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   Problemnotat 

 

 

Skisser til finansiering og organisering av grensekryssende 

jernbaneforbindelser mellom Norge og Sverige 

 

1.Bakgrunn 

1.1 Stort regionalt og kommunalt engasjement i Norge og Sverige 

Norske og svenske lokale og regionale myndigheter har i lengre tid arbeidet aktivt for å forbedre 

jernbaneforbindelsene for både passasjer- og godstrafikkens fra Norge til Sverige og videre til 

Europa. Dette har skjedd gjennom politisk og administrativt arbeid i flere regionale og 

internasjonale samarbeidsorganer, som Østlandssamarbeidet, Samarbeidsalliansen for Osloregionen, 

Gøteborg-Oslo Samarbeidet (GO) og i samarbeidsorganisasjonen «Den Skandinaviske Arena « 

(DSA) samt berørte Norsk/Svenske grensekomiteer. Dette innebærer at det over tid har blitt 

innsamlet  en stor mengde data og kunnskaper om dette temaet. 

 

Flere av de ovennevnte samarbeidsfora deltar også for tiden i flere Interregprosjekter , eksempelvis  

i Scandria2Act og TENTacle. Spesielt arbeides det svært aktivt for å bedre de norsk/svenske 

grensekryssende jernbaneforbindelsene i EUs ScanMed korridor. Strekningen Oslo-Gøteborg -

Øresund utgjør den nordre delen av denne korridoren. Denne strekningen  utgjør dessuten det 

«Vestre benet i Nordisk Triangel», som igjen er en av 3 viktige transportkorridorene som binder 

sammen de Skandinaviske hovedsteder.   

 

Det har  jevnlig blitt avholdt flere jernbanekonferanser om «Grensekryssende transporter» . 

Konklusjonen fra disse konferansene er at det nå er på tide å få konkretisert og iverksatt en prosess 

for å få utbygget en sammenhengende moderne og effektivt dobbeltsporet grensekryssende 

jernbaneforbindelse mellom Oslo – Gøteborg og videre til Europa/Kontinentet. Det kan i denne 

sammenheng vises til den nylig avholdte store konferansen i Oslo i mai 2017 om «Jernbanen Oslo-

Gøteborg og Oslo-Stockholm». I tilknytning til denne konferansen har arrangørene  undertegnet en 

resolusjon, kalt fra « Ord til Handling». Vedlagt følger  resolusjon fra konferansen. Det heter her 

som følger: 

«Jernbaneutbygging er gjerne et nasjonalt anliggende og jernbaneutbygging som krysser grenser 

når som regel ikke opp i prioriteringen mellom andre viktige nasjonale samferdselsprosjekter. Vi 

håper at norske og svenske myndigheter nå tar nødvendige og raske grep slik at man får fortgang i 

arbeidet med å planlegge en fremtidsrettet jernbaneutbygging mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-

Stockholm. I tillegg til felles planleggingsprosesser er det avgjørende at myndighetene i begge land 

setter av tilstrekkelig kapasitet og ressurser til planlegging og utbygging».  

 

I konferansen ble det nok en gang påpekt det store ansvaret de nasjonale myndigheter har for å 

forbedre de grensekryssende jernbaneforbindelser og vist til den «konstruktive» utålmodigheten 

som de regionale myndigheter utviser for å komme i gang med de svært påkrevede forbedringer. 

Men, det ble også konstatert at de grensekryssende jernbaneforbindelser erfaringsmessig som oftest 

vil tape i konkurransen med innenlandske prosjekter. Derfor må  de involverte grenseliggende 

regioner nå mer systematisk begynne å se nærmere på muligheten av alternative finansielle og 

organisatoriske løsninger. Dette er nødvendig får å få realisert noen av de grensekryssende 

jernbaneforbindelser, men  hvor også samarbeid og delfinansielle nasjonale investerings bidrag blir 

vurdert  nærmere.                                                                                                                                                        
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Det synes derfor betimelig, ut i fra de tross alt klare nasjonale føringer i NTP og TEN-T avtalen, å 

avklare og konkretisere nærmere hvordan realiseringen av «Det Nordiske Triangel» kan skje. Norge 

deltar fullt ut i TEN-T opplegget, men ikke i EUs Finansieringsordning (Connecting Europe 

Facility) eller CEF som den ofte benevnes. Det gjør derimot Sverige. Dette innebærer at Sverige 

kan få økonomisk bidrag som delfinansiering for sin del av en forbedring/utbygging av en 

grensekryssende jernbaneforbindelse til Norge. Dette har, eksempelvis Danmark, fått til når det 

gjelder finansieringen av Fehmarn Belt. Denne muligheten bør derfor undersøkes og konkretiseres 

nærmere.  

                                                                                                                                                            

Et EU bidrag med delfinansiering vil utvilsomt bringe realiseringen nærmere for eksempelvis en ny 

og forbedret grensekryssende jernbaneforbindelse mellom Halden/Trollhättan. Dette utgjør tross alt 

en svært viktig strekning i både Nordisk Triangel og EUs TEN-Ts prioritering av ScanMed 

korridoren. 

 

1.2 Arbeid tilknyttet Grensekomiteen Värmland-Østfold og tidligere arbeid med 

grensekryssende jernbaneforbindelse mellom Karlstad og Oslo 

De berørte län og kommuner i Sverige langs dagens jernbanetraseen  mellom Stockholm og Oslo 

har i lengre tid vært svært opptatt av å få forbedret dagens jernbaneforbindelse. Spesielt har Region 

Värmland og Region Ørebro samt Karlstad og Ørebro kommuner engasjert seg sterkt i dette 

arbeidet. Som et resultat av dette engasjementet ble det i 2015 etablert et eget aksjeselskap kalt « 

Stockholm-Oslo 2.55 AB». Målsettingen med selskapet er å bidra til å forsere og være en pådriver i 

planarbeidet for en bedre jernbaneforbindelse mellom Stockholm-Oslo. Dette arbeidet har vært 

konsentrert om en grensekryssende trase direkte fra Arvika til Lillestrøm. 

 

Grensekomiteen Värmland -Østfold  har også  utført en mulighetsstudie av kostnadene og 

konsekvensene av en jernbaneforbindelse fra Karlstad/Årjäng til Askim og videre til Ski og Oslo, 

samt hvilken samfunnsøkonomisk effekt en slik jernbaneforbindelse vil ha. Det vises dessuten til 

det omfattende arbeidet som ble utført i tilknytning til «Høyhastighetsutredningen» fra 2012 for 

hele korridoren Oslo til Stockholm. Her ble begge korridorene fra Oslo enten via Lillestrøm eller 

alternativt Ski/Askim til Sverige analysert både kostnads- og trafikkmessig. Det ble konstatert at 

forskjellen mellom de 2 alternativene ikke var stor. Jernbaneverket i Norge tok heller ikke i 2013 

,etter en omfattende høringsrunde ,standpunkt til trasevalget for jernbaneforbindelsen mellom Oslo 

og videre over riksgrensen til Sverige. 

 

2.Finansiering 

I dette kapittelet gis det en kortfattet redegjørelse av de mest aktuelle finansieringskilder for 

realiseringen av grensekryssende jernbaneinfrastruktur. Med andre ord, dette problemnotatet 

konsentrerer seg kun om de finansielle sider ved utbyggingen av grensekryssende 

jernbaneinfrastruktur mellom Norge og Sverige og har ikke begitt seg innpå de mer 

samfunnsøkonomiske konsekvenser av denne typen tiltak. 

 

2.1 Nasjonal finansiering og EU finansiering 

Som nevnt ovenfor er jernbaneinfrastruktur er et statlig ansvar i Norge og Sverige. Offentlig 

finansiering av jernbaneinfrastruktur  i Europa har også hittil i hovedsak foregått på nasjonalt nivå. 

Eventuelle EU-bidrag formidles gjennom programmene innenfor det Trans -European Transport 

Network (TEN-T).Bruk av EU-midler krever ingen endringer i lovverket i Sverige og Norge og 

man  har erfaring fra tidligere prosjekter (i Sverige). Dette kan derfor  innebære et vesentlig 

finansielt tilskudd  til den grensekryssende jernbaneforbindelse mellom Sverige og  Norge.  

 

TEN-T  midler til transportinfrastruktur tas fra strukturfondet  kalt "Connecting Europe Facility"  



 

 

                                                                                                                                                              3 

 

(CEF). Sverige kan, som fullt EU medlem, få dekket inntil 40 % av kostnader til 

grenseoverskridende prosjekter  med  CEFmidler. Øvrige kostnader forventes dekket av nasjonale 

bevilgninger og/ eller private bidrag. Delfinansiering er en modell som EU systematisk bruker, med 

sikte på å øke offentlig-privat samarbeid. Med EU-finansiering, ofte kombinert med ulike typer 

sikkerhet, øker prosjektets attraktivitet til privat kapital.                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          

2.2 Brukere av infrastruktur ilagt kjørevegsavgift (baneavgift) 

Togoperatørene betaler en kjørevegsavgift (baneavgift) for å benytte infrastrukturen. Avgiften skal 

bidra til å finansiere drift, vedlikehold og investeringer i infrastrukturen. I Sverige kan 

infrastrukturforvalteren (Trafikverket) ta ut en avgift som tilsvarer kostnadene som påløper som en 

direkte følge av bruken av skinnegående kjøretøy. I dag dekker baneavgiften kun en mindre del av 

kostandene til drift, vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen. I 2013 var denne andelen 14 % i 

Sverige.  

  

Øresundsforbindelsen er et eksempel på et prosjekt som finansieres av avgifter. Infrastrukturen eies 

av den danske og svenske stat, men brukeravgiftene (på jernbane og veg) bidrar til å dekke 

nedbetalingen av de lån som finansierte utbyggingen. Det samme prinsippet gjelder for 

Svinesundbroen på E6. I Norge er i dag kjørevegsavgiften på jernbane i prinsippet lik 0 for det 

meste av persontrafikken, med unntak av Gardermobanen, hvor operatørene årlig betaler ca. 100 

mill. kr til Jernbaneverket i trafikkeringsavgift . 

 

2.3 Bompenger  i Norge og Sverige 

I Stortingsmelding nr. 26 om "Nasjonal Transportplan 2014-2023" heter det blant annet følgende 

angående bruk av bompenger til delfinansiering av jernbaneinvesteringer:   

"Alternativ bruk av bompenger til investeringer i bane kan i prinsippet også være mulig for 

investeringer utenfor byområder. Dette kan skje ut fra eksisterende lovgrunnlag og retningslinjer. 

Bruk av bompenger til bane forutsetter at den alternative bruken vil gi det transportmessig beste 

tilbudet og at nytteprinsippet er oppfylt. Nytteprinsippet innebærer at de som har nytte, skal betale, 

og tilsvarende at de som betaler, skal ha nytte.  

I andre tilfeller står vegen ferdig utbygd, f.eks. som firefelts veg, mens det er behov for å bygge ut 

jernbanen. I så fall vil bompenger til jernbane ikke nødvendigvis gå på bekostning av bompenger til 

veg. Skal det innføres bompenger i slike tilfeller, må det foreligge en analyse som viser at bilistene 

på den konkrete strekningen får nytte av å betale bompenger. Dette vil neppe kunne begrunnes om 

vegen har stor ledig kapasitet og god framkommelighet, men kan være mer sannsynlig om 

trafikkbelastningen på vegen er nær kapasitetsgrensen og bygging av bane vil gi et bedre samlet 

transporttilbud enn om vegen bygges ut. Da vil bilistene kunne få nytte selv om de ikke får ny veg.  

 

Regjeringen vil vurdere muligheter for å kombinere bompengebetaling med helhetlig utbygging av 

veg og jernbane (anlegg og installasjoner) på utvalgte strekninger også utenfor byområdene, under 

forutsetning av lokal politisk tilslutning og en direkte sammenheng mellom trafikantnytten for veg 

og jernbane på strekningen".  

                                                                                                                                                             

Reglene for bruk av bompenger (vägskatt) i Sverige er strengere enn i Norge. Brukeravgiften kan 

her kun tas ut på nybygde almene bruer, tunneler og veger. I den eksisterende infrastrukturen som er 

finansiert ved bruk av statlige budsjettmidler kan man ikke ta ut slik avgift.  

 

2.5 Andre bidragsytere  

Industri og næringsliv kan bidra til finansiering av utbygging av jernbaneinfrastruktur, enten som 

direkte tilskudd eller som lån til myndighetene.  
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2.6 Bevilgninger over Statsbudsjettet  

Ordinære bevilgninger over Statsbudsjettet er den normale kilden til utbygging av 

jernbaneinfrastruktur. Budsjettmidler til infrastrukturinvesteringer prioriteres i politiske prosesser  

 

2.7Avkastning fra infrastrukturfond (Norge)  

I dag finansieres vei- og jernbaneutbygging i Norge gjennom årlige bevilgninger i statsbudsjettet. 

Etablering av et eget infrastrukturfond skal  tilføre ekstramidler til vei- og jernbaneutbygging som 

kommer i tillegg til de midlene som avsettes i statsbudsjettene. Dermed vil  store 

samferdselsprosjektene ikke avhengige av årlige bevilgninger over statsbudsjettet, og kan 

planlegges og bygges mer helhetlig. Når pengene følger utbyggingen vil det skape muligheter for en 

mer rasjonell gjennomføring og bedre forutsigbarhet for entreprenørene. 

  

I de senere år har det blitt avsatt hvert år en viss sum over de årlige Statsbudsjetteter  og 

infrastruktur fondet utgjør i dag ca.100 milliarder kroner. Avkastningen skal øremerkes til store 

samferdselsprosjekter og sikre forutsigbar og varig finansiering av infrastrukturen i Norge. En  

avkastning på eksempelvis 4 % vil gi 4 milliarder kroner hvert år til finansiering av viktig 

infrastruktur. Det overordnede målet med fondet er, som nevnt, en varig og forutsigbar finansiering 

av infrastruktur. Avkastningen gikk eksempelvis i 2016 går til kystformål, fornying av riksveg- og 

jernbanenettet for å redusere vedlikeholdsetterslepet og til utbyggingsselskapet for veg (Nye Veier 

AS).  

 

2.7 Lån fra Riksgäldskontoret (Sverige)  

Riksgäldskontoret (RGK) har som oppdrag å fungere som Statens internbank; ta opp lån og forvalte 

Statsgjelden samt å gi statlige garantier og kreditter. Når RGK låner penger på vegne av den 

svenske staten gjøres det gjennom salg av statsobligasjoner.  Kjøpere av svenske statsobligasjoner 

er i hovedsak svenske og internasjonale institusjoner som pensjonsfond, forsikringsselskap, banker 

etc.  

 

Generelt låner RGK penger for å dekke den svenske statsgjelden, men i teorien kan RGK også 

utstede rettede obligasjoner med hensikt å dekke et spesielt formål, for eksempel et konkret 

jernbaneprosjekt. RGK tilbyr også lån til statlige myndigheter på markedsmessige vilkår basert på 

RGK sine lånekostnader i det internasjonale markedet. RGK har foreslått at også kommuner og 

landsting (fylkeskommuner) skal kunne låne penger for eksempel for dekke delfinansiering av 

statlige infrastrukturinvesteringer. En slik praksis er imidlertid ikke etablert ennå.  

 

2,8 Offentlig-Privat Samarbeid  

Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt 

eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av 

prosjektet/tjenesten. Den offentlige aktøren beskriver oppgaven som skal løses, og beskriver hvilke 

standarder og kvaliteter man vil ha levert. Innenfor disse rammene får den private aktøren frihet til å 

planlegge og gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte.  

                                                                                                                                                             

En hensiktsmessig bruk av OPS kan bidra til å skape innovasjon og bedre kvalitet på offentlige 

prosjekter/tjenester, samtidig som at OPS kan bidra til en mer effektiv utnyttelse av samfunnets  

ressurser. I tillegg kan OPS-prosjekt være en kilde til kunnskapsutvikling og kompetansedeling 

mellom offentlig- og privat sektor, som kan bidra til en forbedring av offentlige ytelser.  

Bruken av OPS i Europa er primært knyttet til Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania og Portugal 

der det er opparbeidet lang erfaring med bruk av ulike varianter.  Bruk av OPS har vært stigende de 

senere år innenfor EU.                                                                                                                                                             
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For norske pensjonskasser og livsforsikringsselskaper, som forvalter betydelige investeringsmidler, 

ligger forholdene i utgangspunktet godt til rette for deltagelse i finansiering av infrastruktur. 

Infrastruktur drives ofte som naturlige monopoler med offentlig prisregulering, og dette gir 

langsiktige og stabile inntektsstrømmer med begrenset risiko. Dermed kan investering i 

infrastruktur for disse selskapenes være interessant ut i fra deres langsiktige forpliktelser.  

                                                                                                                                                              

Ved å bruke OPS modellen ved å la private aktører ta ansvaret for finansiering, bygging, drift og 

vedlikehold er det muligheter for at offentlige prosjekter kan utbygges raskere og rimeligere enn 

ved at staten gjør det i egen regi. Det kanskje viktigste ankepunktet mot OPS er at statlige 

investeringsmidler er billigere enn private.  

 

I et OPS-prosjekt står utbyggeren imidlertid friere når det gjelder å finne gode metoder og løsninger.  

I litteraturen henvises til at avtaler relatert til OPS har løpetider mellom 20-40 år, alt avhengig av 

prosjektets art.Typisk vil infrastruktur for jernbane ha svært lang levetid og vil kunne tåle å ligge 

opp mot 40 år.  Som våre eksempler viser er kontrakten i Nederland inngått for 25 år mens 

Botniabanan og Arlandabanan er på 40 år.  

 

I Norge har vi flere eksempler på bruk av OPS for utbygging av store viktige vegprosjekter blant 

annet E-18 og E 39 på Sørlandet. Et nylig eksempel er utbyggingen av RV3 fra E6 til Rv 3 i 

Østerdalen. Her har Statens vegvesen inngått en OPS kontrakt på 5,5 milliarder kroner med en stor 

entreprenør som skal stå for vegbygging, drift og vedlikehold fram til 2040. Det lagt opp til at 

entreprenøren får utbetalt 2,4 milliarder kroner når vegen åpner og resten blir utbetalt som årlige 

vederlag fram til år 2040. 

 

Dette er i dag 4 vegprosjektet som OPS finansieres i Norge. Det synes derfor betimelig, i lys av den 

store utbyggingsporteføljen  jernbanesektoren har i dag, å vurdere om ikke man også her burde 

vurdere en OPS utbygging av for noen avgrensende jernbaneprosjekter. De grensekryssende 

jernbanestrekningene mellom Halden-Öxnered/Trollhättan og Askim/Mysen- Karlstad burde være  

interessante prosjekter i denne sammenheng.  

 

3. Eksempler på skisser for potensialet for finansiering av grensekryssende 

jernbaneforbindelser mellom  Askim/Mysen til Årjäng/Arvika-Karlstad og  

Halden – Öxnered/Trollhättan 

  

Det er i dette kapitelet redegjort for en skisse til finansiering av de de 2 grensekryssende 

jernbaneforbindelsene mellom  Askim/Mysen til Arvika/Årjäng og  Halden – Öxnered. Disse 2 

korridorene  har et vesentlig fellestrekk i det de har/kan ha en grensekryssende jernbaneforbindelsen 

i samme  transportkorridor som en svært viktig Europaveg (E18 og E6).Det innkreves i dag 

bompenger på E6 og E 18 ved den norsk/svenske grensen. I dette kapitelet gis en vurdering om en  

bomavgift/»miljøavgift» vil kunne gi et vesentlig bidrag til finansieringen av disse  2 

grensekryssende jernbaneforbindelsene. Bruk av en slik  «miljøavgift» kan også betraktes som et 

virkemiddel for å realisere de politiske målsettingene om å få overført mer trafikk fra veg til 

jernbane ut fra de miljømessige målsettinger som er lagt til grunn i både Norge/Sverige og EU. 

Andre tilleggsfinansieringer som lokale skatteøkninger, eiendomsskatt og deling av verdiøkning på 

eiendom er ikke vurdert i dette problemnotatet.  

                                                                                                                                                            

3.1 Skisse til finansiering av jernbaneforbindelsen mellom Halden og Öxnered/Trollhättan 

Det har i den senere tid framkommet lokale og regionale ønsker om å fortsette å innkreve  

bompenger ved Svinesund selv etter at utbyggingslånet som ble benyttet til finansieringen 

av Svinesund brua og nærliggende vegstrekninger er nedbetalt om 2-3 år.   
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Det er i dag en betydelig godstrafikk med lastebil over Svinesund (2700 kjøretøyer/døgn) og hvorav 

50-60 % kjører transitt gjennom Vest-Sverige. Dette er hovedåren for import og eksport til Norge og 

har vist en betydelig økning de senere år. Både personbil- og lastebiltrafikken må i dag betale 

bompengeavgift på Svinesund. Denne betalingen går til nedbetaling av den lånefinansierte 

utbyggingen av Svinesundforbindelsen som ble ferdig utbygd i 2005 (1,4 milliarder NOK).    

                                                                                                                                                            

Alle utenlandske lastebiler ble fra 2015 pålagt å installere en elektronisk bompengebrikke for å 

bedre kontroll på betaling mv. ved passering av blant annet grensebomstasjoner i Norge. Det er 

trolig viktig å fortsette med denne kontrollen. Dette kan gjøres ved å benytte det allerede installerte 

elektroniske innkrevingsutstyret, også etter at bompengelånet ved Svinesund er 

nedbetalt.Bomstasjonen kan derfor nå bli benyttet til innkreving av en miljøavgift for å 

delfinansiere et nytt moderne dobbeltspor mellom Halden og Öxnered. Dette vil bidra til 

finansieringen av et sammenhengende dobbeltspor på hele strekningen mellom Oslo og 

Gøteborg.Tiltaket vil dessuten bidra til redusert trafikk på E6, noe som igjen vil bidra til utsettelse 

til behovet av utvidelse av E6 gjennom Østfold fra 4 til 6 felt på kritiske strekninger. 

  

I dag passerer det til sammen 20 000 kjøretøyer i døgnet Svinesund. Av dette utgjør 87 % 

personbiltrafikk som i hovedsak er handlende til kjøpesentre i Svinesund/Strømstadområdet. De 

resterende 13 % er lastebiltrafikk (2700 kjøretøyer/døgn) som i hovedsak skal til Göteborgregionen 

og Syd Sverige/Kontinentet. I dag betaler privatbiler betaler 20 kroner og lastebiler 100 kroner i 

bompenger. Det årlige netto driftsresultat for bompengeselskapet ved  Svinesund er på ca.150 mill. 

kroner pr år.  

  

EU vil bidra i dag med delfinansiering av flere grensekryssende jernbaneprosjekt, som et ledd i å 

utvikle EUs 9 prioriterte transportkorridorer i den vedtatte TEN-T strategien (ScanMed korridoren). 

EU har tidligere delfinansiert både planlegging og utbygging E6 gjennom Sverige med 10-15 %, 

mens det grensekryssende jernbane infrastrukturen mellom Tyskland og Danmark tilknyttet 

Fehmarn Belt får et finansielt tilskudd på 40 % for kostnadene til  jernbane. Det er videre lagt opp 

til at bompenger fra vegtrafikken i hovedsak skal dekke store deler av  investeringskostnadene til 

den felles veg- og tog tunnelen under Fehmarn Belt 

 

Med andre ord, et noe lignende konsept til Fehmarn burde være aktuelt for  finansieringen en ny og 

forbedret grensekryssende jernbaneforbindelse mellom Halden og Öxnered/Trollättan, og som også 

ligger i ScanMed transportkorridor sammen med  E6 over Svinesund. Transportkorridoren 

Karlstad/Arvika/Årjäng - Oslo ligger derimot ikke i ScanMed korridoren og er derfor i dagens 

situasjon ikke berettiget til å få  supplerende finansiering med EU midler for Sverige 

 

3.1.2 Skisse - Finansieringen som en kombinasjon av «miljøavgift»/statlige bevilgninger/EU-

midler  og lån 

Investeringsbehovet for en ny og forbedret grensekryssende jernbaneforbindelse mellom Halden og 

Öxnered/Trollhättan er beregnet til omtrent 20 milliarder SEK eller 18 milliarder NOK (Rambøll) 

Et påkrevet investeringslån kan trolig tilbakebetales ved hjelp av kjørevegsavgift på jernbanen og 

«miljøavgift»/bompenger på E6 og de årlige inntektene vil dessuten kunne benyttes som sikkerhet 

for lånet. 

  

Alternativ 1 

EI Alternativ 1 legges det opp til at all kjøretøytrafikk betalte en bompengeavgift ,eksempelvis på 

dobbelt nivå av dagens avgift. Det ville i så fall beløpe seg til 300 mill. kroner på årsbasis. Dette 

ville over en 40 års periode, resultere i et samlet beløp på 12 milliarder kroner i miljøavgifter. 

Dersom det så kommer et  finansielt bidrag fra EU TEN-T midler på 30-40 % av den svenske delen  
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av den grensekryssende jernbanestrekningen på 100 km vil det utgjøre ca.4 milliarder. Disse 2 

finansieringskildene vil til sammen kunne bidra med 16 milliarder kroner. 

 

Det kan videre  ilegges en kjørevegsavgift for passasjer-og godstog.I en tidligere utredning (2016) 

ble det beregnet konsekvensene av at en avgift på 32 kr/ togkm på den ny strekningen Halden-

Öxnered med  doblet trafikkmengde i forhold til 2016, dvs. 16 persontog og 16 godstog pr døgn 

(totalt begge retninger). Dette ville  kun gi  en årlig inntekt på ca. 40 mill. kr. Dette er  fordelt med 

20 mill. kr for persontrafikk og 20 mill. kr for godstrafikk. Dette vil øke billettprisene med ca. 35 kr 

i forhold til i dag og kostnadene for godstransporten med ca. 100 kr pr TEU (forutsatt også doblet 

trafikk i forhold til i dag).Over en 40 års periode ville et slikt opplegg gi ca 1,5- 2,0 milliarder 

kroner.  

 

Med andre ord ,vil et  finansielt opplegg med  en kjørevegsavgift for passasjer- og godstog sammen 

med en mulig «Miljøavgift»+ EU bidrag kunne bidra til en fullfinansiering uten statlige 

bevilgninger. I hvilken grad man ønsker innføring av denne typen avgift må vurderes nøye, da det 

utvilsomt vil være negativt for jernbanens konkurransekraft for både passasjertrafikken - og 

godstransporten. Alternativt kunne man ha statlige bevilgninger på til sammen 2 milliarder fra 

Norge og Sverige 

                                                                                                                                            

Alternativ2 

I Alternativ2 kunne være at det var kun var lastebiltrafikken som betalte en miljøavgift. Det kan her 

argumenteres at lastebiltrafikken er den kjøretøygruppen som er ansvarlig for det meste av 

vegslitasjen med påfølgende svevestøv mv. på på E6 og at lastebiltrafikken av slike  miljømessige 

årsaker burde betale en større «Miljøavgift» enn i dag. Med utgangpunkt i 3000 tunge kjøretøyer 

over 350 dager som kunne betale 250 NOK ved hver passering, ville dette på årsbasis gi 263 

millioner NOK i inntekter. Dette vil over en 40 års periode gi 10,5 milliarder kroner i bidrag. Dette 

er et noe mindre  bidrag til delfinansieringen enn i Alternativ 1 med sine 12 milliarder kroner i 

bidrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                             

Med utgangspunkt i utbyggingskostnader på 18 milliarder, vil et miljøavgifts bidrag på henholdsvis 

10,5 milliard kroner og 4 milliarder kroner fra EU, gi behov for en statlige restbevilgning på til 

sammen 3,5 milliarder kroner. Med en lik fordelingsnøkkel mellom de 2 landene  vil dette innebære 

henholdsvis 1,75 milliarder kroner i statlige bevilgninger fra Norge og Sverige for å fullfinansiere 

en slik ny og moderne grensekryssende jernbane forbindelse mellom Norge og Sverige. 

 

Man kan videre  i dette tilfellet også  vurdere om det eventuelt også burde etableres en stasjon for 

innkreving av miljøavgift for lastebiltrafikken også i Sverige , eksempelvis nord for Uddevalla. Den 

tekniske utviklingen har muliggjort ulike innkrevingsmetoder med differensierte priser blant annet 

basert på GPS, videoovervåkning eller radio. Avstandsbaserte og differensierte systemer på 

landsbasis er imidlertid svært kostnadskrevende. Teknologien er dessuten ikke ferdig utviklet. Dette 

gjelder eksempelvis kilometerbasert miljøavgifter av lastebiltrafikken ved bruk av satellittsystemer. 

I Norge har man i lang tid benyttet automatisk elektronisk innkreving som har vist seg å være både 

billig og brukervennlig. Dette burde kunne brukes inntil ny og mer ferdigutviklet teknologi 

foreligger. 

 

Målet bør, uansett valg av alternativer, så raskt som mulig få utbygget et ny og moderne 

dobbeltsporet grensekryssende jernbaneforbindelse mellom Halden og Öxnered/Trollhättan 

(Missing Link) samtidig med ferdigstillelsen av InterCity-utbyggingen til fra Oslo til Halden i 2034 

Dette vil gi en sammenhengende dobbeltsporet jernbaneforbindelse på hele strekningen mellom 
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Oslo og Gøteborg (345 km), hvor passasjertogene nå også kun vil bruke 2 timer og godstrafikken 

får et betydelig mer pålitelig og konkurransekraftig tilbud enn i dag.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

3.1.3 Erfaringer fra andre land med hensyn til avgifter på lastebiltrafikken som 

delfinansiering av jernbaneutbygging                                                                                                                                                 

Sveits har i dag en løsning der en del av drivstoffavgiftene, lastebilavgiftene og en promille av 

momsen går til ulike infrastrukturfond for investeringer i både jernbane og vei. Av lastebilavgiftene 

er 2/3 øremerket for jernbaneinvesteringer, og 1/3 går til regionene. Et fond gir større finansiell 

fleksibilitet og til å ta opp lån for å gjennomføre større prosjekter. Distansebaserte avgifter 

betalingsordninger for tunge kjøretøyer i Europa har også blitt utviklet i Østerrike (2004), Tyskland 

(2005), Tsjekkia (2007), Slovakia (2010) og Polen (2011).  

                                                                                                                                                              

3.2 Skisse- Finansiering av grensekryssende jernbane Mysen-Arvika/Årjäng-

Karlstad 

Dette kapittelet bygger i stor grad på de føringer og den type beregninger som er gjort for Halden – 

Öxnered. Disse 2 grensepasseringene har som nevnt vesentlige fellestrekk i at den planlagte 

grensekryssende jernbaneforbindelsen ligger i samme korridor som en en svært viktig Europaveg 

(E18 ).Det innkreves i dag bompenger på den norsk/svenske grensen på E18. Det er nedenfor gjort 

en tilsvarende finansiell vurdering som er lik den som ble foretatt for  jernbaneforbindelse Halden – 

Öxnered. Det er gjort et tilsvarende anslag på det årlige inntektspotensialet  for 

bomavgift/»miljøavgift»  ilagt grensepasseringer kjøretøyer på E18. Dette burde  kunne gi et 

vesentlig bidrag til finansieringen av en mulig planlagt grensekryssende jernbaneforbindelse 

mellom Askim/Mysen og til Arvika eller en mer sydlig trase Årjäng/Grums og videre til Karlstad 

 

Grensekomiteen for Värmland-Østfold  mener som tidligere nevnt at det nå også bør utredes  

kostnadene og konsekvensene av en jernbaneforbindelse fra Arvika eller Årjäng/Grums til Askim 

og videre til Ski og Oslo. Det bør dessuten utredes hvilken samfunnsøkonomisk effekt en slik 

jernbaneforbindelse vil ha. Dette var  også grensekryssende jernbanekorridor som t la til grunn i det 

omfattende arbeidet i tilknytning til «Høyhastighetsutredningen» fra 2010-2012 for korridoren Oslo 

til Stockholm. Begge korridorene fra Oslo enten via Lillestrøm eller alternativt Ski/Askim til 

Karlstad ble analysert både kostnads- og trafikkmessig. Det ble konstatert at forskjellen mellom de 

2 alternativene ikke var stor. Jernbaneverket i Norge tok heller ikke i 2013 ,etter en omfattende 

høringsrunde ,standpunkt til trasevalget for jernbaneforbindelsen mellom Oslo og videre over 

riksgrensen til Sverige. 

 

Status i dag er at Stortinget i tilknytning til behandlingen av NTP 2018-2029i juni 2017 ba om at det 

igangsettes en KVU for utviklingen av Kongsvingerbanen fra Lillestrøm og videre over grensen til 

Sverige. Denne bestillingen er ferd med å iverksettes fra Samferdselsdepartementets side ,og som 

kan  betraktes som en alternativ trase til den organisasjonen «Oslo-Stockholm 2.55» hat lagt til 

grunn med en direkte trase fra Arvika til Lillestrøm. Den nylig avsluttede Åtgärdsvalstudien (ÅVS)  

«Stockholm-Oslo» iverksatt av Trafikverket, tar heller ikke stilling til den grensekryssende traseen 

fra Arvika til Norge. ÅVS utredningen påpeker kun at dette må fastsettes i nært samarbeid med de 

norske jernbanemyndigheter. 

 

I lys av de ovennevnte utredninger synes det nå betimelig å se nærmere på den grensekryssende 

transportkorridoren fra Askim til Arvika eller via Årjäng/Grums til Karlstad .Med en ferdigstillelse 

av Follotunnelen i 2021 vil dessuten  togtrafikken fra Østfold og Akershus syd for Oslo, få en 

betydelig økt kapasitet. Store deler den nye planlagte jernbanetraseen  ligger nær E18 korridoren, på 

samme måte som jernbanekorridoren Halden-Öxnered/Trollhättan ligger nær E6 korridoren Dette 

«muliggjør» en  tilleggsfinansiering ved hjelp av kjøretøyavgift/miljøavgift  på E18 ved  
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riksgrensen. Det er nedenfor foretatt en grov beregning hva dette kan gi av tilleggsfinansiering for 

en ny  grensekryssende jernbaneforbindelse mellom Askim/Mysen og til Arvika eller 

Årjäng/Grums.  

                                                                                                                                                               

 

3.2.1 Skisse - Finansieringen som en kombinasjon av «miljøavgift»/statlige 

bevilgninger/EU-midler. 
Skissen nedenfor illustrerer traseføringen fra Oslo til svenskegrensen slik den ble  lagt til grunn i 

Høyhastighetsutredningen fra 2012. Skissen viser  de 2 alternative jernbanetraseene mellom Oslo 

og Arvika, enten det nå er via Lillestrøm eller via Askim/Ski. Disse er i utredningen kalt 

Handlingsalternativ C og D                                                                                                                                                      
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Nedenfor er det vist en illustrasjon i «Handlingsalternativ C», samt noen data fra de ulike 

strekninger 



 

 

 

Handlingsalternativ  D Oslo - Stockholm .  
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3.2.2 Skisse- Finansieringen med  en kombinasjon av «miljøavgift» og statlige 

bevilgninger 

Østfoldbanen er en viktig del av ICE systemet på Østlandet. Det er lagt opp til at det vil være et 

sammenhengende dobbeltspor på hele strekningen Oslo-Halden innen 2034. Follotunnelen vil bli  

ferdigstillt av i 2021 ,og en ny traseføring for Østre linje i 2027 fra Kråkstad til Ski vil bidra til et 

mer effektivt og kapasitetssterkt jernbanesystem på hele strekningen fra Oslo-Ski-Askim/Mysen. 

Denne jernbanetraseen kan da  brukes av jernbanetrafikken fra Stockholm som kommer over 

svenskegrensen og skal kjøre videre til Ski og Oslo. På svensk side vil Trafikverket de neste årene 

forbedre jernbaneforbindelsene Karlstad – Arvika og Karlstad -Gøteborg. Dette innebærer igjen at 

et aktuelt grensekryssende alternativ er, som tidligere nevnt, en ny grensekryssende 

jernbaneforbindelse Askim/Mysen til Karlstad enten via Arvika eller via Årjäng/Grums.  

 

Det er nedenfor gitt en grov skisse på hvordan en slik grensekryssende jernbaneforbindelse kan 

finansieres med blant annet en «Miljøavgift « på E18 ved Ørje ved svenskegrensen og 

jernbaneavgifter i tillegg til statlige midler. 

 

Alternativ 1 

Distansen fra  Arvika eller via Årjäng/Grums til Mysen/Askim er på ca. 80 -100 km avhengig av 

trasevalg. Dersom det legges til grunn samme kostnadstall som Halden-Öxnred/Trollhättan på 130 

km på 18 milliarder kroner , foreslås det at  man her legger til grunn 12 milliarder kroner i 

investeringskostnader. Dette tilsvarer 1,5 milliarder kroner/10 kilometer.I den etterfølgende 

beregning er det lagt et litt høyre til grunn ved å bruke 14 milliarder for begge strekningene via  

Arvika eller via Årjäng/Grums til Mysen/Askim. 

 

Trafikken over Svinesund er dag 20000 kjøretøyer/døgn ,og hvor lastebiltrafikken utgjør ca.2800 

kjøretøyer/døgn. Tilsvarende grensepasseringer ved Ørje er i dag litt i underkant av 7000 

kjøretøyer/døgn og litt over 1000 lastebiler/døgn. Med andre ord, ca. en tredjedel av trafikken over 

Svinesund. 

 

Det årlige driftsresultatet for den elektroniske bompengeinnkrevingen ved Svinesund er i dag på ca. 

150 millioner NOK Ved et tilsvarende elektronisk innkrevingsopplegg på  E 18 ved Ørje burde gi 

50 millioner NOK i årlig driftsresultat. På samme måte som i skissen til opplegget ved Svinesund 

legges det til grunn et opplegg  at all kjøretøytrafikk betalte en bompengeavgift ,eksempelvis på 

dobbelt nivå av dagens avgift. Det ville i så fall beløpe seg til 100 mill. kroner på årsbasis. Dette 

ville over en 40 års periode, resultere i et samlet beløp på 4 milliarder kroner i miljøavgifter.  

 

Det kan også  ilegges en kjørevegsavgift for både passasjer-og godstogtrafikken. Det er i dag ca.1/2 

million årlig reisende mellom Stockholm og Oslo. Antall flyreiser mellom Oslo og Stockholm er 1,4 

millioner per år.Med en reisetid på ca 3 timer vil det erfaringsmessig bidra til at ca 1/3 av de 

reisende nå vil benytte et slikt togtilbud. Dette innebærer at eksempelvis 1 million reisende vi 

benytte et forbedret jernbanetilbud mellom Stockholm og Oslo . Dersom billettprisen økes med 75 

kroner  på den  nye grensekryssende jernbaneforbindelsen mellom  Arvika/Årjäng til Askim/Mysen, 

vil dette utgjøre 75 millioner kroner i økte inntekter på årsbasis. 

 

Ved å legge til grunn samme avgiftsnivå for godstrafikken som i den tilsvarende nye 

grensekryssende jernbaneforbindelsen Halden-Öxnered/Trollhättan med 16 godstog pr døgn (totalt 

begge retninger) vil dette utgjøre 20 mill kr på årsbasis i avgifter fra godstrafikken. Til sammen vil 

en slik avgift for både passasjer og godstrafikken årlig til sammen gi 95 millioner kroner i  
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inntekter. Dette ville igjen over en 40 års periode gi avgifter/bidrag fra jernbanetrafikken ca. 4 

milliarder kroner. Med andre ord, vil et slikt finansielt bidrag sammen med en mulig «Miljøavgift» 

utgjøre til sammen 7 milliarder NOK. 

                                                                                                                                                            

Dette vil gi et betydelig bidrag i finansieringen av en grensekryssende jernbaneforbindelse med en 

kostnadsramme på eksempelvis 14 milliarder kroner mellom Arvika eller Årjäng/Årjäng til  

Askim/Mysen.Det trengs  likevel til sammen 7 milliarder kroner i statlige bevilgninger for å sikre 

en fullfinansiering. Alternativt, kunne man vurdere å utvide innkrevingsperioden for å kunne 

fullfinansiere prosjektet uten statlige bidrag fra Norge og Sverige. Man  bør imidlertid vurdere 

nærmere nøye størrelsen avgiften ilagt jernbanetrafikken ,da den utvilsomt vil være  negativt for 

jernbanens konkurransekraft for både passasjer- og godstransporten. 

 

  Alternativ 2 

I Alternativ2 foreslås det , på samme måte som man vurderte  finansieringen en ny grensekryssende 

jernbaneforbindelsen mellom Halden-Öxnered/Trollhättan ,at det kun er  lastebiltrafikken som 

betaler en miljøavgift. Med utgangpunkt i 1000 tunge kjøretøyer over 350 dager som betaler 250 

NOK ved hver passering ville dette på årsbasis gi 88  millioner NOK. Over en 40 års periode ville 

et slikt alternativ resultere i ca.3,5 milliarder NOK. Dette er et noe mindre økonomisk bidrag 

sammenlignet Alternativ 1 med sine 4 milliarder i bidrag.  

 

I Alternativ 2 er det ilagt avgifter på jernbanetrafikken tilsvarende det som er beskrevet under 

Alternativ1.Over en 40 års periode vil dette gi avgifter/bidrag på ca 4 milliarder kroner. 

 

Med andre ord, i Alternativ 2 hvor kun lastebiltrafikken betaler en miljøavgift og hvor avgifter på 

jernbanetrafikken også ilegges avgifter,vil dette gi i inntekter på til sammen 7,5 milliarder over en 

40 års periode. Dette innebærer at 6,5 milliarder kroner påkrevet i statlige tilleggsbevilgninger for 

Norge og Sverige for å sikre en fullfinansiering. Med en lik fordelingsnøkkel mellom de 2 landene 

vil dette eksempelvis  innebære henholdsvis 3,25 milliarder kroner i statlige bevilgninger fra Norge 

og Sverige for å fullfinansiere en slik ny og moderne grensekryssende jernbane forbindelse mellom 

de to landene.For å redusere de statlige kostnadene kan også her vurdere muligheten av å innkreve 

miljøavgifter for lastebiltrafikken på E18 på svensk side .  

 

 

3.2.3 Noen tanker om det videre arbeidet med trasevurderinger mellom Oslo og 

Arvika 

 

Som det framgår av det ovennevnte utredningsarbeidet er forskjellen liten med hensyn til 

traselengden  fra Oslo via Ski/Askim/Mysen til Arvika eller Årjäng/Grums  til Karlstad. .Avstanden 

mellom Ski/Askim/Mysen til Arvika eller Årjäng/Grums er ca. 80-100 km avhengig av trasevalg. 

Grensekomiteen mener den sydlige jernbanetrase, fra Askim/Mysen til Ärjäng/Grums og videre til 

Karlstad via en sammenkobling til den viktige jernbaneforbindelsen fra Gøteborg til Karlstad syd 

for byen (Vänerbanan)  burde være et interessant alternativ.  

                                                                                                                                                   

Med andre ord , det burde være både relevant og interessant på ny å foreta fornyet vurdering  av en 

jernbanetrase fra Oslo via Ski/Askim både via Arvika og via Årjäng/Grums til Karlstad. Dette kan 

sees som et bidrag til en eventuell oppfølging av ÅSV arbeidet som nå nylig har blitt avsluttet. Den 

samfunnsøkonomiske vurderingene fra «Høyhastighetsutredningen» viste også at det med 

datagrunnlaget man hadde til rådighet i 2012, at det var det liten forskjell mellom de alternative 

traseføringene til over riksgrensen, En ny  utredning kan nå også hensynta betydningen av  
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ferdigstillelsen av en ny Follotunnel med høy kapasitet fra  2021. I tillegg er det nå også besluttet å  



 

 

bygge en ny og forbedretjernbanetrase fra Østre linje inntil Ski stasjon som ikke vil legge 

begrensninger på kapasiteten på Ski stasjonsområde. 

 

                                                                                                                                                             

 4.Vurderinger av ulike  organisasjoner med hensyn for å fremskynde etablering 

av bedre  jernbaneforbindelser mellom Norge og Sverige. 
 

4.1 Ulike organisasjonsmodeller 

Valg av organisasjonsmodell er ofte et resultat av hvilken finansieringsmodell man har kommet fra 

til, og hvilke aktører som har vært involvert i prosessen for realiseringen av prosjektet. Et opplegg 

med medvirkning fra eksempelvis statlige og  regionale/lokale myndigheter, og eventuelt næringsliv 

kan organiseres på ulike måter. Noen ulike organisasjonsmodeller som beskrevet kortfattet 

nedenfor:  

 

Lobbyorganisasjon  

Mandatet til organisasjonen vil være å drive lobbyvirksomhet for økte statlige investeringer til den 

aktuelle regionen. Samarbeidet kan også innebære regionale/ lokale forpliktelser (i større eller 

mindre grad) til å øke nytten av investeringene. Budsjett vil typisk være noen få millioner kroner pr 

år.  

Eksempel:  GO-samarbeidet, Jernbaneforum Øst, Plattform Vestfold, Ostlenken etc. 

 Oslo-Stockholm 2:55  

 

Utrednings og planleggingsorganisasjon  

Gjennomføre utredninger (KVU) og arealplanlegging på regionalt og kommunalt nivå. Tilrettelegge 

for utbygging. Sikre samordnet areal- og transportplanlegging. Bidra til klimavennlig utbygging. 

Redusere avhengighet av bil. Sikre nytte av investeringene. Budsjett kan typisk være på noen 

millioner kr.  

 

Utbyggingsselskap (prosjektselskap)  

Organisasjonen får i dette tilfellet ansvaret for planlegging og utbygging  

Eksempel: NSB Gardermobanen AS, Botniabanan   

Et utbyggingsselskap (prosjektselskap) i denne sammenheng er et selskap som driver innkjøp, 

prosjektledelse og kvalitetssikring ved bygging av jernbaneinfrastruktur. Selskapet har  høy 

kompetanse innen innkjøp, slik at det sørges for å oppnå ønsket leveranse. Videre kan 

prosjektstyringen og produksjonskjeden legges opp slik at jernbaneutbyggingen kan skje døgnet 

rundt. Dette medfører at byggeprosessen forkortes og dermed reduseres byggekostnadene i 

prosjektet betraktelig.  

 

Et slikt selskap kan være eid av staten, regioner, kommuner eller enkeltselskaper som får oppdraget 

av kommuner eller regioner til å utføre oppdraget. For å lykkes med denne typen av selskap, er det 

viktig at man har bra avtalestruktur mellom partene som gir insentiver til å håndtere og minimere 

risikoen i prosjektet i fellesskap. 

 

For utvidelse til dobbeltspor langs eksisterende linjestrekning kan det eksempelvis være er mest 

hensiktsmessig å la det svenske Trafikverket og norske Jernbanedirektoratet være ansvarlige. 

Trafikverket og Jernbanedirektoratet kan også starte et felles utbyggingsselskap med ansvar for 

prosjektet. Det kan være fordeler dersom selskapet frikobles helt fra organisasjonene, slik at 

pengene til prosjektet kan anvendes uten å risikere  at de «forsvinner» i ulike budsjettprosesser for å 

dekke opp andre prosjektkostnader og dermed potensielt forsinke prosjektet. 
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Ny jernbanelinje mellom Halden -Öxnered/Trollhättan eller Askim/Mysen- Arvika eller 



 

 

Årjäng/Grums kan også bygges av et utbyggingsselskap bestående av et nasjonalt eller internasjonal 

byggekonsortium. Utbyggingsselskapet behøver anslagsvis 3-5 år for planlegging, tillatelser og 

spesifikasjonsunderlaget, samt en byggefase på 3-4år.                                                                                                                                                                                              

          

 4.2 Noen tanker om aktuelle modeller for finansiering og organisering 

Hvordan man finansierer et infrastruktur prosjekt sammen med ulike aktører vil ,som nevnt, i stor 

utstrekning legge premissene for hvilken organisasjonsmodell man legger til grunn for 

planlegging/utbygging og framtidig drift av prosjektet. Dette kan også skje stegvis. Eksempelvis 

kunne man samtidig med planarbeidet  etablere et utbyggingsselskap etter modell av Botniabanan/ 

Øresundsforbindelsen. Dette krever deltagelse fra infrastrukturforvalterne som fremtidige eiere og 

som ansvarlige for driften på eksisterende bane gjennom byggeperioden.  

 

Gjennomgangen i kapitel 3  tyder på at grensekryssende jernbaneforbindelser mellom 

Halden/Öxnered og Askim/Mysen-Arvika eller Årjäng/Grums trolig ikke alne kan  finansieres av 

brukeravgifter og vegavgifter alene, men at det i tillegg må statlige bevilgninger og EU-midler for å 

sikre en fullfinansiering. Dersom planarbeidet konkluderer med lavere investeringsbehov enn  

tidligere antatt vil brukeravgifter kunne finansiere en større andel av investeringen.  

 

Nasjonale (Jernbanedirektoratet / Trafikverket) og regionale eller kommunale myndigheter (Oslo, 

Akershus og Østfold fylkeskommuner og Västra Götalandsregionen/Region Värmland) burde kunne 

sammen låne penger sine statlige myndigheter for å finansiere et felles grensekryssende 

jernbaneprosjekt. 

                                                                                                                                                     

Når det gjelder EUs tilleggs finansiering i TEN-T nettet foregår det i dag hovedsakelig gjennom 

fondet Connecting Europe Facility(CEF).  I ScanMed-korridoren har 2 grenseprosjekter som fått 

tildelt  midler. Dette er  Fehmarn Belt og Brennertunnelen. Ettersom CEF midler forutsetter en 

betydelig nasjonal finansiering har det opp til nå ikke blitt sendt noen  søknad fra svensk side ,da 

eksempelvis strekningen Göteborg-Oslo  ikke har blitt  drøftet  med hensyn til finansiering i de 

nasjonale planene i Sverige og Norge 

 

Ut i fra det ovenstående resonnement med bruk av miljøavgift, jernbaneavgifter og EU bidrag,  

kunne eksempelvis statlige bevilgninger brukes til å dekke opp det gjenstående utbyggingsbeløp.  

Det kan her argumenteres at Norge har de største fordelene av å få utbygd et disse 2 

grensekryssende jernbanestrekningene. Dette er tross alt hoved innfallsporten for den landbaserte 

transporter for gods- og passasjertrafikken til/fra Sverige og videre til EU/ Kontinentet. Det ville 

kanskje ikke være urimelig, selv om de  lengste utbygningsstrekningene  ligger i Sverige, at det 

gjenstående finansieringsbeløpet bør deles likt mellom Norge og Sverige.                                                                                                                    

                    

 

 

  

 

                                                                                                                                                      

 

   

 

 

                                                                                                                                        

 


