere løsninger for å unngå eller begrense inngrep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 2-4: Et av alternativene som ble undersøkt ved Vänsberg i Karlstad kommune, er en trasé bakom og langs fo-
ten av terrengforhøyningen i framgrunnen, på tvers av bildet, ved de mørke trærne i høyre bildehalvdel og lengst til 
venstre. I dette smale området vil banen kunne ligge på fjellgrunn uten å være i konflikt med det fredete gravfeltet i 
framgrunnen. Samtidig vil en ved et slikt trasévalg redusere inngrepene i dyrka mark (utenfor høyre bildekant) til et 
minimum. Foto: © Norsk Bane AS. 
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i dyrka mark. I Glåmdalen og i Årjängs kommune foreslås f.eks. flere, større broer over jord-
bruksareal, selv om det vil være teknisk mulig og trolig litt rimeligere å bygge en bane på fylling. 

I de store landbruksområdene, bl.a. rundt Örebro og mellom Kristinehamn og Grums, finnes 
også mange steder der berggrunnen stikker opp av terrengoverflaten som en liten øy, se f.eks. 
bilde 2-4 på forrige side. Der har det ofte lykkes å finne en trasé fra "øy" til "øy", slik at tapet av 
matjord vil kunne minimeres.  

2.2.7 Bane i dagen 

Det finnes mange forskjellige forhold som bestemmer om og hvor det vil være mulig å bygge en 
banestrekning i dagen, og hvilke konsekvenser dette vil ha. Til det hører blant annet arealbeho-
vet, kravene til avstand fra spor til bygninger og veger, og konsekvensene i form av støy, vibra-
sjoner og barrierevirkning. 

Trasébredde og avstander 

Bredden på dobbelsporete høyhastighetsbaner er litt forskjellig i ulike land. For baner i Sverige 
for inntil 320 km/t kreves en minste fri bredde (f.eks. mellom gjerder eller støyskjermvegger) på 
11,5 meter.51 Innenfor dette område kan det stå kontaktledningsmaster,52 mens plass for grøf-
ter53 og eventuelle skjæringer og fyllinger kommer i tillegg. For baner i Norge gjelder lignende 
bestemmelser, 54 men Jernbaneverket velger i praksis noe romsligere løsninger. 

Norsk Bane AS anbefaler en trasébredde på minst 12,4 meter, ved en sporavstand på 4,80 m. 
Hensikten er blant annet å begrense de belastningene som oppstår når trykkbølger fra raske 
persontog treffer støyskjermvegger55 og last på møtende godstog. Delstrekninger for maksimalt 
160 km/t kan ha en trasébredde på 11,4 meter. 

Baner med sviller i pukk krever i tillegg en parallell driftsveg ved siden av sporene, for tilkomst 
av vedlikeholdspersonale. For høyhastighetsbaner for gods- og persontrafikk anbefales derimot 
at skinnene monteres på et lag betong, jamfør bilde 2-1 i kapittel 2.1.2. Der vil en ikke ha behov 
for en parallell driftsveg, bare for punktuelle tilkomstmuligheter, fordi en kan kjøre på banen også 
med vanlige kjøretøy (med gummihjul). 

For avstanden mellom bane og veg finnes forskjellige bestemmelser,56 blant annet avhengig av 
tillatt hastighet på vegen. Hensikten med disse bestemmelsene er blant annet å sikre at biler 
som kjører ut for vegen, ikke vil havne på sporene. Det kan en løse på ulike måter, f.eks. med 
voller eller murer, slik at kravene til minsteavstand ikke er ufravikelige.57  

Det er derimot kravene til avstand fra jernbanens elektriske kraftforsyning. F.eks. må avstanden 
mellom spenningsførende komponenter og nærmest vegkant være minst 4 meter.58 Det gjelder 
også for gang- og sykkelveger. 

                                                
51  Her inngår en minste sporavstand (avstand mellom senterlinjene til høyre og venstre spor) på 4,50 meter, og en 
avstand mellom disse senterlinjene og nærmeste "objekt" på 3,50 meter, jamfør BVS 1586.20 - Banöverbyggnad - 
Infrastrukturprofiler "Krav på fritt utrymme utmed banan" (http://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=126 
&dokumentId=TDOK 2014:0555), side 7. 
52 Avstanden mellom mastene (fra innside til innside) må likevel være minst 10,5 meter. Det betyr at de vil delvis ligge 
utenfor 11,5 meters grensen hvis de er bredere enn 50 cm. Se også figuren i kap. 14.1.3 i http://www.trafikverket.se/ 
contentassets/153371e438784d52b3e3c364a55662a8/teknisk_systemstandard_tdok2014_159.pdf. 
53 Ved spesielt trange anleggsforhold kan dreneringen løses uten grøfter, f.eks. slik det gjøres på broer og i tunneler. 
54 Se https://trv.jbv.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt. 
55 Det er et ikke ukjent problem at støyskjermvegger blir skadet av trykkbølgene fra persontog i høy hastighet. 
56 Se f.eks. tabellen på side 24 i "Järnvägsutredning Ostlänken, Avsnittsutredning Norrköping C – Linköping C, Risk-
analys", http://www.trafikverket.se/contentassets/0261b0c6200e40dfa012ab31a6fa70c4/9651-05-026_riskanalys_ 
rapport_au.pdf. 
57 Noen steder ligger ny bane rett ved veg, se https://www.google.no/maps/@50.0344,8.5126,70m/data=!3m1!1e3. 
58 Se BVS 1586.20 - Banöverbyggnad - Infrastrukturprofiler "Krav på fritt utrymme utmed banan", http://trvdokument. 
trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=126 &dokumentId=TDOK 2014:0555, side 20. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                            Mulighetsstudie, utredningsfase 2, april 2016        32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 2-5: Mange steder har en bygd høyhastighetsbaner like ved veger. Bildet er fra strekningen Köln – Frankfurt am 
Main i Tyskland, nær Niedernhausen, og viser også en mur med støydempende struktur og støydempende plater på 
toppen av betongbanen. Banen går her like ved et populært friluftsområde. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
For avstanden til bygninger er kravene mindre bastante. I følge den norske Jernbaneloven59 er 
det forbudt å oppføre bygninger mindre enn 30 meter fra midtlinjen av nærmeste spor, "dersom 
ikke annet følger av reguleringsplan." Sverige opererer med en "anbefalt" minsteavstand på 30 – 
50 meter. Hensikten er blant annet å begrense konsekvensene av eventuelle avsporinger og av 
branner i godstog med farlig last, og å sikre gode tilkomstmuligheter for bergingsmannskap. Det 
tilsier å overholde anbefalingene, selv om risikoen for jernbaneulykker er svært liten. 

Inngjerding og overganger 

Inngjerdingen av høyhastighetsbaner varierer fra land til land og fra sted til sted. Norsk Bane AS 
anbefaler å gjerde inn slike baner i sin helhet, ikke minst for å forebygge påkjørsler av vilt.60 Det 
forutsetter mange over- eller underganger for vilt og ferdsel, også fordi planoverganger ikke er 
tillatt på baner for mer enn 160 km/t. 

Støy 

Støy fra vegtrafikk har en forholdsvis stor andel mørke toner. Slike lydbølger forplanter seg i alle 
retninger, og bøyes også rundt kanter og hjørner. Støy fra togtrafikk har derimot en forholdsvis 
stor andel lyse toner. Slike lyder er mer retningsstabile. Det betyr at lyden blir dempet hvis den 
ikke kan gå som en lysstråle fra støykilden til vårt øre.61 Støyskjermvegger, voller og vegetasjon 
langs en jernbane har derfor langt sterkere støydempende virkning enn langs en veg.  

                                                
59 Se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-100, §10. 
60 Gjerdene må være minst 2 m høye, slik at storvilt ikke kan hoppe over dem eller trakke dem ned. Gjerdene behø-
ver ikke å rekke helt ned til bakken, men små dyr må ikke kunne sette seg fast når de kryper under gjerdene. 
61 Retningsstabiliteten til ulike lyder kan enkelt testes ved f.eks. å holde en bok foran en høytaler. 
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Dessuten kommer mesteparten av togstøyen fra toghjulenes gang på skinnene og fra luftvirvler 
rundt boggiene, altså fra den nederste delen av toget.62 En ca. 2 meter høy støyskjermvegg, 
opp til samme høyde som den nederste kanten av vinduene i persontog, har derfor stor effekt. 

Effekten av støyskjermvegger og -voller, uansett hvor lave de måtte være, blir spesielt sterk hvis 
banen ligger på et høyere nivå enn de områdene som er viktig å skjerme, fordi bare de mørkeste 
lydene endrer retning så mye at de vil nå ned til disse områdene. Det gir flere steder klare priori-
teringer mellom ulike traséalternativ. 

Vibrasjoner 

Høyhastighetsbaner med skinner på et lag betong bygges med høy nøyaktighet og på en svært 
stabil underbygning. Passasjerene i tog på en slik bane kjenner derfor svært få vibrasjoner. Det 
samme gjelder for personer som oppholder seg i nærheten av en slik bane, men strukturbåren 
lyd og små vibrasjoner som følge av lufttrykkendringer vil likevel kunne merkes. En legger derfor 
et lag gummi mellom skinnene og betongbanen, der det er spesielt viktig å minimere vibrasjoner, 
f.eks. der traséen går gjennom tettbygde områder. 

Disse momentene tilsier ikke sterkere begrensninger for lokaliseringen av en høyhastighetsbane 
enn for lokaliseringen av en hovedveg. Tvert imot: det er generelt mindre problematisk å bygge 
en høyhastighetsbane gjennom sensible områder enn f.eks. en firefelts-veg. 

2.2.8 Bane på bro 

I Japan, Kina, Sør-Korea og Taiwan bygges høyhastighetsbaner, der ca. 40 – 60 % av streknin-
gen ligger på bro, i spesielle tilfeller også nesten 90 %. Det reiser spørsmålet om en tilsvarende 
infrastrukturløsning også kan være hensiktsmessig for Stockholm – Oslo. De følgende momen-
tene taler for dette: 

• En bane på bro vil i liten grad virke som en barriere for menneskers og dyrs bevegelser. Det 
vil kunne spare en del kostnader, særlig i tett bebygde områder, fordi en bane på bakken må 
ha mange passasjer over eller under sporene.  

• Broer krever lite areal på bakken, særlig hvis en sammenligner med en bane på høy fylling. 
I områder med høye tomtepriser kan det ha mye å si for anleggskostnadene. 

• Broelementer kan prefabrikkeres. Det kan redusere anleggstida og -kostnadene, særlig hvis 
en kan redusere lengden på tunnelene ved å legge en større del av banen på bro. 

I tillegg finnes det noen spesielle forhold i Øst-Asia som taler for broløsninger der:  

• En bane på bro kan bygges med støtdempere mellom pilarene og brobanen. Det er viktig i 
områder som ofte er utsatt for sterke jordskjelv.,   

• Store deler av de østasiatiske høyhastighetsbanene på bro går gjennom våtmarksområder og 
annet terreng med svært ustabil undergrunn. Der er det langt rimeligere å bygge punktuelle 
fundament for bropilarer enn linjeformete fundament for en bane på bakken, ikke minst fordi 
det finnes få steder i nærheten der en kan hente stein. 

I Norge og Sverige er fundamenteringsforholdene derimot generelt gode. Selv i store landbruks-
områder nær Mälaren, rundt Örebro og mellom Kristinehamn og Grums er det nokså uproblema-
tisk å finne korridorer der dybden til fjell bare unntaksvis er på mer enn fem meter.63 Og vegen 
til stein er aldri lang. Ekstreme grunnforhold som f.eks. i Jangtse-elvens delta finnes nesten ikke 
noe sted.64  

                                                
62 Dette har ikke alltid vært slik. Tog med lokomotiv og vogner har f.eks. ofte høyt liggende vifteåpninger. Ved nyere 
togsett, der maskineriet er fordelt over hele toget, ligger denne støykilden derimot i togets nedre del. 
63 Se http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html, Jorddjupskarta. 
64 Den søndre delen av høyhastighetsbanen Bejing – Shanghai går i flere hundre kilometers lengde gjennom Jantse-
elvens delta, et område med mye våtmark for risdyrking. Der finnes de to lengste broene i verden som er hhv. 165 og 
114 km lange. Se bl.a. https://en.wikipedia.org/wiki/Danyang–Kunshan_Grand_Bridge. 
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I tillegg kommer flere andre moment som mange steder tilsier en helt annen konklusjon enn i de 
lite stabile områdene i Øst-Asia: 

• Generelt gode grunnforhold og lange strekninger med forholdsvis lite bebyggelse nær banen 
vil svært mange steder muliggjøre et ukomplisert anleggsarbeid til lave kostnader. Selv om en 
må sprenge dype skjæringer for enkelte delstrekninger og bygge viltbroer og andre passasjer 
over eller under sporene, vil kostnadene til en bane på eller nær bakkenivå de fleste stedene 
bare utgjøre mellom en fjerdedel og halvparten av kostnadene til en brostrekning på fjellgrunn. 

• En bane på bro krever store mengder betong og armeringsjern. Produksjonen av disse mate-
rialene fører til store utslipp av klimagasser. Skulle mesteparten av en moderne bane Stock-
holm – Oslo bli bygd på bro, vil det trolig kunne ta minst flere tiår før utslippene i anleggsfasen 
vil være kompenserte av utslippsreduksjonene i driftsfasen.65 

• Betydelige deler av strekningen Stockholm – Oslo vil gå gjennom kupert terreng. Der er det så 
å si umulig å unngå tunneler og skjæringer, med mindre en vil bygge ekstremt høye broer. 

• Masseoverskudd fra tunneler og skjæringer bør helst ikke fraktes over lange avstander, men 
brukes i nærheten, f.eks. til fyllinger. Flere steder vil det derfor være lite hensiktsmessig å 
bygge en bro, når det er fullt mulig å velge en fylling. 

• Store broer med dristige spenn kan ofte være et flott syn. Milelange brokonstruksjoner i for-
holdsvis lav høyde vil derimot kunne framstå som en visuell barriere, særlig i et åpent kultur-
landskap.  

Disse merkostnadene, begrensningene og ulempene synes å være så mye større enn forde-
lene at lange, sammenhengende brostrekninger mellom Stockholm og Oslo ikke kan anbefales 
som et generelt planprinsipp. Det foreslås imidlertid broer på opp til flere kilometers lengde der 
forholdene ligger godt til rette for slike løsninger. Det gjelder særlig for områder med lite stabil 
undergrunn og der en bro vil kunne begrense inngrepene i jordbruksareal.  

2.2.9 Bane i tunnel 

Tunneler som er mer enn 1 km lange, må i tråd med internasjonalt regelverk bygges enten 

• med rømningsveger til friluft i maksimalt 1000 meters avstand, 

• som to parallelle, enkeltsporete tunneler med gasstette overganger dem imellom i maksimalt 
500 meters avstand, slik at de kan fungere som rømningsveger for hverandre, eller 

• som en dobbeltsporet tunnel med en parallell sikkerhetstunnel og overganger mellom de to 
tunnelene i maksimalt 500 meters avstand. 

Hvis rømningsvegene er korte, er den førstnevnte løsningen den rimeligste og ofte den beste 
med tanke på sikkerheten. Det har mange steder vært avgjørende når forskjellige lokaliserings-
alternativ for en tunnelstrekning skulle veies opp mot hverandre. 

Ved lengre tunneler vil det også være en god løsning å bygge to parallelle tunnelløp. Der er av-
standen mellom venstre og høyre spor imidlertid større enn i en ett-løps-tunnel eller en dobbelt-
sporet strekning i dagen eller på bro. En behøver derfor en minst flere hundre meter lang strek-
ning utenfor tunnelen der avstanden mellom sporene endrer seg gradvis. Denne strekningen 
krever mer areal enn en vanlig dobbeltsporet bane og fører slik også til høyere kostnader.  

Det er i denne studien ikke tatt stilling til om en skal bygge de forholdsvis få tunnelene, der en 
løsning med rømningsveger ikke vil være hensiktsmessig, som to-løps-tunneler eller som ett-
løps-tunneler med parallell sikkerhetstunnel. Dette må avklares etter framtidige, mer inngående 
undersøkelser, bl.a. av geologiske forhold og velegnete drivemetoder. Traséforslagene og kost-
nadskalkylen i denne studien er baserte på ett-løps-tunneler med parallell sikkerhetstunnel. 
                                                
65 Byggingen av den 1318 km lange høyhastighetsbanen Bejing – Shanghai i Kina skal ha krevet dobbelt så mye be-
tong som byggingen av en av verdens største vannkraftdemninger, ”De tre kløfters demning”, se https://en.wikipedia. 
org/wiki/Beijing–Shanghai_High-Speed_Railway. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                            Mulighetsstudie, utredningsfase 2, april 2016        35 

3 Traséforslaget for Ørje / Töcksfors – Karlstad og avgreiningen til Säffle 

3.1 Generelt om strekningen og dens funksjon i banenettverket 

Den sørligste av de tre hovedkorridorene som ble undersøkt i utredningsfase 2a, jf. kapittel 
2.1.6, går fra Oslo via indre Østfold, Årjäng og Grums / Vålberg til Karlstad. I fase 1 ble det bl.a. 
uttredet en vel 60 km lang høyhastighetsbane mellom Ski og riksgrensen ved Ørje / Töcksfors.66 
Denne rapporten inneholder et forslag for en forbindelse fra Østfold- / Follobanen til begynnelsen 
av høyhastighetsbanen ved Ski, se kapittel 6, samt for strekningen fra Ørje / Töcksfors til Karl-
stad kommunes vestgrense, med forbindelse til Säffle, se nedenfor. 

Strekningen Oslo S – Askim – Årjäng – Karlstad Central vil trolig ha en lengde på knapt 203 km, 
og dermed utgjøre over 40 % av distansen Stockholm – Oslo. Det er her regnet med 23 km fra 
Oslo S til Ski, vel 60 km fram til riksgrensen og 96 km fram til Grums kommunes grense til Karl-
stad. I tillegg kommer trolig ca. 23 km fram til Karlstad C.67 

"Vålbergsrakan" 

Med en høyhastighetsbane Oslo – Karlstad via Årjäng og Grums / Vålberg vil den såkalte "Vål-
bergsrakan", en innkorting av strekningen Karlstad – Göteborg, bli en realitet. En ny og direkte 
banestrekning Karlstad C – Grums vil trolig bli ca. 15 km kortere enn eksisterende bane via Kil, 
og vil muliggjøre ni minutts reisetid – mot minst 24 minutt i dag.68  

Etter vurdering av ulike alternativ, se kapittel 3.2, ble det også utarbeidet et forslag for en av-
greining fra linjen Oslo – Karlstad mot Säffle. Den vil forsterke virkningen av "Vålbergsrakan". En 
togreise på ny bane fra Karlstad til Säffle vil ta ca. 21 minutt mot minst 42 minutt i dag, og tilsva-
rende besparelser gjelder for reiser til Åmål og alle andre steder fram mot Göteborg. 

Samtidig vil en moderne bane Karlstad – Säffle i kombinasjon med nye spor lenger øst åpne en 
attraktiv reisemulighet mellom Örebro / Västerås og Göteborg via Karlstad, med omtrent samme 
reisetid som på eksisterende bane via Hallsberg og Skövde. 

Parallellrute Oslo – Göteborg 

En høyhastighetsbane Oslo – Årjäng – Säffle vil sammen med eksisterende bane Säffle – Göte-
borg danne en viktig parallellrute til strekningen Oslo – Göteborg via Halden, for både person- og 
godstog. Persontog vil kunne kjøre den 359 km lange strekningen via Säffle på ca. 2:30 timer, 
av dette 263 km på dobbeltsporet bane. 

Til sammenligning vil strekningen Oslo – Göteborg ta ca. 30 – 40 minutt mer tid via Halden etter 
fullført InterCity-utbygging i tråd med planene fra Jernbaneverket. Også for godstog vil ruten via 
Säffle bli betydelig raskere enn via Halden, ikke minst på grunn av klart større kapasitet.  

Samtidig vil en rask forbindelse Oslo – Göteborg via Säffle ha mye å si for gods- og persontra-
fikken til og fra indre Østfold, Årjäng, Säffle, Åmål og de andre stedene langs strekningen. 

Hovedrute for godstog øst – vest 

Ved realisering av en ferjefri veg- og jernbaneforbindelse over Oslofjorden og av et moderne 
banenettverk på Vestlandet, Sørlandet og det sørlige Østlandet69 vil en togtrasé Oslo – Karlstad 
via Årjäng få stor betydning som hovedrute for godstog mellom Sør-Norge og Sverige, Finland  

                                                
66 Se http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=198. 
67 Norsk Bane AS har ikke bare undersøkt om foreslått trasé i Grums kommune på en god måte vil kunne føres videre 
inn i Karlstad kommune, men har for egen regning også vurdert mulige traséer helt fram til Karlstad C. Disse vurderin-
gene har vært nokså detaljerte og har også resultert i et anslag på strekningslengde og mulige kjøretider mellom Karl-
stad kommunes grense til Grums og Karlstad C. Vurderingene ble foreløpig gjennomført uten drøftelser med Karlstad 
kommune, og kjøretidsanslaget har derfor en betydelig usikkerhet. 
68 Se http://tagtidtabeller.resrobot.se/tidtabell/_4695.pdf 
69 Se Norsk Bane AS sin rapport om "Telemarkslinken", http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=236. 
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og andre land i Øst-Europa. En slik linje vil gjøre det mulig å kjøre store volum, bl.a. til / fra Sør- 
og Vestlandet, utenom det sterkt belastete Oslo-området, mens tilsvarende i mindre grad gjel-
der for en bane via Lillestrøm og Kongsvinger eller Bjørkelangen.  

Riktignok fraktes det også mye gods mellom Trøndelag / Nord-Norge og Sverige / Øst-Europa, 
men dette vil også i framtida primært bli fraktet via Östersund eller Kiruna. Traséalternativet via 
Årjäng vil altså ha en klart større betydning for godstrafikken enn traséalternativene lenger nord. 
 

3.2 Korridorsøk innenfor hovedkorridoren 

De nevnte funksjonene til en moderne bane Oslo – Årjäng – Karlstad med forbindelse til Säffle til-
sier å undersøke traséer som muliggjør konkurransedyktige reise- og frakttider i flere retninger, 
både Oslo – Karlstad – Stockholm, Karlstad – Göteborg og Oslo – Göteborg. Samtidig må en se 
spesielt etter traséer som vil gi gode driftsbetingelser for godstogtrafikken. 

Ett av alternativene for en høyhastighetsbane Oslo – Karlstad er en trasé i nærheten av den 
nesten 60 km lange kraftlinjen som er trukket stort sett rettlinjet mellom Årjäng og Grums. Ved 
et slikt trasévalg vil strekningen mellom riksgrensen og Karlstad kunne bli ca. 5 ‒ 8 km kortere 
enn om høyhastighetsbanen f.eks. i grove trekk følger E18, som for det meste ligger ca. ei mil 
sør for kraftlinjen Årjäng – Grums. 

På annen side vil strekningene Karlstad – Göteborg og Oslo – Göteborg da bli betydelig lengre 
enn ved en trasé nær E18. Banen vil også måtte ha klart lengre avsnitt med størst tillatt stigning 
for å kunne føres opp til det forholdsvis høyt liggende terrenget sør for Glaskogen naturreservat. 
I tillegg vil store deler av en trasé nær kraftlinjen Årjäng – Grums måtte gå gjennom nesten folke-
tomme områder, noe som kan være problematisk for sikkerheten, se kapittel 2.2.5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 3-1: Oversiktskart for korridoren mellom Ørje / Töcksfors og Karlstad. Kartutsnittet er på 108 x 74 km. Ørje ligger 
ca. 4 km vest for riksgrensen, nær Töcksfors. Kart: © Lantmäteriet. 
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Et annet alternativ er å bygge store deler av delstrekningen Årjäng – Grums opp mot ei halv mil 
sør for E18, f.eks. nær Svaneholm i vestre del av Säffle kommune. Der finnes velegnet terreng 
for en bane med svært slake stigninger. Samtidig vil strekningen Oslo – Årjäng – Göteborg via en 
avgreining fra linjen Oslo – Karlstad nær Svaneholm til Åmål bli betydelig kortere enn hvis høy-
hastighetsbanen til Karlstad i grove trekk følger E18 og avgreiningen går til Säffle. 

På annen side vil en ved et slikt trasévalg bygge en ny, moderne bane i en stor bue rundt byen 
Säffle, og dermed kjøre togene utenom viktige kundegrupper. I tillegg vil strekningene Karlstad  
‒ Göteborg og Oslo ‒ Karlstad bli vesentlig lengre enn f.eks. ved traséer som ligger maksimalt 
noen få kilometer fra E18 og E45.  

Foreslått trasé mellom Årjäng og Grums følger i grove trekk E18. Det er et kompromiss mellom 
motstridende hensyn til bl.a. kjøredistanser og stigningsnivåer. Samtidig vil store deler av høy-
hastighetsbanen slik ligge innenfor det området som fra før er belastet av støy fra E18. Banen 
vil også være lett tilgjengelig, bl.a. for vedlikeholdsarbeid, se kapitlene 2.2.4 og 2.2.5. 

Oppbyggingen av de følgende kapitlene 

De følgende kapitlene er todelte. Framstillingen skifter mellom vurderinger av forskjellige alter-
nativ for linjeføringen og detaljerte beskrivelser av foreslått trasé, ofte med drøftelser av lokale 
varianter. Den detaljerte beskrivelsen har en egen layout og følger banens kilometrering.70 Kilo-
metreringen viser lengdene71 på dagstrekninger, broer, fjelltunneler og kulverter (betongtunne-
ler), med samme fargekode som i trasékartene. 

Det må presiseres at det foreløpig ikke finnes noe vedtak om å bygge en moderne jernbane, 
verken mellom Stockholm og Oslo eller på de stedene som nevnes nedenfor. Traséomtalen er 
en beskrivelse av situasjonen og konsekvensene hvis banen blir realisert som foreslått. Det må 
imidlertid gjøres oppmerksom på at de strenge kravene til hastighetsdimensjonering og størst 
tillatt stigning gir svært begrensete muligheter til traséjusteringer, særlig i kupert terreng, hvis 
hovedprinsippene for linjeføringen aksepteres. Det tydeliggjør betydningen av kommunenes 
innsats for å avklare og sikre mulige områder for framtidige jernbanespor. 
 

3.3 Gjennom vestre del av Årjängs kommune 

I utredningsfase 1 ble det utarbeidet et forslag til linjeføring mellom Ski og riksgrensen nær Ørje 
som gir mange alternativ for trasévalget i Sverige. Øst for Ørje stasjon ble det foreslått vel 2 km 
bane i dagen og en ca. 4 km lang tunnel under det norsk-svenske grenseområdet. Denne tun-
nelen kan ha sin østportal på mange ulike steder, og kan tilpasses forskjellige banelokaliserin-
ger på svensk side av grensen. 

Det er imidlertid nærliggende å velge en linje for høyhastighetsbanen sør for Töcksfors, med 
bro over innsjøen Foxen. En slik trasé vil være klart kortere mellom Ørje og Årjäng enn om en 
f.eks. bygger banen gjennom tettstedet eller på bro over innsjøen Töck, nord for Töcksfors. En 
høyhastighetsbane gjennom tettstedet Töcksfors vil også føre til mange konflikter med nærings- 
og boligbebyggelse, selv om deler av en slik strekning vil kunne legges i kulvert eller fjelltunnel. 

Imidlertid bør togtraséen ikke ligge så langt fra Töcksfors at det vil gjøre det lite hensiktsmessig 
å bygge en stasjon også ved Töcksfors – i tillegg til stasjoner ved Ørje og Årjäng – hvis framtidig 
befolknings- og næringsutvikling i området skulle gi grunnlag for det. På annen side må en sam-
tidig se til at banen blir til minst mulig sjenanse for fritids- og boligbebyggelsen på Töcksfors og 
langs Foxen, og for fritidsaktivitetene på innsjøen. Det betyr blant annet at brostrekningen over 
Foxen bør bli så kort som mulig. 

                                                
70 En kilometrering angir kjøredistansen på en trasé, målt fra et startpunkt (nullpunktet). Årjängs stasjon ligger f.eks. 
ved km 25,855. Det betyr at kjøredistansen fra nullpunktet (som er satt til riksgrensen mellom Norge og Sverige) til 
Årjängs stasjon er 25,885 km.  
71 Tunneler og broer på mindre enn 25 meters lengde er ikke tatt med i oversikten og heller ikke inntegnet i detaljkar-
tene, men inkludert i kostnadskalkylen. Det gjelder også viltbroer, selv om de er lengre enn 25 meter. 
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Disse motstridende hensynene forenes trolig best hvis høyhastighetsbanen krysser Foxen like 
nord for Stussnäset og Tronshatten, og føres mot øst i god avstand fra Ulveviken og friluftsom-
rådene i nærheten. Dette kryssingspunktet tilsier i sin tur at banen lenger vest bør ligge på sør-
siden av Torbetjärnen. Der vil også inngrepene i dyrka mark bli klart mindre enn lenger nord. 

Lignende hensyn til vassdrag, bl.a. til Västra Silen og Järnsjön, taler for en linjeføring noen få 
kilometer nord for Årjäng. Ved en slik lokalisering har en også gode muligheter til å kunne bygge 
strekningen mellom Foxen og Ärjäng med bare noen få tunneler, i nærheten av E18 og nord for 
Holmedalssjön, Grässjön og Struven. 

En slik trasé vil imidlertid måtte krysse det brede dalføret nord for Struven, omtrent midtvegs 
mellom Töcksfors og Årjäng. Der finnes noen skogkledde koller, men også mye jordbruksareal 
og bebyggelse som banen bør berøre i minst mulig grad. Lignende utfordringer gjelder for trasé-
søket ved Hajom, nord for Holmedalssjön.  

Det kan også tenkes at høyhastighetsbanen bør legges på sørsiden av Holmedalssjön og Gräs-
sjön, og krysse over den søndre, smale delen av Struven på ei høy bro. Ved ei slik linjeføring vil 
banen i noe større grad gå gjennom skogsterreng, men samtidig ha klart større bro- og tunnel-
andel og bli ca. 1– 2 kilometer lengre enn en trasé nord for de tre nevnte innsjøene. Det anbefa-
les derfor den nordlige trasévarianten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 3-1: Riksgrensen – Årjäng – Karlstad, fra riksgrensen til Ulveviken. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé er inn-
tegnet dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 meter lengde 
vises ikke. Kilometerangivelsene (blå merker) viser banedistansen fra riksgrensen. Kartutsnittet er på 10 km x 8 km.  
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Beskrivelse av foreslått trasé mellom riksgrensen og Hajom 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

0,000 Nullpunktet for kilometreringen, under Klovstensröset, 450 m nord for E18 

  Tunnel, 1535 meter 

  
   Sammen med 2130 m på norsk side av grensen vil tunnelen 3665 m bli lang. 
Siden tog i Sverige kjører på venstre spor, mens tog i Norge kjører på høyre, 

  
må det ene sporet krysse over eller under det andre i tunnelen. Dette er fore-
løpig ikke planlagt i detalj, men mulighetene er mange. Tunnelstrekningen har  

  
god overdekning, marginal stigning og en minste kurveradius på hele 7500 m.72 
Dessuten ligger begge tunnelinnganger på omtrent samme nivå.  

1,535   

  Dagstrekning, 400 meter, ved Högarna 

  
   Tunnelen vil ende nær vegen fra Sandmon til Krontjärnen. Denne vegen må bli 
flyttet ca. 30 meter mot vest og ført over tunnelportalen.  

1,935   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-1: Foreslått trasé for en høyhastighetsbane Stockholm – Oslo via indre Østfold og Årjäng krysser vegen mel-
lom gårdene Rönningen og Högarna ca. 95 meter nord for (bak) låven til gården Rönningen, til venstre i bildet. Går-
den er ikke lenger i drift. Banen vil ligge på en opp mot åtte meter høy fylling på tvers av dalføret. Jordbruksareal vil 
ikke bli berørt. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
72 7500 meter er nesten 50 % mer enn minstekravet til horisontal kurveradius for 320 km/t, jf. kapittel 2.2.2. 
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

1,935   

  Tunnel, 850 meter, under Bryngelsberget 

  
   Lengst øst vil tunnelen ligge under nederste del av en naturbarskog, klassifi-
sert som nøkkelbiotop. Tunnelportalen og forskjæringen vil strekke seg ca. 15 m 

  
inn i biotopen. Konflikten vil kunne unngås hvis banen flyttes 30 m mot sør, men 
da vil østre halvdel av strekningen fram mot Solbergsknatten måtte legges i fjell- 

  
tunnel med lav og trolig lite stabil overdekning eller i løsmassetunnel dypt under 
terrengnivå. Slike merkostnader synes ikke å stå i forhold til gevinsten. 

2,785
  
 

  Dagstrekning, 300 meter 

  
   Vestre halvdel av strekningen vil ligge i en ca. 4 – 5 meter dyp skjæring, østre 
halvdel i en ca. 10 – 16 meter dyp skjæring. Der har terrenget bare slak helling. 
 

 2,860    Skjæringen for jernbanen vil gå på tvers av en bekk. Et av alternativene er å 
føre vannet i rør mot øst, gjennom tunnelen under Solbergsknatten. 

3,085   

  Tunnel, 160 meter, under Solbergsknatten 

3,245   

  Dagstrekning, 2985 meter, mellom Solbergsknatten og Foxen 

  
   Med noen få unntak, bl.a. nær bekken sørvest for Kullen og ved myra øst for 
Hålorna, vil hele strekningen fram til broen over Foxen ligge på omtrent samme  

  
nivå som terrenget (maks. 5 m over eller under terrengnivå, som oftest mindre). 
Det finnes likevel mange, gode muligheter til å bygge underganger under banen. 
 

 3,950    Høyhastighetsbanen vil gå over den nordligste delen av jordbruksarealet ved 
gården Lundås. Banens støyskjermvegg vil ligge 105 m fra tunet. Kulturminnene 

  
ved Penningkullen og jordene til gården Kullen vil derimot ikke bli berørt. Jern-
banen vil ligge i minst 120 m avstand fra Torbetjärnen. 
 

 5,760    Linjen er planlagt over den sørligste delen av myra øst for Hålorna, på en opp 
mot 10 m høy fylling. En slik fylling i myr er lite ønskelig, men vanskelig å unngå 

  
hvis banen både skal krysse Foxen uten konflikt med fornminnet på Stussnäset, 
ligge i god avstand fra friluftsområdet ved Ulveviken og samtidig ikke ligge alt for 

  
bebyggelsen på Dammyren.  
Foreslått trasé ligger sør for tuftene etter Stenby skole, og berører dem ikke. 

6,230   

  Bro, 465 meter, over Foxen 

  
   Sporene på broen er planlagt 119 moh., dvs. 17 m over vassflaten. Streknin-
gen over vann vil bli 320 m lang,73 men broen vil bli klart lengre, bl.a. for å sikre  

  
en bred vegetasjonssone langs innsjøen for vilt og turgåere. 
Broen vil gå over den nordvestre delen av steinalderboplassen på Stussnäset. 

6,695   

                                                
73 Ved en slik lengde vil det være mest hensiktsmessig å bygge noen pilarer i Foxen. Største vanndybde er ca. 25 m.  
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Bilde 3-2: Ved Dammyren vil jernbanen gå gjennom skogen i bakgrunnen, 4 meter under terrengnivå og bak en støy-
skjermvegg, kun 55 meter fra huset i høyre bildekant. Bilvegen vil krysse over banen på bro. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-3: Ulveviken er et idyllisk friluftsområde, men også rik på kulturminner. Høyhastighetsbanen er planlagt 230 m 
nord for (bak) den røde låven. Banen vil også holde god avstand til bebyggelsen lenger vest. Foto: © Norsk Bane AS. 
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

6,695   

  Dagstrekning, 705 meter, sør for Knutsbol 

  
   Linjen er planlagt omtrent på terrengnivå vest for vegen Knutsbol – Intaket, og i 
en opp mot 14 m dyp skjæring lenger øst. Dyrka mark vil ikke bli berørt. 

7,400   

  Bro, 180 meter, over Knutsbolmyren 

7,580   

  Dagstrekning, 280 meter 

  
   Høyhastighetsbanen vil skjære gjennom søndre del av Jätteberget. Sporene 
vil ligge opp til 8 m under nåværende terreng. En steinsetting vil ikke bli berørt. 

7,860   

  Bro, 155 meter, bl.a. over Langtjärnsbekken og lokalvegen 

8,015   

  Dagstrekning, 625 meter, nordøst for Ulveviken 

  
   Bortsett fra området nær broen over Langtjärnsbekken (i vest), vil strekningen 
bare ha lave skjæringer og fyllinger. Tuftene etter en ladegård vil ikke bli berørt. 

8,640   

  Tunnel, 1270 meter 

  
   Fjellet består av granitoid og granitt som er stabile bergarter. Tunnelen vil for 
det meste ha god fjelloverdekningen, men omtrent midtveis vil en kort sone bare 

  
ha ca. 5 m overdekning. Der vil tunneldrivingen bli mer krevende. Men stedet vil 
også være velegnet for å bygge en kort rømningsveg ut fra tunnelen, mot E18.74 

9,910   

  Dagstrekning, 370 meter, sør for Lomtjärnen 

 
   Hele strekningen vil ligge i en 10 – 16 meter dyp skjæring, omtrent midt i en ca. 
100 m bred korridor mellom tre forskjellige myrområder. Det ble også vurdert å 

 
trekke traséen noe mer mot nordøst, nærmere Lomtjärnen. Da vil skjæringene 
bli mindre dype, men inngrepene i dyrka mark ved Hajom klart større. 

10,280   

 
 
Vurdering av ulike varianter mellom Hajom og Årjäng 

Linjeføringen ved Hajom bestemmes i stor grad av mulige traséalternativ nord for innsjøen Stru-
ven. Der vil inngrepene i kulturlandskapet og den visuelle belastningen av området bli minst hvis 
togtraséen trekkes opp mot 800 meter bort fra E18, mot nordøst.  

                                                
74 En slik rømningsveg vil være en fordel for sikkerheten og samtidig spare kostnader, jf. kapittel 2.2.9 om forskjellige 
alternativ for utformingen av en tunnel på mer enn 1 km lengde. 
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Trasékart 3-2: Riksgrensen – Årjäng – Karlstad, fra Ulveviken til Norra Sand. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé er inn-
tegnet dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 meter lengde 
vises ikke. Kilometerangivelsene (blå merker) viser banedistansen fra riksgrensen. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 
 
Det har som konsekvens at høyhastighetsbanen vil måtte krysse E18 i nærheten av Hajom. 
Foreslått trasé går på bro over europavegen der denne har sitt laveste punkt mellom Högen og 
Tittut. Det vil kreve noen inngrep i dyrka mark mellom Hajom og Högen, men samtidig vil en slik 
unngå mange flere og mer alvorlige konflikter med jordbruksareal, kulturminner og bebyggelse 
lenger sør, i det følsomme området nær Prästgården, mellom E18 og Holmedalssjön. 

Lignende vurderinger tilsier å velge en linje via den skogkledde åsen nord for Bodinskerud, som 
ligger midt i det brede dalføret nord for Struven. På denne måten vil en føre banen i en stor bue 
nord for og utenom mesteparten av bebyggelsen i området, samtidig som inngrep i dyrka mark 
vil bli begrenset til et minimum. For høyhastighetsbanen vil gå på bro over jordbruksarealene, 
både vest og øst for åsen ved Bodinskerud, ca. 15 – 30 meter over terrengnivå. 

Det skyldes også de topografiske forholdene lenger øst. Mellom dalføret nord for Struven og 
Tvärdalen nær Årjäng, en strekning på over en halv mil, finnes et forholdsvis flatt terreng, ca.  
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170 – 190 moh. Der finnes gode betingelser for å bygge en lengre strekning uten større broer 
eller tunneler, forutsatt at banen krysser det lavereliggende dalføret nord for Struven på bro eller 
høy fylling. Det forklarer også hvorfor en trasé nærmere Struven ikke kan anbefales. Der ville en 
høyt liggende bane bli godt synlig i det åpne kulturlandskapet og berøre en rekke gårdstun. 

Beskrivelse av foreslått trasé Hajom – Årjäng 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

10,280   

  Tunnel, 290 meter, øst for Orremossen 

  
   Tunnelen vil delvis ligge under et område som er avsatt for en framtidig "logis-
tikpark". Videre planlegging, bl.a. av vegsystemet, bør ta høyde for en jernbane.  

10,570   

  Dagstrekning, 930 meter, vest og sør for Hajom 

  
   Vestre del av strekningen vil gå gjennom skog, midt mellom en kraftlinje og 
E18. Østre del vil i ca. 500 m lengde ligge på dyrka mark, se bilde 3-4 nedenfor. 

11,500   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-4: Ved Hajom er høyhastighetsbanen planlagt på sørsiden av (til venstre for) grusvegen i venstre bildekant, 
ca. 1 – 3 meter under nåværende terrengnivå. Banen vil delvis gå over dyrka mark og delvis gjennom skog (den sko-
gen som er mørkest på bildet, til venstre). Bildet er tatt mot vest og europaveg 18 sees til høyre. En "logistikpark" er 
under planlegging i skogsområdet til venstre. Foto: © Norsk Bane AS. 
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

11,500   

  Bro, 140 meter, over europaveg 18 

11,640   

  Dagstrekning, 315 meter, nordvest for Tittut 

  
   Linjen er planlagt nord for forballbanen på Tittut. På det nærmeste, nær broen 
over vegen til Leverbyn, vil det være 15 m mellom fotballbanen og jernbanen.  

11,955   

  Bro, 55 meter, over veg 613 til Leverbyn 

12,010   

  Dagstrekning, 1165 meter 

  
   Ved behov vil østre halvdel av denne strekningen, tunnelen og vestre halvdel 
av neste dagstrekning kunne bygges med fire spor, for forbikjøring av godstog. 

13,175   

  Tunnel, 345 meter, sør for Timmermyren 

13,520   

  Dagstrekning, 1370 meter 

14,890   

  Bro, 690 meter, nær Nyhem 

 15,060    Nær vestenden av broen vil et bolighus (Nyhem) bli liggende kun 55 m nord 
for broen. Avstanden til andre boliger eller fritidseiendommer vil bli minst 100 m. 

15,580   

  Dagstrekning, 675 meter, nordøst for Bodinskerud 

  
   Både i nord og i sør finnes store områder med kulturhistorisk verdi, pga. rester 
etter bebyggelse fra middelalderen. Togtraséen vil ligge minst 100 m fra disse. 
 

15,880
 

   Veg 615 til Hämnäs må senkes ca. 5 meter for å kunne bli ført under sporene. 
Banen er planlagt sør for kraftlinjen, i minst 30 meters avstand.  

16,255   

  Bro, 780 meter, nær Norra Sand 

 16,780    Broen vil ha en minste avstand til låven på gården Norra Sand på bare 25 m. 
Bolighuset på tunet ligger på motsatt side av låven, og vil være delvis skjermet. 
 

 16,900    Broen vil i ca. 50 meters lengde gå over et fornminne (et gravfelt), 11 m over 
terrengnivå. Et annet kulturminne litt lenger sørøst vil derimot ikke bli berørt. 

17,035   
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Bilde 3-5: Over denne grusvegen vil jernbanen gå på bro, like bak telefonstolpen i høyre vegkant, 14 m over terreng-
nivået. Bildet er tatt fra Nyhem mot sør. En ser gården Selen og E18 lengst borte til høyre. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-6: Broen øst for Bodinskerud er planlagt omtrent midt mellom kraftlinjen i venstre bildekant og låven til gården 
Norra Sand. Bildet er tatt mot sørøst. Et steinbrudd kan skimtes til høyre for og bak låven. Foto: © Norsk Bane AS. 
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Trasékart 3-3: Riksgrensen – Årjäng – Karlstad, fra Norra Sand til Årjäng. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé er innteg-
net dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 meter lengde 
vises ikke. Kilometerangivelsene (blå merker) viser banedistansen fra riksgrensen. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 

 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

17,035   

  Dagstrekning, 5460 meter, mellom dalføret nord for Struven og Tvärdalen 

 17,175    Jernbanen vil gå gjennom den nordligste delen av et steinbrudd. I dette områ-
det brytes det ikke lenger stein. Slik aktivitet pågår nå sør for foreslått togtrasé. 
 

17,820    Foreslått trasé har størst tillatt stigning mot øst (1,25 %), men øst for Brännan 
vil sporene likevel måtte ligge i en opp mot 8 m dyp skjæring, noen steder gjen- 
nom myr, bl.a. Lämmemyren. Voller nær skjæringskantene vil kunne hindre at 
myrene blir drenerte.  
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

 18,350    Høyhastighetsbanen er planlagt like ved en mindre kraftlinje. Deler av denne 
kraftlinjen (i ca. 400 m lengde) vil måtte flyttes noen titalls meter mot nordøst. 
 

20,380    Nær Svartla vil jernbanen bare ligge 12 m fra E18. Der kreves det en mur / voll 
for å sikre at biler ikke vil kunne havne på banen hvis de skulle kjøre av vegen.  
 

22,450    I Tvärdalen er linjen planlagt forholdsvis langt øst og delvis i tunnel, bl.a. for å 
begrense belastningene for bebyggelsen og inngrepene i jordbruksareal. Sørøst  

  
for Gropen, 45 m nord for en planlagt tunnel under Björkåsen, vil det likevel bli 
nødvendig å rive en frittliggende enebolig, med tilhørende garasje / lagerbygning. 

22,495   

  Tunnel, 520 meter, under Björkåsen 

  
   Tunnelen er planlagt med noe større lengde enn anleggsteknisk nødvendig 
(mot sør), av hensyn til bebyggelsen ved Berget.  

23,015   

  Dagstrekning, 925 meter 

  
   Mesteparten av strekningen vil ligge i kupert skogsterreng, men ved foten av 
Gallerudåsen vil linjen i 120 m lengde gå over dyrka mark, på en 8 m høy fylling. 

23,940   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-7: Høyhastighetsbanen Stockholm – Oslo er planlagt på østsiden av Tvärdalen, de fleste stedene enten i tun-
nel eller gjennom skog, i god avstand fra bebyggelse. Bildet er tatt sør for Berget, mot nordøst. Foreslått trasé går ca. 
130 meter bak (øst for) de nærmeste grantrærne i bakgrunnen. Foto: © Norsk Bane AS. 
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For linjeføringen sørøst for Tvärdalen og stasjonslokaliseringen ved Årjäng finnes flere mulige 
løsninger. Det ble bl.a. vurdert å føre banen på en opp mot 60 meter høy og minst 1,5 km lang 
bro over det brede dalføret nord for Årjäng mot en stasjon på sørvestsiden av Mossvattnet (180 
moh.), og videre mot Åsebyn og E18. 

En slik trasé vil bare ha noen få, korte tunneler og være meget gunstig for togdriften. Tog som 
skal stoppe på en stasjon ved Mossvattnet, vil kunne senke hastigheten i stigning og akselerere 
i fall, i begge kjøreretninger. Det vil spare tid og energi.  

Det anbefales likevel en trasé som ligger ca. 40 m lavere, og som har en stasjon noen hundre 
meter nord for næringsområdet som nå er under utvikling på Backa, ved veg 172 til Arvika. En 
slik lokalisering vil gjøre det nødvendig å bygge en ca. 2 km lang tunnel til Åsebyn, men avstan-
den fra en stasjon ved Backa til tettbebyggelsen i Årjäng vil være klart kortere enn fra en stasjon 
ved Mossvattnet. Med en bane nær Backa vil en også unngå en stor bro som mange vil opp-
fatte som et dominerende fremmedelement i landskapet. Se også bilde 3-8 på neste side, tatt 
ved Åslanda mot vest. 

 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

23,940   

  Tunnel, 255 meter 

24,195   

  Dagstrekning, 545 meter, nordøst for Tallbacka 

  
   Banen er planlagt omtrent midtvegs mellom E18 og kraftlinjen, lengst nord i 
dyp skjæring, lengst sør på høy fylling. 

24,740   

  Bro, 170 meter, nord for Nolby 

24,910   

  Dagstrekning, 285 meter, nær Nolby og Hävden 

25,195   

  Bro, 360 meter, over Silbodalsälven 

  
   Silbodalsälven og tilgrensende skoger er verdifulle naturområder. Jernbane-
broen vil ligge 28 m over elven, ca. 80 meter nord for en nøkkelbiotop. 

25,365 Begynnelsen på Årjäng stasjon, to sporvekslere 

25,555   

  Dagstrekning, 450 meter 

  
   Mesteparten av stasjonsområdet vil ligge noen få meter over bakkenivå. Nær 
broen over Silbodalsälven vil fyllingen imidlertid bli 10 meter høy. 

 25,800 Midten på de 400 m lange plattformene i Årjäng stasjon, 142 moh. 

26,005   



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                            Mulighetsstudie, utredningsfase 2, april 2016        50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-8: Jernbanen vil krysse Silbodalsälven (ved kraftlinjen) på en 350 m lang bro, på samme høyde som driftsbyg-
ningen på Hävden (på motsatt side). Årjäng stasjon er planlagt like utenfor venstre bildekant. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-9: Fra østre del av Årjäng stasjon, som er planlagt i skogen i bakgrunnen, vil høyhastighetsbanen gå i tunnel 
under grasflaten i framgrunnen og videre mot Åsebyn. Bildet er tatt fra Sand mot nordvest. Foto: © Norsk Bane AS. 
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

26,005   

  Bro, 60 meter, over veg 172 til Arvika 

26,065   

Dagstrekning, 375 meter 

26,130    Vestre del av vegen til gården Höglunda vil måtte flyttes noen titalls meter mot 
nord.  

 26,345 Enden på Årjäng stasjon, to sporvekslere 

 26,360    Høyhastighetsbanen vil ha en avstand på kun 40 m til noen graver fra bronse-
alderen. 

26,440   

 
 

3.4 Gjennom østre del av Årjängs kommune 

Som nevnt i kapittel 2.2.4, vil det generelt være en fordel å kunne bygge høyhastighetsbanen 
Stockholm – Oslo i nærheten av E18. Mulighetene for en parallellføring av veg og bane i østre 
del av Årjängs kommune er imidlertid svært begrenset. Ved Åsebyn, Tenvik og Sanda har E18 
en ganske kurverik linjeføring i kort avstand fra Järnsjön på den ene siden og fra bebyggelse på 
den andre. Det tilsa å søke etter mulige korridorer for jernbanen lenger nordøst.  

I tillegg ligger E18 på sørsiden av Bysjön. Togtraséen bør derimot ligge nord for Bysjön, både 
fordi den vil være klart kortere og fordi europavegens retningsendring ved Bysjön frå sør-sørøst 
mot øst ikke er mulig å følge med en moderne jernbane.75 

På annen side bør høyhastighetsbanen heller ikke bygges så langt fra E18 at banen blir vanske-
lig tilgjengelig, f.eks. for vedlikeholdsarbeid, jf. kapittel. 2.4. Det taler for en linjeføring nordøst for 
mesteparten av bebyggelsen og kulturlandskapet nær europavegen, men ikke vesentlig lenger 
borte enn det. 

En annen utfordring er de topografiske betingelsene i østre del av Årjängs kommune. Jernba-
nen vil i all hovedsak måtte gå på tvers av strukturen i terrenget, som domineres av dalføre fra 
nord-nordøst til sør-sørvest. Det tilsier normalt tunneler gjennom høydedragene og broer eller 
dagstrekninger over dalene, avhengig av bl.a. grunnforholdene og miljøkonsekvensene. 

Imidlertid finnes det også noen skråninger og sidedaler som ligger på tvers av hovedstrukturene 
i terrenget og som vil kunne åpne for et langt enklere anleggsarbeid. Et eksempel på det er den 
omtrent 4 km lange strekningen mellom Tjärnstjärnet nord for Åsebyn og skytebanen nord for 
Kålleboda. Der vil mesteparten av togtraséen kunne gå i dagen og nær bakkenivå, ca. 180 – 200 
moh. En bane i dette området vil imidlertid være vanskelig tilgjengelig vinterstid. Dessuten vil en 
måtte bygge mange og til dels lange tunneler både vest for Tjärnstjärnet og øst for Kålleboda. 

Foreslått trasé ligger mye nærmere E18, bl.a. nær Tenvikstorp, Kestadtjärnet og Häljebyn. Der, 
og videre mot Norane sør for den store innsjøen Stora Bør (på 14 kvadratkilometer), finnes det 
flere områder som er velegnet for banebygging, selv om en også vil måtte bygge mange broer 
og tunneler mellom disse områdene. Samtidig vil en jernbane nærmere E18 ligge gjennomgå-
ende på et klart lavere nivå enn en bane i vesentlig større avstand. Det vil ha stor, positiv betyd-
ning for godstogtrafikken. 
                                                
75 Minste horisontal kurveradius for 300 km/t er ca. 4500 meter, jf. kapittel 2.2.2. Vegen har ca. 1100 meter radius. 
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Trasékart 3-4: Riksgrensen – Årjäng – Karlstad, fra Årjäng til Kestadtjärnet. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé er inn-
tegnet dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 meter lengde 
vises ikke. Kilometerangivelsene (blå merker) viser banedistansen fra riksgrensen. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 
 
Beskrivelse av foreslått trasé Årjäng – Norane 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

26,440   

 Tunnel, 2160 meter, øst for Årjäng stasjon 

 
   Over foreslått tunneltrasé ligger flere myrområder. I tillegg vil tunnelen ha lite 
overdekning enkelte steder nær østre portal. Deler av strekningen vil også gå 
gjennom metagråvakke, en omdannet sandsteinsbergart. Det tilsier i sum noe 
høyere byggekostnader enn for de fleste andre tunnelene i Årjängs kommune. 

28,600   
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

28,600   

  Dagstrekning, 3285 meter, mellom tunnelen øst for Årjäng stasjon og Åsebyn 

  
   På den første, ca. 800 m lang strekningen øst for tunnelen fra Årjäng stasjon 
vil banen ligge i en dyp skjæring, for det meste 8 – 12 meter under terrengnivå. 
 

 29,580    Foreslått trasé går nord for et fornminnefelt, et rydningsrøysområde. Litt lenger 
øst vil banen krysse over en hulveg, klassifisert som "øvrig kulturhistorisk minne." 
 

29,900    Ved Åsmansbostället vil toglinjens støyskjermvegg bare stå 60 meter fra nær-
meste bebyggelse. Se også bilde 3-10 nedenfor. 
 

30,700    Ved myra vest for Hundås vil jernbanen ha en avstand til E18 på kun 180 m. 
Myra vil ikke bli berørt. Traséen er planlagt 110 meter fra bolighuset på Hundås. 
 

31,730    Høyhastighetsbanen vil krysse Åsebyälven på en kort og lav bro. Sporene vil 
ligge bare 4 meter over elveleiet, og ca. 35 meter sør for låven til gården Bruket. 

31,885   

  Tunnel, 360 meter, under åsryggen nordøst for Åsebyn 

32,245   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-10: Ved Åsmansbostället er jernbanen planlagt ca. 60 m nord (til høyre) for bebyggelsen på bildet, på om lag 
samme høyde som terrenget i bakgrunnen, dvs. på fylling nær bebyggelsen. Foreslått linjeføring er et kompromiss 
mellom ulike hensyn, bl.a. til to større myrområder i nærheten og til terrengforholdene nær tunnelen øst for Årjäng. 
Foto: © Norsk Bane AS. 
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Bilde 3-11: Et viktig mål for trasésøket var å unngå inngrep i kulturlandskap. Ved Åsebyn er jernbanen foreslått i sko-
gen i bakgrunnen, ca. 75 m bak (nord for) den minste av de to låvene. Bildet er tatt nær E18. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-12: Tenvikstorp har flere bygninger av høy kulturhistorisk verdi. Høyhastighetsbanen er planlagt ca. 100 m 
nordøst for låven på bildet, over beiteområdet som skimtes i bakgrunnen til høyre. Foto: © Norsk Bane AS. 
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

32,245   

  Dagstrekning, 1610 meter, mellom Åsebyn og Tenvikstorp 

 33,150    Foreslått trasé går nord for og utenom et større kulturmiljø ved Tenvikstorp, 
men samtidig i god avstand fra Pettersborg. Se også bilde 3-12 på forrige side. 

33,855   

  Tunnel, 1750 meter, mellom Tenvikstorp og Torpen 

  
   Tunnelstrekningen vil gå gjennom granitt og ha god fjelloverdekning. Det gir 
grunn til å vente gunstige anleggsforhold. Hvis en bygger en ca. 250 meter lang  

  
rømningsveg til dalsøkket nord for Sanda, vil en kunne bygge tunnelen med to 
spor i samme løp. Elles vil en måtte velge andre og trolig dyrere løsninger.76 
 

  
   Nær søndre portal vil tunneltraséen bare ligge ca. 10 m sørvest for låven på 
gården Torpen. Tunnelen er planlagt lengre enn anleggsteknisk nødvendig. 

35,605   

  Dagstrekning, 745 meter, mellom Torpen og Nybygget 

  
   Foreslått trasé er et kompromiss mellom hensyn til bebyggelse og geologi. Lin-
jen går over et breelvsediment, men dybden til fjell er bare maksimalt 10 meter.  

  
Lenger nordøst, nær Kålleboda, ligger berggrunnen mye dypere, mens en trasé 
nærmere Sanda vil komme i langt større konflikt med bebyggelse. 
 

36,070    Avstanden fra banens støyskjermvegger til boligene på gården Intakan vil bli 
110 meter, og 85 m til boligen på Nybygget. Nær Torpen og Intakan er sporene  

  
planlagt på eller litt under terrengnivå, men nær Nybygget vil de ligge på lav fyl-
ling, fordi banen må ha stigning mot sørøst, opp til Kestadtjärnet. 

36,350   

  Bro, 125 meter, over Sandaälven og vegen til Kålleboda 

36,475   

  Dagstrekning, 1480 meter, mellom Nybygget og Kestadtjärnet 

 37,330    Skjæringskanten på nordøstsiden av togtraséen vil ett sted bli opp mot 20 m 
høy. Men togpassasjerene vil også få fin utsikt over vannet. Linjen nær Kestad- 

  
tjärnet og videre mot Magdebekken inngår i en 3480 m lang, rettlinjet strekning, 
og vil ved behov kunne bygges med fire spor, for forbikjøring av godstog. 

37,955   

  Tunnel, 480 meter, under Rävhålsberget 

38,435   

  Dagstrekning, 330 meter, vest for Magdebäcken 

38,765   

                                                
76 Se kapittel 2.2.9 om forskjellige alternativ for utformingen av en tunnel på mer enn 1 km lengde. 
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Bilde 3-13: Tunnelen fra Tenvikstorp vil ende ved Torpen, i skogen nedenfor tunet. Banen vil krysse marka på tvers, 
ca. 1 – 2 m under bakken, like foran det skråvokste grantreet litt til høyre for midten av bildet. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-14: Jernbanen er planlagt i stedvis dype skjæringer langs Kestadtjärnets nordøstre bredd (i venstre fjerdedel 
av bildet) og videre mot Häljebyn i tunnel, fra det noe skyggefulle området litt ovenfor tjernet. Foto: © Norsk Bane AS. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                            Mulighetsstudie, utredningsfase 2, april 2016        57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 3-5: Riksgrensen – Årjäng – Karlstad, fra Kestadtjärnet til Norane. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé er inn-
tegnet dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 
 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

38,765   

  Bro, 420 meter, over Magdebäcken og Kvarnmyrsbäcken 

39,185   

  Dagstrekning, 1175 meter, nordøst for Häljebyn 

 39,440
 

   I nærheten av strekningen finnes noen hustufter og et vegmerke, men disse vil 
ikke bli direkte berørt. Banen vil for det meste gå omtrent på bakkenivå. 

40,360   
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

40,360   

  Bro, 410 meter, nordøst for Häljebymossen 

  
   Broen vil føre høyhastighetsbanen over et breelvsediment, like nordøst for Häl-
jebymossen (et stort og viktig naturområde), ca. 35 m over terrengnivå. 
 

 40,410
 

   Ei rydningsrøys, klassifisert som "øvrig kulturhistorisk minne" vil komme til å 
ligge under broen, mens ei anna røys i nærheten ikke vil bli berørt.  

40,770   

  Dagstrekning, 320 meter, vest for Gängene 

41,090   

  Kulvert, 170 meter, på Gängene 

  
   Kulverten er planlagt like sørvest for gården Gängene, kun 10 meter fra låven 
på tunet. Den midtre delen av kulverten (nær bolighusene) vil så vidt ligge under 

  
bakkenivå, mens de ytre delene vil ligge noen meter høyere. Kulverten vil kunne 
senkes noe mer, men da vil skjæringene øst for Takenetorp bli enda dypere. 

  

 41,240
 

    Veg 641 til Finntorp vil måtte flyttes noen titalls meter mot øst for å kunne bli 
ført under sporene. Alternativt kan vegen bli hevet 4 m og lagt over kulverten. 

41,260   

  Dagstrekning, 95 meter 

41,355   

  Bro, 175 meter 

41,530   

  Dagstrekning, 940 meter, nord og øst for Takenetorp 

  
   Høyhastighetsbanen er planlagt med størst tillatt stigning mot sørøst, men de 
siste 450 m før tunnelen vil likevel ligge i dyp skjæring, ett sted på 17 meter. 

42,470   

  Tunnel, 2230 meter, sørøst for Takenetorp 

  
   Tunnelen vil to ganger krysse en grense mellom ulike bergarter, men alle er 
forskjellige granittbergarter. Den sørøstre halvdelen av tunnelen vil ha til dels lite 

  
overdekning, og vil enkelte steder gå under myr. Der må en regne med litt større 
anleggskostnad enn ellers. Forskjæringen i sørøst vil drenere et lite myrområde. 

44,700   

  Dagstrekning, 2385 meter, nordvest for Myrås 

  
   Høyhastighetsbanen er planlagt på lav fylling i sørvestre ende av Övre Dam-
myren, men vil ellers ikke berøre noen av de mange myrene i området. 

47,085   
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Bilde 3-15: Ved Häljebyn foreslås en trasé i dalskråningen i bakgrunnen, ca. 300 m bakom bygningene som skimtes 
lengst borte. Det aller meste av jordbruksarealet vil forbli uberørt. Bildet er tatt mot nordøst. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-16: Den 170 meter lange kulverten ved Gängene er planlagt like til venstre for lekehytta til venstre. Toppen 
på kulverten vil ligge på omtrent samme høydenivå som vegen til tunet, i framgrunnen. Foto: © Norsk Bane AS. 
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

47,085   

  Tunnel, 200 meter, nær Myrås 

47,285   

  Dagstrekning, 1935 meter, mellom Myrås og Norane 

 47,500    Avstanden fra jernbanens støyskjermvegg til nærmeste bolighus på Myrås vil 
bare bli 50 meter. Banen vil imidlertid ligge i en ca. 5 meter dyp skjæring, og vil  

 også være delvis skjermet av andre bygninger. Litt lenger øst er linjen planlagt 
gjennom Landråmossen, til dels på en eldre veg som nå blir lite brukt. 
 

 48,250    Foreslått trasé går i knapt én kilometers lengde gjennom et område, definert 
som "utvidet beskyttelsesområde" til innsjøen Stora Bör. Avstanden fra banen til  

  
innsjøen vil likevel bli minst 140 m. Nær Norane finnes et fornminne, ei gravrøys 
fra bronsealderen, som vil bli liggende ca. 10 m fra linjen. 

49,220   

  Bro, 175 meter, over E18 ved Norane 

49,395   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-17: Ved Norane er jernbanen planlagt på bro over E18 (i venstre bildekant) og videre på fylling gjennom sko-
gen i bakgrunnen, midtvegs mellom uthuset og busskuret til venstre. Bildet er tatt mot øst. Broen vil gå over en gårds-
tomt fra nyere tid (delvis under vegen og bygningene), registrert som kulturhistorisk minne. Foto: © Norsk Bane AS. 
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3.5 Gjennom Säffle kommune, trasé Oslo – Karlstad 

Et av de vanskeligste spørsmålene under trasésøket i nordre del av Säffle kommune var hvor 
høyhastighetsbanen vil kunne krysse det brede landskapsrommet som strekker seg i over to 
mils lengde fra Svaneholm mot nord-nordøst. I dette rommet ligger flere store innsjøer, bl.a. 
Aspen, Lången og Eldan, alle mellom 70 og 75 meter over havet. 

De tilgrensende områdene ligger derimot på et betydelig77 høyere nivå, slik at jernbanen enten 
vil måtte krysse det brede landskapsrommet på en høy bro – eller nær bakkenivå, men mellom 
lange tunneler på begge sider. Tunnelalternativet vil ha en høy anleggskostnad fordi terrenget 
hever seg mot vest. Noen kilometer øst for Norane ligger de laveste områdene ca. 190 moh. 
Det innebærer at mesteparten av den ca. 10 km lange strekningen øst for Norane vil måtte gå i 
tunnel, om banen skulle komme ned til bredden av Aspen, Lången eller Eldan. Det taler for en 
broløsning. 

Men hvor? Den opp til 1,3 km brede Aspen og landområdene på begge sider av innsjøen, nær 
Långserud kirke (nord for E18), opp til Finnsjön og nesten helt til Gillberga i nordøst, er beskyt-
tet som "riksinteresse naturvård", og har en rekke naturreservat og nøkkelbiotoper innenfor 
områdets grenser. Det vil heller ikke være tilrådelig å bygge en høyhastighetsbane på bro nær 
Långserud, men sør for E18, i det åpne kulturlandskapet ved Lången. Der vil en slik konstruk-
sjon bli svært problematisk for landskapsbildet og en rekke gårdstun.  

Derimot vil en kunne bygge en bro over Eldan på det smaleste stedet sørøst for Grinsbyn, med 
en brolengde over vann på ca. 270 meter. Banen vil kunne gå gjennom skog på begge sider av 
innsjøen og i liten grad være til sjenanse for omgivelsene. Ulempen er imidlertid at en slik linje 
også vil måtte gå på bro over deler av Myrsjön, i kort avstand fra bebyggelsen på Rudsbyn og 
Häggvik. I tillegg vil en måtte bygge enda en større bro nordvest for Rudsbyn (også den nær be-
byggelse), alternativt en knapt 4 km lang tunnel under områdene i vest.  

Et annet alternativ er å krysse Lången ved det smaleste stedet, sørøst for Sillingebyn, ca. 2 km 
sørvest for Långserud. Der strekker skogen seg helt ned til innsjøen. Brobanen vil kunne ligge 
på høyde med tretoppene og ha en strekning over vann på kun 95 meter, se bilde 3-22.  

Også en brolokalisering ved Sillingebyn vil kreve en del tunneler og broer, både vest og øst for  
Lången, men likevel i klart mindre omfang enn en bro over Eldan. I tillegg vil den nordlige trasé-
varianten bli noe kortere og ha en del andre fordeler. 

De raske passasjertogene bør f.eks. ha en mulighet til å kunne kjøre forbi et mindre raskt gods-
tog på de nesten 70 km lange strekningene Årjäng – Grums og Årjäng – Säffle. Det tilsier et fire-
sporsavsnitt et sted omtrent midtvegs mellom Svaneholm og Nysäter. I dette området vil det tro-
lig også være driftsgrunnlag for et stoppested for persontog, forutsatt at stasjonen vil være lett 
tilgjengelig fra E18. Bygges broen ved Sillingebyn, vil mulighetene for en gunstig stasjonslokali-
sering være klart større enn ved en bro over Eldan.78  

Ved siden av de to nevnte alternativene finnes selvsagt en rekke andre steder der det teoretisk 
vil være mulig å lokalisere broen. Disse stedene ligger imidlertid i et åpent landskapsrom eller er 
lite aktuelle av andre grunner, f.eks. stor banelengde og kjøredistanse, eller høye anleggskost-
nader pga. vanskelige grunnforhold eller stor brolengde (opp mot nesten 2 km).  

Det foreslås derfor en bro over Lången ved Sillingebyn, en stasjon nordvest for broen, heretter 
kalt "Långserud stasjon", og en linjeføring gjennom nordre del av Säffle kommune som er tilpas-
set denne bro- og stasjonslokaliseringen. 

 

                                                
77 I vest ligger de laveste terrengpunktene minst 30 meter høyere. F.eks. ligger Björketjärnstjärnen, ca. 2 km vest for 
Aspen, 100 moh., Vålungen 106 moh. og Myrsjön 101 moh. Fjelltoppene har en høyde på ca. 160 – 200 moh. 
78 De tekniske kravene til et firesporsavsnitt (horisontal og for det meste rettlinjet bane i minst 1 km lengde) vil kunne 
innfris på nordvestsiden av Lången, men vanskelig på nordvestsiden av Eldan. En stasjon på sørøstsiden av Eldan 
vil imidlertid bli vanskelig tilgjengelig, selv om broen over Elden skulle bygges som kombinert veg- og banebro.  
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Trasékart 3-6: Riksgrensen – Årjäng – Karlstad, fra Norane til Vålungen. © Norsk Bane AS. Kilometerangivelsene (blå 
merker) viser banedistansen fra riksgrensen. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.   
 
 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

49,395   

  Dagstrekning, 1220 meter, sørøst for Norane 

  
   Store deler av strekningen vil ligge på en ca. 5 – 7 meter høy fylling. Foreslått 
trasé har stigning mot øst for å begrense tunnelandelen nordvest for Rudsbyn.  

  
Det fører imidlertid til en mye lengre strekning med bortimot 1,25 % fall ned til 
Sillingebyn enn hvis en skulle legge banen i en knapt 4 km lang tunnel mellom 

  
Norane og Rudsbyn. For ordinære godstog ville en lang tunnel vært gunstigere, 
mens det motsatte gjelder for persontog, raske godstog og anleggskostnadene.  

50,615   
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

50,615   

  Bro, 345 meter, bl.a. over Pilgrimsleden 

50,960   

  Dagstrekning, 125 meter 

51,085   

  Tunnel, 685 meter, nær Kollsheden 

51,770   

  Dagstrekning, 1820 meter 

 52,230
 

   Foreslått trasé ligger på lav fylling i sørligste del av Gårtjärnet. Like vest for 
tjernet vil banen nå sitt høyeste punkt mellom riksgrensen og Karlstad, 193 moh. 
 

 52,640
 

   Strekningen mellom Gårtjärnet og Stortjärnet er planlagt i dyp skjæring. På det 
meste vil sporene ligge 22 m under nåværende terrengnivå. Se også bilde 3-18. 

53,590   

  Tunnel, 1370 meter, mellom Stortjärnet og Esbjörbyn 

  
   Tunnelen vil gå gjennom stabile granittbergarter. Den kan ha to spor i ett løp, 
hvis det bygges en ca. 200 m lang rømningsveg til skråningen ved Lilltjärnet.79 
 

  
   I tunnelen vil banen dreie mot Esbjörbyn og en bro over Vålungen, både fordi 
en slik vil kunne unngå en vesentlig større bro ved Rudsbyn og fordi en trasé  

  
lenger sør vil måtte ha en uakseptabel krapp høyresving ved Sillingebyn. En mer 
nordlig linje vil dessuten gå utenom mesteparten av bebyggelsen på Sillingsfors. 

54,960   

  Dagstrekning, 850 meter, ved Esbjörbyn 

  
   Foreslått trasé går gjennom et bebygd område. Et tun (som ikke lenger brukes 
til gårdsdrift) vil måtte innløses, og et annet vil komme til å ligge bare 50 m sør  

  
for jernbanens støyskjermvegg. Øvrige bygninger vil derimot bli liggende minst 
100 m fra linjen, og vil til dels også være skjermet av en terrengforhøyning. Det  

  
er vurdert andre alternativ, men lenger nord vil banen ha mye høyere tunnelan-
del og kostnad, mens den lenger sør vil måtte gå på en høy bro sør for bebyg- 

  
gelsen. Foreslått trasé har størst tillatt fall på hele strekningen fra Gårtjernet, og 
alternative traséer nær Esbjörbyn vil derfor ikke kunne ligge på et lavere nivå. 

55,810   

  Tunnel, 645 meter, mellom Esbjörbyn og Vålungen 

  
   Tunnelen vil kunne bli ca. 200 m kortere, hvis det aksepteres en opp mot 22 m 
dyp og ca. 60 m bred skjæring (pga. løsmasser i øvre halvdel) nær vestre portal. 

56,455   

                                                
79 Jamfør kapittel 2.2.8.  
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Bilde 3-18: Nær Stortjärnet (utenfor venstre bildekant) vil jernbanen gå rett ved siden av (til høyre for) E18, bak en 
minst 3 meter høy mur. Banen vil ha omtrent like dype skjæringer som vegen, på opp til 22 m. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-19: Ved Esbjörbyn foreslås traséen bak bygningen til høyre, over marka (like over bakkenivå), og inn i skogen 
nær venstre bildekant. Det finnes mye sand og silt i området, men dybden til fjell er ukritisk. Foto: © Norsk Bane AS. 
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

56,455   

  Dagstrekning, 950 meter, vest for Vålungen 

  
   I vest, nær tunnelen fra Esbjörbyn, ligger foreslått trasé bare 60 meter fra vest-
enden av en lovbeskyttet nøkkelbiotop, en sumpskog.  

57,405   

  Bro, 360 meter, over Vålungen (Sundet) 

  
   Jernbanebroen vil ha en 100 m lang strekning over innsjøen, 23 m over vann-
speilet. Det er gode fundamenteringsforhold på vestsiden, og mindre gode i øst. 

57,765   

  Dagstrekning, 470 meter, nær Sundsrönningen, øst for Vålungen 

  
   Linjen vil berøre tuftene til to bygninger, den ene ble brukt av kullbrennere. 
Undergrunnen består av morenemasser som må forsterkes eller ev. skiftes ut. 

58,235   

  Tunnel, 205 meter, mellom Sundsrönningen og Gärdebråten 

58,440   

  Dagstrekning, 600 meter, nær Gärdebråten 

59,040   

  Bro, 805 meter, nær Sillingsfors og Viksfors 

 59,200    Jernbanenbroen vil gå over en fritidsbolig, ca. 17 meter over bakkenivå. En 
annen fritidsbolig, ca. 120 meter lenger øst, vil bli liggende bare 30 m fra broen. 
 

  
   Vassdraget på Sillingsfors er registrert som kulturminne med mange, men til 
dels ødelagte rester etter tidligere industri, bl.a. kvernhus, sag og støperi. Fore-  

  
slått trasé krysser over området lengst øst, like ved de noe nyere industribygnin-
gene som står nær E18 ved Viksfors. Se også bilde 3-21 på neste side. 

59,845   

  Dagstrekning, 695 meter, nær Viksfors og Sillingebyn 

60,090 Begynnelsen på Långserud stasjon, to sporvekslere 

 60,230    Like nord for foreslått trasé lå det tidligere et bebodd tun, men det er nå fra-
flyttet. Også enkelte bygninger er blitt flyttet. 
 

 60,440    Et bolighus vil komme til å ligge bare 60 m fra linjen, men der vil sporene ligge 
opp mot 7 m under bakkenivå. Et tun på sørsiden av planlagt trasé er fraflyttet. 
 

  
   På motsatt side av Eldan, bl.a. ved Breddalen og Sillingerud, finnes områder 
som er regulert for framtidig boligbygging, men de vil ikke bli sjenerte av banen. 

 60,450 Midten på de 400 m lange plattformene i Långserud stasjon, 99 moh. 

 60,540  
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Bilde 3-20: Foreslått trasé krysser innsjøen Vålungen (106 moh.) ved Sundet, det smale stedet mellom neset til ven-
stre og området med noe lysere vegetasjon til høyre. Sporene vil ligge 23 m over vannflaten. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-21: Ved Sillingsfors finnes et elve- og damlandskap, rikt på kulturminne. For å begrense negativ påvirkning, 
er jernbanen planlagt helt i østenden av området (i bakgrunnen), på bro 22 m over vannflaten. Foto: © Norsk Bane AS. 
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

 60,540  

 Bro, 840 meter, over Lången ved Sillingebyn og Nygård 

61,080    Nordøst for foreslått brotrasé (75 m nord for boligen på Nygård) ble det i 2013 
regulert et område for framtidig boligbygging. Intet hus er foreløpig bygget. 

61,150 Enden på Långserud stasjon, to sporvekslere 

  
   Sporvekslerne foreslås ved et sted der en åsrygg nesten vil nå opp til broen. 
Der vil bakkevegetasjonen forsterke støyskjermveggenes dempende virkning. 

61,380   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 3-7: Riksgrensen – Årjäng – Karlstad, fra Vålungen til Smedbymossen. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé er 
inntegnet dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
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Bilde 3-22: Broen fra Sillingebyn til Nygård foreslås gjennom skogen til høyre, med sporene på om lag samme høyde 
som tretoppene, og videre over en smal del av innsjøen Lången (i bakgrunnen), mot Tjärdal. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Vurdering av ulike varianter mellom Långserud stasjon og Grums / Vålberg 

Øst for Långserud stasjon foreslås en trasé langs nordsiden av Smedbymossen, på bro nær E18 
over Byälven og våtmarksområdet nord for Harefjorden, og videre i kort avstand fra E18 til gren-
sen mot Grums kommune. Det er konklusjonen etter at mange andre alternativ var undersøkt. 

Det ble bl.a. vurdert om høyhastighetsbanen vil kunne krysse Byälven nærmere Nysäter, f.eks. 
nær kraftlinjen mellom Kölverud og Skeverud og videre derfra langs Mollsjön og Sävsjön mot 
Slottsbron eller nær Backa mot Borgvik, Flokerud, Ask og en stasjon nær Medskog, sør for Vål-
berg. Også en trasévariant med bro over Svartsundet mellom Borgviksjön og Grumsfjorden var 
del av undersøkelsene. 

Øst for Skeverud ligger terrenget imidlertid minst 125 moh. Der har en to alternativ. Det ene er 
en ca. 3 – 4 km lang tunnel fram mot Backa eller Mollsjön. Det andre er en linje i dagen, men da 
vil en måtte bygge mye lengre og høyere broer både mellom Kölverud og Skeverud og for ned-
stigningen mot Borgvik eller Slottsbron.  

Nordøst for Backa og øst for Mollsjön finnes enkelte områder som er velegnet for jernbanebyg-
ging, men linjen vil også måtte krysse en rekke høydedrag i tunnel og dalsøkk på bro, uansett 
hvor den måtte gå i området øst for Nysäter. Det gjelder også om høyhastighetsbanen skulle 
bygges nord for Nysäter, men sørøst for det langstrakte Gillbergasjön naturreservat, f.eks. nær 
Galtebol. 

En høyhastighetsbane nær E18 vil derimot kunne ligge på et klart lavere nivå og vil i stor grad 
kunne følge strukturen i terrenget. Foreslått trasé har bare et fåtall tunneler og broer mellom 
Byälven og Slottsbron, og vil gi godstogtrafikken klart gunstigere vilkår enn det er mulig å reali-
sere lenger nord. Også parallellføringen av veg og bane, og muligheten for en god løsning for 
avgreiningen til Säffle taler for en linje nær E18. 



 
 
– Nye tider for Norge 
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Beskrivelse av foreslått trasé mellom Långserud stasjon og grensen til Grums kommune 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

61,380   

  Dagstrekning, 3690 meter, mellom Lången og Smedbymossen 

  
   En av fordelene til en bro ved Sillingebyn er muligheten til en lengre dagstrek-
ning øst for Lången. Hvis en skulle bygge broen over Eldan sørøst for Grinsbyn,  

  
ville banen måtte gå i en ca. 2 km lang tunnel under Mellanfjället / Bykäringen. 
En lengre bro nær Smedbymossen vil være nødvendig for begge traséalternativ. 
 

 61,800
 

   Jernbanen er planlagt 30 meter nord for et område som har vært brukt til fram-
stilling av tjære. 
 

 62,450    En fritidsbolig på Bråten vil bli liggende bare 60 m fra banen. Ca. 250 m lenger 
øst vil linjen gå bare 5 m fra ei stor og ca. 170 år gammel gran. 
 

 63,570    Høyhastighetsbanen foreslås i en ca. 8 m dyp skjæring gjennom søndre del av 
en tidl. husmannsplass. Bygningsrestene dekker et forholdsvis stort område. 
 

 64,780    Det nordligste av bolighusene på Mosserud vil komme til å ligge bare 45 m fra 
banens støyskjermvegg. Sporene er planlagt 3 m under nåværende terrengnivå. 

65,070   

  Bro, 1565 meter, nord for Smedbymossen 

  
   Vest for Smedbymossen ligger terrenget på et klart høyere nivå enn nord, øst 
og sør for myra. En lengre bro med fall mot øst er derfor ikke til å unngå. Også  

  
hensynet til dyrka mark taler for en bro. Fundamenteringsforholdene er gode. 
I store deler av planlagt brotrasé ligger fjellet ikke mer enn 3 m under bakkenivå. 
 

 65,830
 

   Jernbanebroen foreslås over et uthus ved låven til gården Ängbråten. Boligen 
på tunet vil bli liggende 20 meter sør for broen, 19 meter under spornivået. 
 

 66,580
 

   Nær østre landkar vil broen gå bare 30 meter sør for ei steinkammergrav fra 
jernalderen eller tidligere perioder. 

66,635   

  Dagstrekning, 490 meter, nordvest for Lillerudsbråten 

  
   Mellom broen nord for Smedbymossen og tunnelen sørvest for Kölverud vil lin-
jen gå i minst 350 meter avstand fra nærmeste bebyggelse. 

67,125   

  Bro, 250 meter 

67,375   

  Dagstrekning, 815 meter, nordøst for Åsen 

 67,840    Vest for en kulvert under veg 545 vil jernbanen gå på lav fylling, mens den len-
ger øst vil ligge i en 8 – 15 m dyp skjæring fram til tunnelen. Se også bilde 3-24. 

68,190   

  Tunnel, 450 meter, sørvest for Kölverud 

68,640   



 
 
– Nye tider for Norge 
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Bilde 3-23: Høyhastighetsbanen er planlagt på en ca. 17 – 25 meter høy bro over de grønne markene i bakgrunnen 
(på tvers av bildet), bare 20 m foran (nord for) bolighuset på Ängbråten (med røyk fra pipa). Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-24: Nær Lillerudsbråten (gården i bakgrunnen) vil banen gå over nordligste del av jordbruksarealet på bildet 
(lengst til høyre), og videre mot området i framgrunnen. Bildet er tatt fra veg 545 mot vest. Foto: © Norsk Bane AS. 



 
 
– Nye tider for Norge 
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Trasékart 3-8: Riksgrensen – Årjäng – Karlstad, fra Smedbymossen til Knäsjön. © Norsk Bane AS. Tunneler og broer 
på mindre enn 25 meter lengde vises ikke. Kilometerangivelsene (blå merker) viser banedistansen fra riksgrensen.  
 
 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

68,640   

  Dagstrekning, 885 meter, sør for Kölverud 

 68,930
 

   Jernbanen er planlagt bare 10 m fra en trolig lite brukt fritidseiendom på Sand. 
Midtre del av strekningen vil ligge på en ca. 10 m høy fylling. Se også bilde 3-25. 

69,525   

  Tunnel, 55 meter, gjennom Yxåsberget 

69,580   



 
 
– Nye tider for Norge 
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Bilde 3-25: Nær Kölverud (utenfor høyre bildekant) foreslås banen langs skogskanten i høyre bildehalvdel og videre 
på fylling over markene midt på bildet. Fritidseiendommen på Sand skimtes ved skogskanten. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-26: Jernbanen vil krysse Byälven og våtmarksområdet Dösslingen på et forholdsvis smalt sted øst for Nolans-
udden (til venstre, skjult av trærne). Om sommeren er det en del båttrafikk på Byälven. Foto: © Norsk Bane AS. 



 
 
– Nye tider for Norge 
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

69,580   

  Dagstrekning, 50 meter 

69,630   

  Bro, 825 meter, over E18, Byälven og våtmarksområdet Dösslingen 

  
   Brolengden over vann eller våtmark vil bli 380 m, ved en fri seilingshøyde på 
ca. 30 m, dvs. klart mer enn under E18-broen som ligger ca. 350 m lenger sør. 
 

 69,890    På Nolansudden ligger ei gravrøys og en steinsetting fra bronsealderen. Jern-
banen foreslås på bro over disse fornminnene, 28 meter over bakkenivå. 
 

 70,430    Nær østre landkar finnes et stort antall fornminner. Banen er planlagt i minst 
50 m avstand fra dem. 

70,455   

  Dagstrekning, 2480 meter, nær og øst for Knöstad 

  
   Linjen vil gå langs nordre dalside, for det meste på fjellgrunn og i god avstand 
fra bebyggelse. Enkelte steder finnes morenemasser, men der er det bare noen 

  
meter ned til fast fjell. Hvis banen bygges litt lenger sør, vil tunnelen under Tjur-
bergen kunne bli kortere, men det er forkastet, bl.a. av hensyn til bebyggelsen. 
 

 71,430
 

   Veg 663 til Granbäck må bli senket og flyttet noen titalls meter mot vest, nær-
mere Grynåsen, for å kunne gå under sporene. 
 

 71,670
 

   Foreslått trasé ved Knöserud går bare 55 m nord for en fritidseiendom. Linjen 
vil ligge i en ca. 8 m dyp skjæring, som vil virke støydempende. 
 

 72,700
 

   På Intakan vil en bolig bli liggende kun 55 m fra banen. Sporene er planlagt på 
et 12 m høyere nivå enn huset. Det vil forsterke støyskjermveggenes virkning. 

72,935   

  Tunnel, 990 meter, under Tjurbergen 

  
   Tunnelen vil gå gjennom granitt, men en kort sone sørøst for Gäxlemyråsen vil 
bare ha ca. 5 meter fjelloverdekning. 
 

  
   Lengst øst er tunnelen planlagt slik at banen ikke vil komme ut i dagen før på 
østsiden av en nøkkelbiotop, en naturbarskog. 

73,925   

  Dagstrekning, 1305 meter, nord for Knäsjön 

 
 

   Vest for gården Stora Bråten vil de reisende ha fin utsikt over Knäsjön, men 
bare en kort stund. Østre del av strekningen vil gå i en 8 – 13 m dyp skjæring.  
 

 74,670
 

   Linjen er planlagt 165 m nord for bolighuset på Stora Bråten, og 135 m sør for 
fritidseiendommen Lövbråten. 

75,230   

  Tunnel, 150 meter, mellom Stora Bråten og Bastdalen 

75,380   

 



 
 
– Nye tider for Norge 
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

75,380   

  Dagstrekning, 950 meter, øst for Knäsjön 

 75,730    Linjen er planlagt bare 40 meter nord for bolighuset på Bastdalen. Huset vil 
trolig måtte innløses, selv om området fra før er belastet av støy fra E18. 
 

 76,320
 

   Ved Majorskerud vil høyhastighetsbanen krysse på en kort bro over nederste 
del av en nøkkelbiotop, en bekkedal. 

 76,330 Kommunegrensen mellom Säffle og Grums 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-27: Banen vil komme ut av en tunnel under Tjurbergen (til venstre) litt bakenfor enden av vegskjæringen midt 
på bildet, 22 meter over vannspeilet til Knäsjön, og følge dalskråningen mot øst (til høyre). Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

3.6 Gjennom Grums kommune 

En viktig oppgave under trasésøket i søndre del av Grums kommune var å finne et velegnet 
sted for en avgreining til Säffle. Dette stedet bør ikke ligge langt fra Segmon, for kortest mulig 
kjøredistanse og -tid mellom Karlstad og Säffle / Göteborg. Traséer langs Harefjordens østre 
bredd, nær Bodasjön eller fra Bäckelid mot Östra Skrussrud eller Bynsberg ble derfor forkastet. 

Samtidig bør avgreiningen heller ikke ligge like ved Segmon. Hvis en ny bane til / fra Säffle f.eks. 
skulle krysse over Ransundet (mellom Ekholmssjön og Vänern) på omtrent samme sted som 
eksisterende spor (Vänerbanan), ville kjøredistansen Oslo – Göteborg via Säffle bli ganske lang 
og svingen ved Segmon nokså krapp. Det taler for en avgreining lenger vest. 



 
 
– Nye tider for Norge 
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Lenger vest, f.eks. vest for Ekholmssjön, vil en bane til / fra Säffle og Göteborg imidlertid måtte 
gå i tunnel i minst 2 km lengde under det forholdsvis høyt liggende terrenget sør for E18, nesten 
uansett hvilken trasévariant en måtte velge. Det finnes likevel to områder der en baneforbindelse 
til Säffle vil kunne bygges i dagen: gjennom dalen sør for skytebanen ved Åtorp, og parallelt med 
E45, sør for golfbanen på Valnäs.  

Hvis en velger en trasé nær E45, vil en måtte bygge en minst 600 m lang bro over vestre del av 
Ekholmssjön fordi en moderne bane ikke vil kunne svinge utenom innsjøen på samme vis som 
bilvegen. Ved en trasé nær skytebanen ved Åtorp vil broen derimot kunne gå over land, vest for 
våtmarksområdene som ligger øst og nordøst for skytebanen. Det foreslås derfor en linje for for-
bindelsen til Säffle og Göteborg nær Åtorp.  

Samtidig vil en slik lokalisering av forbindelsen til Säffle også gjøre det mulig å bygge høyhas-
tighetsbanen like ved E18, og i god avstand fra tettstedet Segmon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 3-9: Riksgrensen – Årjäng – Karlstad, fra Knäsjön til Segmon. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé er inntegnet 
dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 meter lengde vises 
ikke. Kilometerangivelsene (blå merker) viser banedistansen fra riksgrensen. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.   
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Beskrivelse av foreslått trasé fra grensen mot Säffle til Segmon 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

 76,330 Kommunegrensen mellom Säffle og Grums 

  Dagstrekning, 1065 meter 

  
   Jernbanen vil gå vekselvis i skjæring og på fylling, om lag 30 – 50 meter nord 
for E18 og ca. 10 – 12 meter høyere i dalskråningen enn bilvegen. 

 77,395 Avgreinende bane til Säffle og Göteborg 

  Dagstrekning, 555 meter, vest for steinbruddet nær Valneviken 

  
   Linjen til Grums og Karlstad er planlagt med størst tillatt fall mot øst, fram til en 
bro ved steinbruddet nær Valneviken. Sporet som greiner av til venstre (for tog til 

  
Säffle), vil derimot ha stigning, dreie mot sør og krysse over banen til Grums og 
Karlstad på en bro nordvest for stutteriet på Valneviken. Sporet som greiner av 

  
til høyre (for tog fra Säffle), vil ligge omtrent 10 m lavere enn sporet for tog i mot-
satt retning, og komme i konflikt med en driftsbygning i nordre kant av stutteriet. 

  
Begge de to sporene i avgreiningen til / fra Säffle og Göteborg er dimensjonerte 
for 190 km/t, mens linjen Grums og Karlstad vil ha en fartsgrense på 300 km/t. 

77,950   

  Bro, 190 meter, ved steinbruddet vest for Valneviken 

  
   Broen vil gå over innkjørselen til steinbruddet, men i god avstand fra spreng-
ningsarbeid. Foreslått trasé ligger 13 meter over bakkenivå. I tillegg er det plan- 

  
lagt to andre broer med hvert sitt enkeltspor ved steinbruddet, én bro ca. 10 m 
lenger nord og en annen bro ca. 10 m lenger sør, for tog til og fra Säffle. 

78,140   

  Dagstrekning, 1065 meter, nord og nordøst for Valneviken 

  
   De midtre delene av strekningen er planlagt i dyp skjæring, to steder på 17 m. 
Ellers vil banen gå på fylling eller nær bakkenivå. 
 

 78,800
 

   Ei steinkammergrav fra jernalderen eller tidligere perioder vil komme til å ligge 
80 meter sør for høyhastighetsbanen.  

79,205   

  Bro, 215 meter, nordvest for Jonsbol 

  
   Broen vil gå over søndre del av et mindre jordbruksområde, ca. 12 meter over 
bakkenivå. Avstanden til bolighuset på gården Göketorp vil bli 210 meter. 

79,420   

  Dagstrekning, 220 meter, nord for Jonsbol 

79,640   

  Bro, 140 meter, over vegen til Värhult 

79,780   
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Bilde 3-28: Ved stutteriet på Valneviken (nord for E18, bak den blå lastebilen) er jernbanen planlagt gjennom skogen 
i bakgrunnen. Det søndre av de to sporene i retning Säffle, for tog fra Säffle til Årjäng og Norge, vil likevel berøre stut-
teriområdet i 200 meters lengde, øst (til høyre) for kraftlinjen. Der vil sporet komme i konflikt med en driftsbygning ved 
skogskanten. (Det svarte taket på denne bygningen skimtes bak den største av de andre bygningene.) Bildet er tatt 
fra Ånäs mot nord. Steinbruddet sees lengst til venstre. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

79,780   

  Dagstrekning, 2910 meter, nordvest og nord for Åtorp 

   De midtre delene av dagstrekningen vil ligge i djup skjæring, på opp til 15 m. 
Flere steder vil en ha gode muligheter til å bygge overganger for vilt. 
 

81,630    Jernbanen vil krysse under en kraftlinje. Selv om banen er planlagt på en 8 m 
høy fylling, vil det være god klaring under kraftlinjen. Kraftlinjen vil også gå over  
de to sporene fra Säffle som på dette stedet vil ligge bare ca. 10 hhv. 20 m sør-
øst for banen Oslo – Karlstad. Det nærmeste sporet, for tog fra Göteborg / Säffle 
til Grums / Karlstad, vil gå i kulvert under banen Oslo – Karlstad 130 meter lenger 
nordøst og komme inn på sistnevnte ved km 82,665. Det østre sporet, for tog i 
motsatt retning, vil gradvis nærme seg banen Oslo – Karlstad fra øst og komme 
inn på den ved km 82,455. Avstanden til bolighuset på Djupdalen vil bli 100 m. 

82,455 Innkommende spor fra Säffle, for tog fra Karlstad og Grums til Göteborg 

82,665 Innkommende spor fra Säffle, for tog fra Göteborg til Grums og Karlstad   

82,690   

 



 
 
– Nye tider for Norge 
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Trasékart 3-10: Riksgrensen – Årjäng – Karlstad, fra Segmon til Slottsbrosundet. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé er 
inntegnet dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 m lengde 
vises ikke. Kilometerangivelsene (blå merker) viser banedistansen fra riksgrensen. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km. 
 
 
Innføringen til Grums fra sør 

På strekningen fram mot Slottsbron er det planlagt flere broer, deriblant to broer i spiss vinkel 
over E18, den første fra vestsiden mot østsiden og den andre fra østsiden tilbake til vestsiden.  

Det skyldes utfordringene for den sørlige innføringen til Grums. Hvis jernbanen ikke skal komme 
i konflikt med industriområdet Gruvön og heller ikke skal legges i en kostbar senketunnel under 
Vänerns eller Grumsfjordens vannspeil, finnes det knapt noen annen mulighet enn at høyhastig-
hetsbanen krysser Slottsbrosundet på omtrent samme sted som Vänerbanan og E18.  

Det betyr i sin tur at linjen bør føres forbi Slottsbron på vestsiden av bebyggelsen, nær Grums-
fjorden, i omtrent samme trasé som Vänerbanan går i dag. Denne banen har imidlertid en nokså 
krapp sving sør for Svänkviken. Høyhastighetsbanen vil ikke kunne følge denne svingen og må 
derfor ligge på østsiden av nåværende E18 ved Sandåsen. Det resulterer i forholdsvis mange 
broer på foreslått strekning mellom Segmon og Grums. 



 
 
– Nye tider for Norge 
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Beskrivelse av foreslått trasé fra Segmon til Slottsbrosundet 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

82,690   

  Bro, 70 meter, nordvest for Ruderud 

82,760   

  Dagstrekning, 1690 meter, nordvest for Segmon 

  
   På hele strekningen fram til Borgvikmotet (en avkjørsel fra E18) er høyhastig-
hetsbanen planlagt like ved motorvegen. På det nærmeste vil avstanden bli bare  

  
15 m, men der vil sporene ligge på fylling. Nær Segmoälven vil en måtte legge 
om en skogsveg. Noen bostedsrester nær elven (et fornminne) vil ikke bli berørt. 

84,450   

  Kulvert, 40 meter, under veg 546 

84,490   

  Dagstrekning, 1485 meter 

84,500
 

   Den øvre delen av den sørvestgående avkjørselen fra E18 vil måtte flyttes ca. 
15 – 20 meter mot sør for å gi plass til jernbanen.   
 

  
   Linjen er planlagt nær E18 fram mot Karlsdal, men der øker avstanden til opp 
mot 150 m fordi vegen har to svinger som en moderne bane ikke vil kunne følge. 

85,975   

  Bro, 145 meter, over Vänerbanan og veg 551 (gamle E18) 

     Broen vil kunne bli kortere og lavere hvis en legger ned Vänerbanan mellom 
Säffle og Grums. I dag finnes ikke noe togtilbud for steder langs denne streknin- 

  gen, bortsett fra 3 daglige avganger til og fra Värmlandsbro. Det kan tilsi å legge 
ned banen. Planforslaget for ny bane tar likevel høyde for at driften vil fortsette.80 

86,120   

  Dagstrekning, 690 meter 

86,680
 

   200 meter sør før broen over E18 vil høyhastighetsbanen krysse på en kort bro 
over veg 551, like øst for det stedet der sørgående avkjørsel fra E18 kommer inn 

  
på veg 551. Den søndre delen av denne avkjørselen vil en måtte flytte ca. 10 m 
mot vest. Banen vil ligge på en opp mot 7 meter høy fylling. 

86,875   

  Bro, 165 meter, over E18, vest for Malöga 

  
Ved Malöga vil et bolighus81 bli liggende 105 m fra jernbanens støyskjermvegg. 
Denne veggen vil også dempe støyen fra vegtrafikken på E18. 

87,040   

                                                
80 Det vil f.eks. kunne være grunnlag for lokaltog som korresponderer med høyhastighetstog i Grums og / eller Säffle. 
81 Huset har adresse Malöga 27. Hele området er utsatt for støy fra E18. 
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Bilde 3-29: Nordøst for Karlsdal vil høyhastighetsbanen komme ut av skogen til venstre og krysse på bro i spiss vinkel 
over Vänerbanan og veg 551, like bak den nest nærmeste kontaktledningsmasta på bildet.  Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-30: En annen vegkryssing er planlagt ved Sandåsen (fra km 87,995). Banen vil ligge på fylling i framgrunnen 
til høyre og gå på bro over E18 på vegens laveste punkt (bakom vikepliktsskiltet). Foto: © Norsk Bane AS. 
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km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

87,040   

Dagstrekning, 955 meter, mellom Malöga og Sandåsen 

87,340     Sporene vil ligge i lav skjæring øst for E18, 100 m nordvest for bolighuset på 
Brännsla. Åsryggen mellom huset og foreslått trasé vil virke støydempende. 

87,995   

  Bro, 105 meter, over E18 ved Sandåsen 

  
   En bolig vil bli liggende 65 m fra linjen, like langt som fra E18. Sør for broen vil 
banen (på fylling) og dens støyskjermvegg også dempe støyen fra vegtrafikken. 

88,100   

  Dagstrekning, 1505 meter 

  
   Fram til boligområdet Stråken vil høyhastighetsbanen gå parallelt med og øst 
for Vänerbanan. Den nye banen vil ligge ca. 6 m høyere enn den eksisterende 

  
nær broen over E18, men høydeforskjellen vil nesten være utjevnet ved nord-
enden av Lillsjön, som er et våtmarksområde øst for Svänkviken.  

89,120
 

Mulig sted for innkommende spor (Vänerbanan) 

  
   Ved togdrift på Vänerbanan mellom Säffle og Grums etter åpning av høyhas-
tighetsbanen vil tog fra Säffle kunne komme inn82 på den nye banen litt nord for 

  
Svänkviken, og ta av fra denne igjen nord for Slottsbrosundet. Det er ikke en op-
timal løsning, men for to uavhengige traséer finnes det ikke tilstrekkelig plass. 
 

89,250
 

   På den ca. 1,8 km lange strekningen fram til nordsiden av Slottsbrosundet vil 
høyhastighetsbanen krysse over eller ligge i Vänerbanans trasé på fem steder.   

  
Det er lite gunstig for anleggsarbeidet,83 men vanskelig å unngå i det smale om-
rådet mellom Grumsfjorden i vest og boligbebyggelsen i øst. 

89,605   

  Kulvert, 110 meter 

  
   Kulverten er meint å skjerme deler av boligbebyggelsen på Stråken mot støy 
fra togene.84 Samtidig vil vegen til Mickelsön kunne legges der over sporene.85 

89,715   

 

                                                
82 Høyhastighetsbanen er planlagt rettlinjet i vel 400 meters lengde. Det er tilstrekkelig langt for tre sporvekslere, én 
for koblingen av Vänerbanan til høyhastighetsbanens nordgående spor, og to vekslere for overgangen fra venstre til 
høyre spor på høyhastighetsbanen. Det er her forutsatt at tog på Vänerbanan ikke vil kjøre så ofte at det vil kunne bli 
et problem for høyhastighetsbanens kapasitet. 
83 Det vil sannsynligvis være mest hensiktsmessig å stenge Vänerbanan i ca. to måneder om sommeren for å kunne 
arbeide intensivt og uten å måtte ta hensyn til togtrafikk. Midlertidige omlegginger av Vänerbanan synes derimot lite 
aktuelle på grunn av svært begrenset plass mellom bebyggelsen og Grumsfjorden. 
84 Ved Stråken ligger fire bolig- / fritidseiendommer bare 10 – 35 meter fra Vänerbanan (Odins Gränd 1 på vestsiden og 
Brunstadvägen 6, 8 og 10 på østsiden). Kulverten vil være en fordel for de to førstnevnte (og for bolighuset i Konvalj-
gatan 3), men lenger sør ville en kulvert bli en sterk visuell barriere. Der foreslås høyhastighetsbanen i dagen, men 
ca. 5 meter lenger borte fra eiendommene enn Vänerbanan. Lignende løsninger er planlagt for andre bolig- og fritids-
eiendommer mellom Svänkviken og Slottsbrosundet. Avstanden fra høyhastighetsbanen til de fem boligene i Stations-
gatan 3, 5, 7, 9 og 11 vil f.eks. bli omtrent dobbelt så stor som fra Vänerbanan, og den nye banen vil selvsagt ha en 
støyskjermvegg. Også ved Vallerud vil avstanden til jernbanen bli større enn i dag.  
85 Hensikten er å kunne legge ned planovergangen. En høyhastighetsbane kan ikke ha planoverganger, jf. kap. 2.2.7. 
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Bilde 3-31: Ved Svänkviken (til høyre) er høyhastighetsbanen planlagt på fylling i Lillsjön, ca. 20 m øst (til venstre) for 
Vänerbanan, regnet mellom senterlinjene til banene. I framgrunnen vil fyllingen for høyhastighetsbanen være om lag 
to meter høyere enn Vänerbanans fylling (av hensyn til driftsstabiliteten ved høy vannstand), men denne forskjellen 
vil øke mot sør (bortover). Ved Vänerbanans høyresving lengst borte på bildet vil den nye banen fortsette i en meget 
slak høyresving mot en bro over E18 ved Sandåsen. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

89,715   

  Dagstrekning, 910 meter, sør for Slottsbrosundet  

90,400
 

   Deler av den nye linjen er planlagt i den samme traséen som Vänerbanan gikk 
i tidligere.86 En kilometerstein, et kulturminne, vil måtte flyttes. 

90,625   

  Bro, 195 meter, over Slottsbrosundet, øst for eksisterende jernbanebro 

90,820   

  Dagstrekning, 205 meter 

90,975 Avgreinende spor (Vänerbanan), for tog til / fra eksisterende stasjon på Grums 

91,025   

 

                                                
86 Vänerbanan ble lagt om i forbindelse med byggingen av en ny jernbanebro over Slottsbrosundet på begynnelsen 
av 1990-tallet. 
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Bilde 3-32: På nordsiden av Slottsbrosundet er høyhastighetsbanen delvis planlagt i samme trasé som Vänerbanan, 
mellom borgruinen i framgrunnen (et fornminne) og E18. Den nye banen vil imidlertid være rettlinjet og fortsette mot 
nordøst like vest (til venstre) for huset i venstre bildekant, først i kulvert, så i fjelltunnel. (Huset vil måtte innløses.) 
Omtrent ved toget på bildet vil det komme en sporveksel i høyhastighetsbanens høyre spor, for en avgreining til Vä-
nerbanan og eksisterende stasjon på Grums. Det foreslås at kulverten begynner allerede noen meter sør for (foran) 
Edholmsgatan (der de to barna står med sykler), at planovergangen blir lagt ned og at en gang- og sykkelveg blir ført 
over kulverten og Vänerbanan. En vil kunne fylle til masse på vestsiden av kulverten og beplante skråningen, slik at 
kulverten vil gli bedre inn i terrenget. Kulverten vil også skjerme boligområdene utenfor venstre bildekant mot støy fra 
veg og bane. Industriområdet Gruvön sees i bakgrunnen. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Plasseringen av Grums stasjon 

Den eksisterende jernbanestasjonen i Grums ligger i nordre del av tettstedet, i kort avstand fra 
mange boliger, en del butikker, en bank og noen offentlige kontor. Bebyggelsen nær stasjonen 
er imidlertid nokså spredt og kan ikke sammenlignes med bebyggelsen i et bysentrum, der det 
ofte finnes en høy konsentrasjon av bedrifter, arbeidsplasser, tjenestetilbud og arrangements- 
steder. 

Det er derfor vanskelig å se at høyhastighetsbanen nødvendigvis vil måtte gå gjennom eksiste-
rende stasjon i Grums. Derimot finnes det flere argument som taler for en annen lokalisering: 

• Sør for eksisterende stasjon, på vestsiden av jernbanen, står om lag 15 bolighus kun 15 – 20 
meter fra nærmeste spor, se bildet på neste side. En høyhastighetsbane vil kunne ha omtrent 
dobbelt så stor avstand, men dette vil fortsatt være problematisk, ikke minst for å kjøre gods-
tog med farlig last.  

• Sporene i eksisterende stasjon går omtrent fra sør mot nord. Høyhastighetsbanen skal imid-
lertid fortsette til Karlstad, som ligger om lag to mil øst for Grums. En linje gjennom eksiste-
rende stasjon vil derfor måtte bli flere kilometer lengre enn ønskelig. 

• Strekningen nord for eksisterende stasjon i Grums vil ikke kunne dimensjoneres for høyere 
hastighet enn ca. 240 km/t, hvis jernbanen skal kunne krysse Norsälven sør for boligfeltene 
på Vålberg og samtidig skal kunne føres videre i retning Karlstad i nærheten av E18. Riktig- 
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Bilde 3-33: Sør for den eksisterende jernbanestasjonen i Grums (den lysegule bygningen som skimtes under broen i 
bakgrunnen) står om lag 15 bolighus like ved sporene. En høyhastighetsbane vil kunne ligge ca. 15 – 20 meter lenger 
øst (til høyre), men avstanden til boligene vil likevel være problematisk, blant annet med tanke på sikkerheten ved ev. 
branner eller eksplosjoner i et godstog med farlig last. Bildet er tatt mot nord og viser blant annet Vänerbanan (sporet 
til venstre) og forbindelsen til industriområdet Gruvön (sporet til høyre). Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

nok finnes det også en mulig trasé for 300 km/t som ikke vil føre til omfattende inngrep i bolig-
bebyggelse, men denne vil bli vesentlig lengre, og dermed ikke raskere. En slik trasé vil også 
ha en høy anleggskostnad, ikke minst på grunn av en knapt 3,5 km lang tunnel mellom Väsby 
og området nord for gjenvinningsanlegget på Vålberg.87 

• Den eksisterende stasjonen i Grums har en viktig funksjon som skifteområde for tømmertog 
til papirfabrikken på Gruvön. Hvis det bygges en høyhastighetsbane gjennom eksisterende 
stasjon, vil skifteområdet miste deler av sin funksjonalitet eller vil måtte bygges om, til en be-
tydelig kostnad. 

På annen side finnes det ikke mange alternativ for en ny stasjon i Grums. Sett fra Slottsbrosun-
det, bør høyhastighetsbanen dreie så tidlig som mulig mot øst, for at strekningen til Karlstad blir 
så kort som mulig. Det ble f.eks. vurdert å føre banen på bro over noen forholdsvis lave fabrikk-
bygninger på Gruvön, og videre mot en stasjon på deler av trafikkøvingsbanen på Svenstorp. 
En slik linje vil imidlertid legge sterke begrensninger for den videre utviklingen av papirfabrikken 
på Gruvön. I tillegg vil jernbanestasjonen da ligge ganske langt fra tettbebyggelsen i Grums. 

Et annet og trolig klart bedre alternativ er en trasé som bare berører en liten del av industriom-
rådet på Gruvön (nær områdets nordvestre hjørne), og som samtidig ikke ligger så langt mot 
nordvest at den kommer i konflikt med boligfeltene på Östermalm. Det vil gjøre det nødvendig 
å krysse E18 to ganger, men også åpne for en stasjonslokalisering på nordvestsiden av motor-

                                                
87 En mulig tunneltrasé går fra et innslag like øst for boligene i Väsbyvägen 4 og 6 i nordøstlig retning under Medskog 
og Vålbergsmyren mot en passasje mellom Herrgårdsallén 10 og Dalvägen 12 og en kulvert mellom Öströms väg 16 
og 19. Lenger sør er det vanskelig å se noen trasé som ikke vil gjøre det nødvendig å rive et betydelig antall boliger. 
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vegen, i gang- eller sykkelavstand fra et betydelig antall boliger i Grums og lett tilgjengelig med 
bil fra alle retninger. Samtidig vil stasjonen, sett fra nærmeste boligområde på Östermalm, ligge 
bak en åsrygg, og dermed bare føre til en svært begrenset støybelastning for den nærliggende 
bebyggelsen. 

En stasjon nær Östermalm vil også kunne kombineres med en ca. 2 km lang forbindelse fra den 
østre enden av stasjonen til Vänerbanan nord for Grums, via Nyängen. Da vil en kunne opprett-
holde den direkte forbindelsen til Kil uten å måtte drifte to stasjoner i Grums.88 Den eksisterende 
strekningen gjennom Grums vil da bare være for godstrafikk, primært tømmertog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 3-11: Riksgrensen – Årjäng – Karlstad, fra Slottsbrosundet til Karlstad grense. © Norsk Bane AS. Foreslått 
trasé er inntegnet dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 
meter lengde vises ikke. Kilometerangivelsene (blå merker) viser banedistansen fra riksgrensen. Kartutsnittet er på 
10 km x 10 km. 
 

                                                
88 I tillegg vil en kunne bygge en forbindelse som åpner for et ringformet togtilbud Karlstad – Kil – Grums – Karlstad. Tog 
på denne strekningen vil imidlertid måtte stoppe ved eksisterende stasjon, ikke ved Östermalm. 
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Beskrivelse av foreslått trasé fra Slottsbrosundet til grensen til Karlstad kommune 

Km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

91,025   

  Kulvert, 140 meter, fra Edholmvägen og nordover 

91,165   

  Tunnel, 295 meter 

  
   Nordre del av kulverten og tunnelen er planlagt med størst tillatt stigning mot 
nord, for at høyhastighetsbanen skal kunne gå over bl.a. Vänerbanan og E18. 

91,460   

  Dagstrekning, 295 meter 

91,580
 

   Foreslått trasé kommer i konflikt med tre bolighus. Disse har imidlertid vært 
ubebodd i flere år og skal rives uavhengig av planene for høyhastighetsbanen. 

91,755   

  Bro, 1110 meter, over Vänerbanan, E18 og deler av Gruvön industriområde 

92,035
 

   Ved den første kryssingen over E18 vil sporene ligge ca. 13 meter over bakke-
nivå. Denne høydeforskjellen øker til 16 m på strekningen over industriområdet. 
 

92,830
 

   Ved den andre kryssingen over E18 er togbroen planlagt 6 meter over vegen. 
Banen vil ligge 50 meter fra nærmeste bebyggelse,89 like mye som bilvegen. 

92,865   

  Dagstrekning, 700 meter, nordvest for E18, nær Östermalm 

92,970 Begynnelsen på Grums stasjon, to sporvekslere 

   Den vestre enden av stasjonen bør gjøres tilgjengelig fra Bergkantsgatan og 
Karlbergsgatan for gående, syklende og ev. for kollektivtrafikk. Tilkomsten med  
bil bør derimot skje via en avkjørsel fra E18 i nærheten av avkjørselen til trafikk-
øvingsbanen, men på motsatt side av E18.  

 93,360 Midten på de 400 m lange plattformene i Grums stasjon, 64 moh. 

    På nordvestsiden av de fire planlagte sporene finnes et velegnet område for 
stasjonsbygning, kollektivterminal og parkeringsplasser. Der finnes også areal  
for framtidig nærings- og boligutvikling i gangavstand fra stasjonen. Parkerings-
plasser og næringsbygg vil dessuten kunne lokaliseres på sørøstsiden av E18, 
nord for industriområdet på Gruvön.90 Derfra vil en kunne gå til stasjonen på en 
gangveg langs sørøstsiden av firesporsbroen over E18 (fra km 93,565). 

93,565   

  Bro, 95 meter, over E18 

93,660
  
 

                                                
89 Det gjelder boligblokken i Bergkantsgatan 6B. 
90 I tillegg finnes muligheten til å bygge parkeringsplasser under sporene, i tilknytting til en bilveg under stasjonen.  
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Bilde 3-34: Høyhastighetsbanen er planlagt på bro over en liten del av Gruvön industriområde, blant annet over plan-
overgangen til høyre og parkeringsplassen til venstre. Sporene vil ligge 16 m over bakken.  Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-35: Foreslått trasé går på en 8 m høy fylling over trafikkøvingsbanen ved Svenstorp, like foran den nærmeste 
av de to hvite buene, på tvers av bildet. Plattformene vil ligge utenfor venstre bildekant. Foto: © Norsk Bane AS. 
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Km
 
 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad 

93,660   

  Dagstrekning, 1265 meter, delvis over trafikkøvingsbanen 

  
   Trafikkøvingsbanen vil kunne opprettholdes uten begrensninger i funksjonen, 
hvis det bygges fire underganger under jernbanen. Et rimeligere alternativ er å 

  
fjerne den søndre delen av trafikkøvingsbanen og utvide området i nordøst, eller 
flytte det hele til et annet sted. 

 94,275 Enden på Grums stasjon, to sporvekslere 

94,720    Sørøst for Bråna vil linjen gå gjennom en løvskog, klassifisert som et område 
med en "viss naturverdi", men ikke som en nøkkelbiotop. 

94,925   

  Tunnel, 1385 meter, mellom Bråna og Åsfjorden 

  
   Tunnelen kan ha to spor i ett løp, hvis en bygger en kort rømningsveg til dalen 
øst for den nordligste av de fire skytebanene ved Bråna. Der vil tunnelen ha bare 

  
ca. 8 meter fjelloverdekning. De geologiske betingelsene for tunnelarbeid vil like-
vel være gode. Hele strekningen vil gå gjennom en stabil granittbergart. 

95,990 Kommunegrensen mellom Grums og Karlstad 

96,310   

 
 

3.7 Forbindelsen til Säffle 

Som det går fram av forrige kapittel, vil området ved Åtorp være godt egnet for en avgreining fra 
linjen Oslo – Karlstad til Säffle. For denne forbindelsen finnes i utgangspunktet flere mulige trasé-
alternativ.  

Jernbanen vil f.eks. kunne bygges i nærheten av Vänerbanan, men en slik linje vil mange steder 
måtte gå over dyrka mark,91 berøre Brosjön, et viktig fuglehabitat,92 og bli betydelig lengre enn 
en bane som bygges om lag 2 km lenger vest, for det meste gjennom småkupert skogsterreng 
og på stabil undergrunn. Der vil høyhastighetsbanen stort sett kunne ha god avstand til bebyg-
gelse, men uten å bli vanskelig tilgjengelig, jamfør kapittel 2.2.5. 

Disse fordelene til en mer vestlig linjeføring, for natur, miljø, anleggsarbeid og driftsøkonomi, er 
vurderte som langt mer tungtveiende enn mulige argument for en trasé nær Vänerbanan, f.eks. 
at avgreiningen i retning Säffle og Göteborg i første omgang vil kunne begrenses til en mye kor-
tere strekning enn helt fram til byen Säffle.  

3.7.1 Mulige løsninger for trasé og stasjon i Säffle by 

Sørgående tog på Vänerbanan kommer inn til Säffle fra øst-nordøst, krysser Byälven på bro og 
dreier så mot sør i en av de krappeste svingene mellom Kil og Göteborg, like før jernbanesta-
sjonen i Säffle. 

En slik hastighetsreduksjon er ikke forenlig med dimensjoneringskravene til en høyhastighets-
bane, jamfør kapittel 2.1.3. Det gir følgende alternativ for stasjonen i Säffle: 

                                                
91 Jamfør kapittel 2.2.6 om betydningen av å unngå slike inngrep. 
92 Se http://www.saffle.se/Documents/Kommunledning/Nyhetsbrev/a 2015/V10 Brosjön.pdf 
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• Høyhastighetstogene stopper ved eksisterende stasjon i Säffle, men det bygges en ny inn-
føring til stasjonen slik at gjennomgående tog ikke må sette ned farten; 

• En bygger en høyhastighetsbane utenom Säffle stasjon, men kombinerer denne linjen med 
avgreininger til og fra eksisterende stasjon. Disse forbindelsene til stasjonen kan dimensjo-
neres for noe lavere hastighet fordi de er bare for tog som skal stoppe i Säffle. 

• Høyhastighetsbanen går gjennom Säffle i nærheten av eksisterende stasjon, men sporene 
har en annen retning enn Vänerbanan. Deler av infrastrukturen ved stasjonen i Säffle (f.eks. 
stasjonsbygning, kollektivterminal, parkeringsplasser, m.m.) vil fortsatt kunne komme til nytte. 

• En bygger en ny stasjon på et annet sted i eller nær Säffle by. Den eksisterende stasjonen vil 
bli nedlagt og sporene fjernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 3-2: Noen vurderte alternativ for traséen gjennom Säffle by. © Norsk Bane AS. Dette gjelder, fra sør til nord, etter 
hvor banen krysser Byälven: a) En høyhastighetsbane under øya ved varmekraftverket, med ulike videreføringer mot 
vest. b) En forbindelse mellom eksisterende stasjon og en høyhastighetsbane (kombinasjonsløsning). Forbindelsen 
går på bro over Byälven. En tunnel vil bli for bratt. c) En forbindelse mellom eksisterende stasjon og en høyhastighets-
bane nord for Säffle by, med tunnel under eller bro over Byälven. d) En høyhastighetsbane nord for Säffle by, kombi-
nert med ulike forbindelser til / fra eksisterende stasjon. e) En høyhastighetsbane med stasjon i fjell vest for sentrum.  
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Ny innføring til eksisterende stasjon i Säffle 

Nord for Säffle stasjon ligger en papirfabrikk og et varmekraftverk som en moderne bane for høy 
hastighet ville måtte gå tvers igjennom. Også sør for stasjonen ville en linje med slake svinger 
komme i alvorlig konflikt med næringsvirksomhet. Det vil heller ikke være mulig å bygge en fjell-
tunnel med akseptabel overdekning under disse områdene fordi avstandene til stasjonen blir for 
korte. Det gjelder selv om sporene i Säffle stasjon blir senket flere meter. 

Ny trasé med avgreinger til eksisterende stasjon 

Ved en kombinasjonsløsning med to parallelle baner, én gjennom eksisterende stasjon i Säffle 
og én utenom stasjonen, vil det være nærliggende å bygge avgreiningene fra høyhastighets-
banen til stasjonen i eksisterende trasé. Jernbanebroen over Byälven, mindre enn 1 km nord for 
stasjonen, er imidlertid en svingbro93 med en fri seilingshøyde på bare 5 meter. Når en større 
båt skal seile opp eller ned elven, blir deler av broen dreiet på tvers av togenes kjøreretning, slik 
at båten kan passere gjennom en av de to åpningene i broen. En slik bro synes ikke å være en 
holdbar løsning for et moderne transportsystem.  

Det gir tre alternativ for strekningen fra eksisterende stasjon mot nord. Ved alle disse alternati-
vene må strekningen i noen kilometers lengde ligge på vestsiden av Byälven. Strekningen vil 
enten kunne ha stigning mot nord, til den har nådd tilstrekkelig høyde for å kunne krysse elven 
på bro uten konflikt med båttrafikk (minst 16 meter fri seilingshøyde94), eller den vil kunne ha fall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-36: Hvis en skal bygge to parallelle baner i Säffle, vil strekningen nord for eksisterende stasjon måtte ligge på 
vestsiden av Byälven i flere kilometers lengde. Banen vil altså måtte gå i nærheten av området på bildet, som er tatt 
mot sør fra en tidligere disponentbolig, nå et overnattingssted, ca. 600 meter nord for papirfabrikken. Byälven sees til 
venstre. En bro over elven vil måtte ligge om lag 5 m høyere enn stedet som bildet er tatt fra. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
93 Broen ble bygget i 1878, se f.eks. http://www.sting.nu/project/saffle-bv 
94 E18-broen ved Knöstad, jamfør bilde 3-26 i kapittel 3.5, har en fri seilingshøyde på 16 meter. Det er vurdert som et 
minimum. 
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mot nord, til den er kommet dypt nok til å kunne legges i fjelltunnel eller nedsenket kulvert under 
elven. En tredje mulighet er at strekningen kobles til høyhastighetsbanen på vestsiden av Byäl-
ven, hvis denne banen krysser Byälven nord for Säffle by. 

Ved alle alternativene vil jernbanen måtte gå gjennom en smal korridor mellom papirfabrikken 
i øst og kontorbygget og boligbebyggelsen i vest, delvis i kulvert. Lenger nord ligger et fredfullt 
område med spredt boligbebyggelse og noen idylliske tomter ved elvebredden. Der vil det heller 
ikke være uproblematisk å bygge en bane, særlig hvis den skal krysse elven på bro.  

Hvis strekningen nord for stasjonen derimot skal gå i tunnel under Byälven, vil det bli færre kon-
flikter med boligbebyggelse, men anleggskostnadene vil bli vesentlig større, ikke minst fordi det 
også vil legge ugunstige føringer for lokaliseringen av høyhastighetsbanen. Banelengden mel-
lom stasjonen og det nordre koblingspunktet på høyhastighetsbanen vil ved alle alternativene 
neppe kunne bli kortere enn ca. 3 km. 

Sør for Säffle stasjon er forholdene mindre problematiske, men også der vil en måtte regne med 
minst 2 – 3 km bane mellom stasjonen og det søndre koblingspunktet på høyhastighetsbanen. 

Ny trasé med stasjon i nærheten av eksisterende stasjonsområde 

De fleste stedene i Säffle by ligger den granitiske berggrunnen bare noen få meter under bakke-
nivå. Det er et godt utgangspunkt når en skal se etter mulige traséer for en jernbane under byen.  

Det vil f.eks. være nærliggende å undersøke en bane i fjelltunnel parallelt med, men noen titalls 
meter vest for sporene i eksisterende stasjonsområde, ca. 20 – 25 meter under terrengnivå, som 
ligger ca. 60 meter over havet. Der er berggrunnen flere steder synlig i dagen. Samtidig vil linjen 
og plattformene da kunne ligge like ved eksisterende infrastruktur rundt Säffle stasjon.  

En slik trasé vil imidlertid vanskelig kunne føres videre i vest-sørvestlig retning mot Åmål, i hvert 
fall ikke uten en sterk hastighetsreduksjon.95 Det betyr at høyhastighetsbanen ikke kan ha den 
samme retningen som Vänerbanan i Säffle stasjon (nord-sør), men må heller gå fra nordøst mot 
sørvest. Den nye banen må altså krysse i tunnel under Byälven nær sentrum. Der ligger elven 
ca. 45 meter over havet, eller ca. 13 meter lavere enn eksisterende stasjon i Säffle på 58 moh. 

Det gir følgende problem: på den ene siden må en tunnel under Byälven ligge nokså dypt, slik 
at det ikke vil oppstå setningsskader på den lavest liggende delen av bebyggelsen i Säffle, nær 
elven. På den andre siden vil en jernbanestasjon i tunnel under byen, men i nærheten av eksis-
terende stasjonsområde (som ligger bare 500 meter lenger vest), da ligge så dypt under bakken 
at den blir vanskelig tilgjengelig for de reisende. 

Det finnes imidlertid en løsning på problemet. Øst for varmekraftverket ligger ei øy i Byälven. Der 
vil det være minst problematisk å bygge en nedsenket kulvert fordi vannet vil kunne ledes forbi 
øya på den ene siden mens en bygger kulverten på den andre siden, og omvendt.96 Dermed vil 
høyhastighetsbanen og plattformene langs denne kunne ligge på et vesentlig høyere nivå enn 
ved en trasé i fjelltunnel dypt under Byälven. 

En nedsenket kulvert ved den nevnte øya vil også være gunstig fordi det finnes et større område 
på sørvestsiden av elven som er uten bebyggelse. Dette området strekker seg helt fram til den 
nordre delen av eksisterende stasjon. Der vil en kunne bygge en inngangshall som vil gi dagslys 
på den nordøstre delen av plattformene langs høyhastighetsbanen,97 vel 20 meter under bakke-
nivå. Området er lett tilgjengelig fra E45 og vil samtidig være minst like godt lokalisert i forhold til 
Säffle sentrum som den eksisterende stasjonsbygningen.  

                                                
95 Tillatt hastighet i høyresvingen sør for stasjonen, sett fra Säffle by, vil måtte være lavere enn 250 km/t, hvis banen 
ikke skal bygges på fylling over Getebolsviken, som er en vik i Vänern, om lag 5 km sørvest for Säffle by. 
96 Byälven har ei middelvannføring på 58 m³/sek. I vinterhalvåret er vannføringen som oftest betydelig mindre enn om 
sommeren. I en periode vil en derfor kunne stenge den ene elvehalvdelen og tørrlegge stedet der kulverten skal byg-
ges ved å fylle masse i elven på begge sider av togtraséen. Når kulverten er ferdig, fjerner en massene og gjentar ar-
beidet på den andre siden av øya.  
97 Som alle andre stasjoner, bør stasjonen har fire spor, se kapittel 2.2.3 om utforming av stasjoner. 
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Bilde 3-37: Øst for varmekraftverket ligger ei øy i Byälven som gir gode muligheter for å bygge en nedsenket kulvert. 
Bildet er tatt fra øya mot vest, med varmekraftverket i bakgrunnen til høyre og E45 til venstre. Berggrunnen, som be-
står av en stabil granittbergart, er godt synlig i framgrunnen. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Ny trasé med stasjon på et annet sted enn nær eksisterende stasjonsområde 

Som nevnt i forrige punkt, vil en fjelltunnel under Byälven måtte ligge på et nokså dypt nivå. Det 
vil også føre til vanskeligheter for trasésøket nord for Säffle by. Store deler av terrenget nordøst 
for byen ligger minst 70 meter over havet. Det tilsier at en fjelltunnel under Byälven vil måtte bli 
minst 6 – 7 km lang, med tilsvarende kostnader.  

Alternativt vil høyhastighetsbanen kunne krysse Byälven nord eller sør for byen, i nedsenket kul-
vert, fjelltunnel eller på bro. Men da vil stasjonen ligge på et ugunstig sted, jamfør kapittel 2.2.3. 

Oppsummering og anbefaling til trasé- og stasjonsløsning i Säffle by  

For en høyhastighetsbane gjennom Säffle by finnes flere muligheter. To av dem peker seg ut 
som spesielt interessante: en kombinasjonsløsning med to parallelle baner og en linje med ned-
senket kulvert øst for varmekraftverket. Følgende argument taler for kombinasjonsløsningen: 

• Togene vil stoppe i eksisterende stasjon. Der vil plattformene være enklere tilgjengelige enn 
langs spor som bygges vel 20 meter under bakken. Samtidig vil deler98 av eksisterende infra-
struktur fortsatt kunne være i bruk. En ny sporlokalisering vil derimot gjøre det nødvendig å 
bygge f.eks. en ny kollektivterminal noen hundre meter lenger nord. De fleste parkeringsplas-
sene nær eksisterende stasjon ligger imidlertid nærmere området for en ny stasjon. 

• Kombinasjonsløsningen vil være gunstigere for forbikjøring av godstog, fordi stasjonen ligger 
på et høyere nivå og fordi strekningen mellom avgreiningspunktene på høyhastighetsbanen 
vil være mye lengre enn firesporsstrekningen i en stasjon under bakkenivå. 

                                                
98 Også kombinasjonsløsningen vil kreve en del oppgraderinger og nybygg. I dag må de reisende f.eks. bruke en 
planovergang over sørgående spor for å komme til plattformen langs nordgående spor. Dette er ingen god løsning.  
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Derimot finnes også sterke argument for en ny trasé med en stasjon under bakkenivå: 

• Ved en kombinasjonsløsning vil strekningen nord for eksisterende stasjonsområde være mest 
problematisk. Inngrepene vil trolig bare kunne begrenses til et akseptabelt nivå, hvis streknin-
gen bygges i tunnel. Strekningen vil også måtte føres i tunnel under Byälven, med tilsvarende 
kostnader, fordi en kobling til høyhastighetsbanen på vestsiden av elven ikke er mulig uten en 
betydelig kjøretidsøkning for tog som skal stoppe i Säffle.99 

• Det har som konsekvens at strekningen nord for stasjonen må bli nokså lang, fordi det kreves 
flere kilometer bane før strekningen vil kunne komme opp til terrengoverflaten og kan kobles 
til høyhastighetsbanen. Alternativt vil en kunne føre også høyhastighetsbanen i tunnel under 
Byälven, slik at koblingspunktet kan ligge nærmere stasjonen, men da vil høyhastighetsbanen 
få en mye høyere tunnelandel og bli betraktelig dyrere. Det betyr at en kombinasjonsløsning 
ikke bare vil kreve ca. 5 – 8 km mer bane (mest hvis høyhastighetsbanen skal ha en lav tunnel-
andel), men også vil ha en klart høyere anleggskostnad enn en linje med nedsenket kulvert 
øst for varmekraftverket, til tross for vesentlig lavere kostnader til selve stasjonen.  

• Ved en linje med plattformer under bakken vil hele det eksisterende sporområdet i Säffle sta-
sjon kunne brukes til andre formål.100 Disse sentrumsnære arealene like ved en stasjon for 
høyhastighetstog (som f.eks. vil kjøre til Karlstad på bare 21 minutt og til Oslo på én time101) 
har en stor verdi og vil være svært attraktive, særlig for bedrifter med en høy reiseaktivitet. 
Samtidig vil en kunne fjerne planovergangen ved Åmålsvägen og høydebegrensningen for 
Källegatan, som i dag går under sporene med en fri høyde på bare 2,5 meter.102 

• Anleggsarbeidet for den nye linjen vil kunne gjennomføres uten å hindre eller bli hindret av 
togtrafikk på Vänerbanan. Ved en kombinasjonsløsning vil en derimot måtte stenge eksiste-
rende spor, bl.a. for å kunne bygge en dobbeltsporet bane sør for stasjonen.103  

• En kombinasjonsløsning vil føre til høyere kostnader til drift og vedlikehold av banen. En vil 
måtte skjøtte ca. 5 – 8 km mer bane, derav minst like mange kilometer i tunnel. 

Disse argumentene for en linje med nedsenket kulvert øst for varmekraftverket er vurderte som 
mer tungtveiende enn argumentene for en kombinasjonsløsning med to parallelle baner. Det er 
særlig kortere samlet banelengde og lavere byggekostnader som er tillagt vekt. Det foreslås 
derfor en trasé med stasjon under bakkenivå nær nordenden av nåværende stasjonsområde. 

3.7.2 Foreslått trasé for forbindelsen til Säffle, i Säffle kommune 

Den følgende beskrivelsen begynner like ved Vänerbanan nær Lidaholm, om lag 3 km sørvest 
for Säffle by. Derfra er den eksisterende banen i retning Åmål i nesten ei mils lengde enten rett-
linjet eller bare svakt krummet. En framtidig, dobbeltsporet høyhastighetsbane fra Säffle i retning 
Åmål og Öxnered vil altså kunne gå like ved Vänerbanan. Dermed vil en unngå en ny barriere 
på et annet sted, og begrense støybelastningen til områder som er belastet fra før.104  
 
                                                
99 Det er her forutsatt at høyhastighetsbanen vil måtte krysse Byälven sør for Sandviken, ved utløpet av Harefjorden, 
omtrent fra nordøst til sørvest. Skal en bane i nordlig retning på Billerud kunne komme inn på høyhastighetsbanen på 
vestsiden av elven, må den først svinge mot nordvest og så mot nordøst, i to forholdsvis krappe svinger. Det gjelder 
særlig for nordgående spor som skal først krysse over eller under høyhastighetsbanen og så komme inn på denne på 
nordvestsiden, i hvert fall hvis avgreiningen skal være planskilt.  
100 Det finnes i dag et spor fra Säffle stasjon til papirfabrikken, men dette sporet ser ikke ut til å ha vært i bruk de siste 
årene. Dersom dette sporet likevel skal opprettholdes, vil bare deler av området kunne brukes til andre formål. 
101 Distansen Säffle – Oslo vil bli 178 km på foreslått trasé. Det vil gi rom tre stasjonsopphold mellom Oslo og Säffle 
innenfor én times reisetid. 
102 I tillegg vil en kunne fjerne sporet på hele strekningen mellom stasjonen og Ljungsberg plantskola, med positiv 
virkning for boligene på Rolfsesrud. Det vil en imidlertid også kunne oppnå med en kombinasjonsløsning. 
103 Ved en kombinasjonsløsning vil det være hensiktsmessig at høyhastighetsbanen bygges først. Da vil togtrafikken 
mellom Karlstad og Göteborg kunne gå på den nye banen mens en bygger forbindelsene til og fra stasjonen. For rei-
sende til og fra Säffle vil en likevel måtte sette opp et busstilbud. 
104 Som det er gjort greie for i kapittel 2.2.1, vil en ikke bare kunne bygge ett nytt spor ved siden av det eksisterende.  
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Samtidig vil Lidaholm være et velegnet endepunkt for den første og nordligste delen av en mo-
derne baneforbindelse fra høyhastighetsbanen Oslo – Karlstad i retning Göteborg. 

Det ble imidlertid også undersøkt andre løsninger. En trasé for høyhastighetsbanen som ligger 
omtrent midtvegs mellom Vänerbanan og E45 på sørvestsiden av Säffle by, vil f.eks. ha fordeler 
for stasjonslokaliseringen. Da vil en større del av plattformene kunne få dagslys.105 Ulempen er 
imidlertid at en slik trasé vil danne en ny barriere i minst 2 km lengde, og gi flere konflikter med 
bebyggelse. Foreslått trasé ligger derfor nær Vänerbanan, nærmere bestemt på dens nordside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 3-12: Forbindelsen til Säffle, fra Säffle til Jätteåsen. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé er inntegnet dobbelt 
så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 meter lengde vises ikke. Ki-
lometerangivelsene (blå merker) viser banedistansen fra Lidaholm nær Säffle. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.   
 

                                                
105 Sporvekslerne i enden av stasjonsområdet må ligge på en rettlinjet strekning. Hvis høyhastighetsbanen skal gå 
omtrent midtvegs mellom Vänerbanan og E45, vil denne rettlinjete strekningen kunne ligge nærmere øya i Byälven 
enn hvis banen, sett fra øya, skal dreie til venstre for å kunne nærme seg Vänerbanan uten at en må bygge en tunnel 
med kritisk lav fjelloverdekning under boligene på Norelund. 
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Det skyldes blant annet at en ny og moderne bane trolig ikke vil kunne bygges i eksisterende 
trasé gjennom Åmål, men må gå et sted lenger nord. Det er likevel ikke til hinder for at høyhas-
tighetsbanen vil kunne bygges like ved Vänerbanan i minst 6 km lengde, nesten helt fram til 
Säffle kommunes grense til Åmål.106 

 
 

Km
 
 

Forbindelsen til Säffle 

0,000 Nullpunktet for kilometreringen, like ved Vänerbanan nær Lidaholm 

  Dagstrekning, 1270 meter 

0,335 Mulig sted for avgreinende bane 

  
   Sør for nåværende stasjon i Säffle ligger flere bedrifter like ved Vänerbanan. 
Ved behov for en sportilknytning vil dette kunne løses med en avgreining her. 
 

0,815
 

   Den nye linjen er planlagt i økende avstand frå Vänerbanan, og med størst til-
latt fall mot nordøst. Nær Dalarne vil sporene ligge 3 meter under bakkenivå, ca. 

  
65 m fra bolighuset på tunet. På motsatt side, ved Klippan, ca. 120 meter lenger 
øst, vil avstanden til boligen bli 75 m. Der vil banen gå i fjellskjæring. 

1,270   

  Tunnel, 1915 meter, under sørvestre del av Säffle by 

1,500
 

   En bolig107 vil bli liggende over tunnelen. Huset ligger 63 moh., mens sporene 
er planlagt 47 moh. De lokale grunnforholdene gir en risiko for setningsskader. 
 

2,180
 

   Planlagt tunneltrasé går under den vestre enden av en boligblokk på Norelund. 
Forskjellen mellom bakke- og spornivå (mer enn 35 meter) er imidlertid så stor  

  
at tunnelen ikke vil føre til ulemper for beboerne. Det samme gjelder for kontor-
blokken vel 100 m lenger nordøst, som også vil ligge over tunnelen.108 
 

  
   Tunnelen vil kunne ha to spor i ett løp hvis en bygger en ca. 100 meter lang 
rømningsveg fra tunneltraséen under kontorblokken ut til Industrigatan.109 

2,490 Begynnelsen på Säffle stasjon, to sporvekslere 

2,875    Den sørvestre enden av plattformene er planlagt 250 m vest for eksisterende 
stasjonsbygning, dypt under vestre del av et større næringsbygg på Höglunda.110 
Bygget står 69 moh., 32 meter over foreslått spornivå. Lenger nord vil avstanden 
mellom plattformene og eksisterende stasjonsområde bli gradvis mindre.  

3,075 Midten på de 400 m lange plattformene i Säffle stasjon, 37 moh. 

3,100    Tre bolighus vil bli liggende over tunnelen.111 De står minst 60 moh., slik at fjell-
overdekningen vil være mer enn tilstrekkelig for å unngå ulemper for beboerne. 

3,185  

                                                
106 Det finnes heller ikke andre argument, f.eks. hensyn til bebyggelse, som kan tale for å bygge høyhastighetsbanen 
på sørsiden av Vänerbanan. På begge sider av eksisterende spor finnes bygninger i svært kort avstand, men dette 
gjelder bare noen få steder og disse er omtrent likt fordelte på begge sider av Vänerbanan. 
107 Huset har adressen Pilgatan 34. Under huset er det trolig ca. 3 meter ned til berggrunnen. Dermed blir fjellover-
dekningen bare ca. 5 m, ved 7,5 m innvendig tunnelhøyde. Andre hus, f.eks. Pilgatan 32 og 36, vil ikke bli berørt.  
108 Den vestre delen av boligblokken har adressen Industrigatan 14A. Kontorblokken ligger i Industrigatan 12C og D. 
109 Se kapittel 2.2.9 om utformingen av tunneler. 
110 Bygget har adressen Industrigatan 1. 
111 Det gjelder boligene i Norra Höglundavägen 2, 4 og 6. Husene står bak trærne midt på bilde 3-39, se neste side. 
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Bilde 3-38: Med ett unntak vil togtunnelen ikke gå under noen av boligblokkene i Sirius- og Industrigatan. Tunneltra-
séen vil f.eks. ligge 25 m sørøst (til høyre) for blokken lengst borte på bildet (Siriusgatan 9C). Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-39: På dette området nord for eksisterende stasjon vil en kunne bygge en inngangshall til plattformene. Den 
andre enden av plattformene vil ligge under høyre del av næringsbygget i venstre bildekant. Foto: © Norsk Bane AS. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                            Mulighetsstudie, utredningsfase 2, april 2016        97 

Km
 
 

Forbindelsen til Säffle 

3,185  

  Kulvert, 220 meter, ved nordenden av nåværende Säffle stasjon 

  
   Kulverten er planlagt øst for vestgrensen av eksisterende sporområde, under 
en inngangshall til plattformene. Plattformlengden i kulverten vil være 90 meter. 

  

  
   Østre del av kulverten vil ligge under et område som i dag brukes til parkering 
ved en dagligvarebutikk og et serveringssted, men ikke under noen bygning. 

3,405   

Tunnel, 70 meter, under E45 

   Tunnelen vil ha sannsynligvis ha bare 5 – 7 meter fjelloverdekning. Det taler for 
forsiktig inndrift under byggearbeidet, og noe høyere kostnader enn til vanlig. 

3,435 Enden på Säffle stasjon, to sporvekslere 

3,475   

  Kulvert, 355 meter, under Byälven 

  
   Jernbanen er planlagt i en nedsenket kulvert i Byälven, med sporene 36 moh. 
og toppen av kulverten 43,5 moh., det vil si 2,5 m under vannspeilet i elven. Det  

  
forutsetter en strømforsyning av togene med lav konstruksjonshøyde. Se kapittel 
3.7.1 om mulige måter på å bygge en slik kulvert. 

3,830  

  Tunnel, 595 meter, under Rolfsesrud 

  
   Tunneltraséen under boligområdet Rolfsesrud er justert slik at bare to hus vil 
bli liggende over tunnelen.112 Der vil fjelloverdekningen være så stor at togdriften 

  
ikke vil føre til ulemper for beboerne.113 Å bygge tunnelen på et nokså dypt nivå 
under boligområdet, vil imidlertid ha som konsekvens at en vil måtte anlegge  

  
noen dype skjæringer nord for Säffle by, særlig på den første kilometeren nord 
for Ljungsberg plantskola. 

4,425   

  Kulvert, 190 meter 

  
   Foreslått trasé går over beitemark. Hensikten med kulverten er å begrense 
bredden på forskjæringen til tunnelen, skjerme boligene på Rolfsesrud mot støy  

  
fra togdriften og begrense risikoen for drenering av løsmassene i området. Ved 
nordøstenden av kulverten vil sporene ligge 7 meter under terrengnivå. 

4,615   

 
                                                
112 Tunnelen er planlagt nord for Norrlandsvägen 1 og 3 og Tingsgatan 32, men sør for Tingvallastrand 26 og Tings-
gatan 31. Huset i Tingsgatan 34 vil delvis bli liggende over tunnelen, men står 54 moh., mens sporene er planlagt i 
36 meters høyde over havet. Lenger øst vil tunnelen gå sør for Fiskaregatan 11 og Notgatan 8, men nord for Notga-
tan 6 og 4, Södra Rolfsesrudvägen 25 og Ankargatan 10, og sør for Norra Rolfsesrudvägen 2 og Båtmansgatan 3. 
Huset i Båtmansgatan 2 vil derimot bli liggende over tunnelen. Det står 58 moh., knapt 20 m over planlagt spornivå. 
Videre vil tunneltraséen gå like ved Skrepparegatan 20 og 22, men ikke under noe bolighus. 
113 En bane på et lag betong, se bilde 2-1 i kap. 2.1.2, er svært stabil og bygges med høy nøyaktighet. Det fører til få 
vibrasjoner i driftsfasen. Det er også mulig å begrense vibrasjonene ytterligere med et lag gummi under skinnene.  
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Forbindelsen til Säffle 

4,615   

  Dagstrekning, 8055 meter 

4,785
 

   På stedet der høyhastighetsbanen vil krysse veg 175, vil sporene ligge 3 meter 
under terrengnivå. Det tilsier en vegbro over jernbanen. Denne broen vil imidler- 

  
tid ikke kunne tas i bruk før Vänerbanan, som går over veg 175, parallelt med og 
bare 30 m øst for foreslått trasé for høyhastighetsbanen, er fjernet.114  
 

5,050
  

   Foreslått trasé går gjennom en hustuft, et "øvrig kulturhistorisk minne." Dette 
vil vanskelig kunne unngås uten mange flere konflikter med andre kulturminner. 
 

5,400
  

   Høyhastighetsbanen vil krysse Vänerbanan på to steder med 400 m mellom-
rom, på forskjellig høydenivå. Det vil være mulig å legge om Vänerbanan midler- 

  
tidig, men den korte strekningen bygges trolig best når Vänerbanan er stengt i 
noen måneder i forbindelse med annet arbeid, f.eks. ved Slottsbron i Grums. 
 

5,680
  

   Området nord for planteskolen er rikt på kulturminner. Banen vil berøre flere 
rydningsrøyser, men ikke dem som er klassifiserte som fornminner. 

5,800 Mulig sted for avgreinende spor (Vänerbanan) 

  
   På grunn av forskjellig høydenivå mellom høyhastighetsbanen og Vänerbanan 
(ca. 6 meter), vil en måtte bygge en ca. 500 m lang, enkeltsporet forbindelse fra  

  
avgreiningspunktet mot nordøst for å jevne ut høydeforskjellen mellom banene. 
Det forutsetter selvsagt at Vänerbanan Säffle – Grums skal opprettholdes.115 
 

6,480
  

   Foreslått trasé ligger sørøst for jordbruksarealet ved Nya Sunsa, 75 meter fra 
bolighuset på tunet. Banen er her planlagt i en stor bue mot nord for å unngå det  

  
store kulturlandskapsrommet sør for Värmlandsbro. Samtidig er linjen trukket så 
langt som mulig mot øst, slik at den vil være lett tilgjengelig fra E45. 
 

6,885
  

   Høyhastighetsbanen vil gå like sør for restene etter en gård, klassifisert som 
"øvrig kulturhistorisk minne".  
 

7,375
  

   Foreslått trasé "sneier" en åsrygg. Der vil det være enkelt å bygge en viltbro. 
Den samme muligheten finnes ved skjæringene ved km 6,715 og km 7,030. 
 

8,000
 

   Jernbanen er planlagt 40 meter vest for noen bebyggelsesrester vest for Rem-
menetorp, klassifisert som "øvrig kulturhistorisk minne." Banen vil heller ikke be- 

  
røre gravene fra jern- og bronsealderen, ca. 150 meter lenger nord. Det samme 
gjelder for gravfeltet, et fornminne, på kollen sørvest for Remmene (km 8,680).  
 

8,970
 

   Forbindelsen til Säffle vil for det meste gå gjennom barskog og på skrint jords-
monn. Et unntak er en 230 m lang strekning over dyrka mark vest for Remmene. 
 

9,590
 

   Nær foten av en bratt fjellskrent, ca. 500 m sørøst for Jätteåsen, berører fore-
slått trasé noen bebyggelsesrester, klassifisert som "øvrig kulturhistorisk minne." 
 

10,450
 

   Jernbanen vil gå like ved noen bebyggelsesrester, klassifisert som "øvrig kul-
turhistorisk minne." Der vil banen også gå over jordbruksareal i 300 m lengde. 
 

11,800
  

   Ved Östanås berører foreslått trasé en liten del av en løvskog, klassifisert som 
område med "en viss naturverdi". Høyhastighetsbanen vil imidlertid ikke komme  

 
i konflikt med bebyggelsesrestene i skogen, ei heller med kulturminnene øst for 
Tyskerud (km 12,070) og ved Aspengren (km 12,440 og km 12,560). 

12,670   

                                                
114 Dette vil kunne skje i en periode der Vänerbanan er stengt, f.eks. på samme tid som høyhastighetsbanen blir bygd 
ved Slottsbron, jamfør kapittel 3.6. 
115 Jamfør kommentaren til broen ved km 85,975 i kapittel 3.6. 
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Bilde 3-40: Ved Remmene vil jernbanen gå på lav fylling over dyrka mark, fra området i framgrunnen mot skogskan-
ten i bakgrunnen nær høyre bildekant. Alternativt måtte banen gått i tunnel under Jätteåsen. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-41: En annen kort strekning over jordbruksareal er planlagt på fylling øst for (foran) Jätteåsen (i bakgrunnen), 
på tvers av bildet, like foran vegen nær venstre bildekant. Banen vil ha en støyskjermvegg. Foto: © Norsk Bane AS. 
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Trasékart 3-13: Forbindelsen til Säffle, fra Jätteåsen til Segmon. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé er inntegnet dob-
belt så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 meter lengde vises ikke. 
Kilometerangivelsene (blå merker) viser banedistansen fra Lidaholm nær Säffle. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km. 
 
 

Km
 
 

Forbindelsen til Säffle 

12,670   

  Bro, 360 meter, vest for Katrineberg 

  
   Jernbanebroen vil krysse over en kornåker i bunnen av et tverrgående dalføre, 
210 meter vest for fritidseiendommen Katrineberg og 22 – 24 meter over bakken. 

  
Broen er planlagt ca. 700 meter vest for fuglehabitatet Brosjön, og vil ligge bak 
noen åser, sett fra våtmarksområdet. I tillegg vil broen ha støyskjermvegger. 

13,030   
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Forbindelsen til Säffle 

13,030   

  Dagstrekning, 845 meter 

  
   Høyhastighetsbanen er planlagt med stigning mot nord, nær toppen av en ås-
rygg i sør-nordlig retning. Hensikten er å vinne høyde på strekningen fram mot 

  
kommunegrensen mellom Säffle og Grums, der terrenget ligger på et forholdsvis 
høyt nivå. På denne måten vil en samtidig begrense inngrepene i jordbruksareal. 

13,875   

  Bro, 140 meter, over Myskedalen 

14,015   

 Dagstrekning, 2150 meter, sør og nord for Bråten 

14,835    Bolighuset på gården Bråten vil bli liggende 85 meter vest for jernbanens støy-
skjermvegg. Traséforslaget har sin forklaring i en bratt fjellskrent 800 m nord for  

 
Bråten. Der bør høyhastighetsbanen gå på vestsiden. Det ble også vurdert å føre 
sporene forbi Bråten på vestsiden av gården, i en noe større avstand, men det 

 
vil ha ulemper for Övre og Nedre Dalbotorp, og for ei myr lenger nord. Dessuten 
vil broen over Myskedalen da bli mye lengre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3-42: Ved gården Bråten er jernbanens støyskjermvegg planlagt på omtrent samme sted som brøytestikken 
i høyre bildekant. Banen vil gå på bakkenivå, nesten parallelt med gjerdet midt på bildet, 85 meter fra bolighuset på 
tunet (i høyre bildekant). For tilkomsten til gården vil en måtte bygge en bro over sporene. Foto: © Norsk Bane AS. 
 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                            Mulighetsstudie, utredningsfase 2, april 2016        102 

Km
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15,320
 

   Foten av fyllingen som er planlagt over et dalsøkk sør for Karlslund, vil berøre 
den nordligste delen av en løvsumpskog, et område med "en viss naturverdi". 

15,820 Avgreinende bane, for tog fra Oslo og Askim til Säffle og Göteborg 

  
   Sporene i retning Grums og Karlstad er planlagt med fall mot nord i en skjæring 
med gradvis større dybde, mens sporet som greiner av til høyre, for tog til Säffle  

  
og Göteborg, vil ha stigning nord for avgreiningen og gå på bro over sporene til 
og fra Grums og Karlstad. 

15,945 Avgreinende bane, for tog fra Göteborg og Säffle til Askim og Oslo 

  
   Det avgreinende sporet, for tog i retning Oslo, vil ha nesten samme vertikalkur-
vatur som sporet for tog i motsatt retning, men ikke gå på bro over andre spor. 

16,165 Kommunegrensen mellom Säffle og Grums 

 

3.7.3 Foreslått trasé for forbindelsen til Säffle, i Grums kommune 

Forbindelsen til Säffle er planlagt med til sammen fire spor i Grums kommune, to spor for tog 
mellom Göteborg / Säffle og Askim / Oslo og to spor for tog mellom Göteborg / Säffle og Grums / 
Karlstad. 

De to førstnevnte vil ha en lengde på 4,870 km for tog i retning Säffle og 4,655 km for tog i mot-
satt retning, regnet mellom avgreiningspunktene på strekningen Säffle – Segmon (km 15,820 og 
km 15,945) og avgreiningspunktene på strekningen Oslo – Karlstad (km 77,395). Tog fra Oslo til 
Säffle vil altså ha en 90 meter lengre kjøredistanse enn tog i motsatt retning.116 

Begge spor er dimensjonerte for 190 km/t. Det er noe mindre enn ønskelig, men ikke mye, fordi 
hastigheten i avgreinende spor i en sporveksel uansett ikke kan være høyere enn 230 km/t.117 
Hvis sporene skal tillate høyere hastighet, vil de også bli klart lengre og mye dyrere, ikke minst 
på grunn av en langt høyere tunnelandel. Dessuten finnes det ikke mange steder der terrenget 
egner seg for å bygge planskilte avgreininger. 

De to nevnte sporene er planlagt i en avstand på ca. 60 meter. Det vil vanskelig kunne unngås, 
i hvert fall hvis tillatt hastighet i det indre sporet (for tog fra Säffle i retning Oslo) ikke skal bli be-
tydelig lavere enn 190 km/t. I dalskråningen sør for Jonsbol vil begge spor dessuten gå gjennom 
en furuskog, klassifisert som nøkkelbiotop. Også dette vil en bare kunne unngå hvis en aksep-
terer klart lavere toghastighet, mye lengre broer ved Jonsbol, lengre spor og langt høyere bygge-
kostnader. For beskrivelsen av foreslått trasé nær Valneviken vises til kapittel 3.6. 

De to andre sporene, for forbindelsen mellom Säffle og Grums, er derimot dimensjonerte for 
270 km/t nær Bråten. Den tillatte hastigheten reduseres gradvis til 220 km/t på strekningen fram 
til Segmon, der sporene vil komme inn på linjen Oslo – Karlstad.  

I det følgende beskrives foreslått trasé fram til det punktet der avstanden mellom sporene grad-
vis blir større. Derfra gjelder beskrivelsen bare for nordgående spor. Sørgående spor vil være 
kortere og ende ved km 20,670. Dette punktet er identisk med km 82,455 på Oslo – Karlstad.  

                                                
116 4,870 + 15,820 = 20,690 km, mens 4,655 + 15,945 = 20,600. Forøvrig kan det nevnes at de to sporene greiner av 
fra linjen Oslo – Karlstad på samme sted, mens punktene er forskjellige på linjen Säffle – Segmon. Det skyldes at fore-
slått linje Oslo – Karlstad har en sving like øst for sporvekslerne, mens det ved linjen Säffle – Segmon er plass for en 
noe lengre, rettlinjet strekning. 
117 Det er her lagt til grunn at det vil gå flest tog Oslo – Karlstad, fulgt av Karlstad – Göteborg og Oslo – Göteborg. Strek-
ningene er derfor planlagt slik at tog Oslo – Karlstad kan kjøre gjennom avgreiningspunktene på rettlinjet bane (uten 
hastighetsbegrensing) både ved Valneviken (km 77,395) og Segmon (km 82,455 og 82,665), mens tog Karlstad – Gö-
teborg må sette ned farten nær Segmon, men ikke nær Bråten. Tog Oslo – Göteborg må derfor kjøre litt saktere både 
ved Valneviken og nær Bråten. Hastighetsbegrensningen i avgreinende spor har konstruksjonstekniske grunner. 
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16,165 Kommunegrensen mellom Säffle og Grums 

  Dagstrekning, 1950 meter, sør for Åtorp 

17,290
 

   Høyhastighetsbanen vil komme så nær fritidseiendommen Rosendal at denne 
vil måtte innløses. Ca. 150 m lenger nord vil banen ligge i en 18 m dyp skjæring. 
 

17,845
 

   Foreslått trasé følger en åsrygg mot nord. En mindre bygning ved skytebanen 
på Rosenlund vil bli liggende bare 10 meter fra jernbanen og vil måtte flyttes til  
et annet sted. Sporene vil også komme i konflikt med en skytebane på toppen 
av åsryggen. Mesteparten av området vil derimot ikke bli berørt. 

18,115   

  Bro, 700 meter, over E45 og E18 

  
   Noen av bropilarene vil ligge øst for E45 ved den innerste viken av Ekholm-
sjön, men ikke i våtmarksområdet. Sporene er planlagt 26 – 29 m over bakkenivå.

18,815   

  Dagstrekning, 1200 meter, nordøst for Åtorp 

 18,890 Begynnelsen på utvidet avstand mellom sporene 

19,340
 

   Nordgående spor er planlagt i en 12 meter dyp fjellskjæring og for 220 km/t. 
Hvis tillatt hastighet skal bli høyere, må banen gå i tunnel her.  

20,015   

  Kulvert, 125 meter, under høyhastighetsbanen Oslo – Karlstad 

20,140   

  Dagstrekning, 775 meter 

20,915 Enden på nordgående spor. Identisk med km 82,665 på Oslo – Karlstad 

 
 
En beskrivelse av sporet for tog i motsatt retning vil ligne mye på teksten ovenfor, bortsett fra at 
sørgående spor ikke vil gå i kulvert under høyhastighetsbanen Oslo – Karlstad. Dette er nærmere 
forklart i kapittel 3.6 ved km 81,630. 
 

3.8 Trasélengder, anleggskostnader og kjøretider 

Trasélengder 

Riksgrensen – Årjäng – Karlstad grense        95,990 km 
Forbindelsen til Säffle, Lidaholm – Segmon118       20,805 km 
Forbindelsen til Säffle, Valneviken – Bråten          4,760 km 
Firesporsavsnitt i stasjonene Årjäng, Långserud, Grums og Säffle       4,265 km 
           125,825 km 

                                                
118

 Hvis høyre og venstre spor har forskjellig linjeføring, lengde eller andel broer og tunneler, er det angitt en gjen-
nomsnittsverdi. Kostnadsberegningene bygger selvsagt på lengdene og konstruksjonstypene til hvert enkelt spor. 
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Anleggskostnad  

Mill. NOK 
Prisnivå 2015 

 Grunnerverv 
2889 dekar 

  68 

Dagstrekninger 
Bare fundamentet, 87,645 km, gjennomsnittlig 45 mill. NOK per km 

3.947 

Broer 
Minst 25 meters lengde, 14,765 km, gjennomsnittlig 307 mill. NOK per km 

4.530 

Fjelltunneler 
Minst 25 meters lengde, 21,905 km, gjennomsnittlig 228 mill. NOK per km 

4.992 

Kulverter 
Minst 25 meters lengde, 1,505 km, gjennomsnittlig 282 mill. NOK per km 

425 

Mindre jernbane- og veibroer, viltbroer 
76 mindre broer eller underganger, og 31 viltbroer 

1.051 

U
n
d
e
rb

yg
n
in

g
 

Støyskjermer og gjerder 
8,7 km støyskjerm (én side) 

87 

Overbygning 
Skinner på betongbane, inkl. 48 sporvekslere 

2.495 

Strømforsyning 
Inkl. 3 underverk 25 kV 

648 

B
a
n
e
te

kn
ikk Styrings- og sikringssystemer 

ETCS nivå 2, inkl. 25 % av kostnaden til sentral styringsenhet 
590 

Stasjoner 
Årjäng, Långserud, Grums og Säffle 

1.250 

S
ta

sjo
n
e
r/

ve
rkste

d
e
r 

Verksteder for vedlikehold av togmateriell 
Andel av større verksted, kostnad tilsvarende 3 spor 

375 

Innløsning av bygninger, kompensasjon av verditap 
6 bolig-/fritidseiendommer, 1 driftsbygning, 1 skytebane, bro over bygninger 

130 

Ny, omlagt eller utbedret veg 
2,2 km veg, bl.a. til Långserud og Grums stasjoner 

55 

A
n
d
re

 ko
stn

a
d
e
r 

Voller og murer mellom veg og bane, buss for tog i anleggsperioder 
Mur nær Stortjärnet, buss for tog pga. anleggsarbeid ved Slottsbron 

10 

Sum infrastruktur 20.653 

Påslag for uforutsette kostnader 
10 % av sum infrastruktur 

2.065 

 

Detaljplanlegging og kontroll 
8 % av sum infrastruktur og påslag 

1.818 

 Totalt 
195 mill. NOK per km bane, totalt 125,825 km bane 

24.536 

 

Tabell 3-1: Kalkyle av anleggskostnadene  
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Fordelingen av konstruksjonstyper 

Dagstrekninger         87,645 km   69,7 % 
På bro (over 25 m lengde)        14,765 km   11,7 % 
I fjelltunneler          21,910 km   17,4 % 
I kulverter (utenom viltbroer)          1,505 km     1,2 % 
         125,825 km 100,0 % 
Arealbehov 

Dyrka mark            184 dekar 
Skog       2.611 dekar 
Annet            94 dekar 
       2.889 dekar, tilsvarende 23 meter bredde 
Høyeste banepunkt 

Ved Gårtjärnet (ved km 52,2)     193 moh.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


