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6 Høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm i Oslo-området 

6.1 Oslo – Ski 

De sentrale spørsmålene i dette kapitlet er om den nye Follobanen i kombinasjon med eksiste-
rende bane mellom Oslo S og Ski på en god måte vil kunne inngå i en høyhastighetsbane Oslo 
– Ski – Askim – Stockholm for langdistanse-, regional- og godstrafikk, og hvilke tiltak en vil kunne 
anbefale dersom dette ikke vil være tilfellet. Denne drøftelsen har også relevans for en høyhas-
tighetsbane Oslo – Göteborg – København – Hamburg via kystnære byer i tidligere Østfold fylke. 

Hovedkonklusjonen er at Bane Nor til tross for investeringer på minst 36 mrd. kr i Follobanen og 
deler av den parallelle Østfoldbanen ikke vil realisere noen jernbane for akseptable toghastighe-
ter og med tilfredsstillende kapasitet. Det gjelder selv om en ikke skulle ha noe større perspektiv 
på utviklingen av infrastrukturen sør og øst for Oslo enn en InterCity-strekning til Halden. 

En vil imidlertid kunne rette flere av de alvorlige funksjonsmanglene til Follobanen. Ulempene 
og kostnadene vil bli klart minst dersom en omgående tar fatt på arbeidet, altså før utgangen av 
2020 og før Follobanen kommer i drift. Dersom Follobanen derimot skulle bli fullført som plan-
lagt av Bane Nor og tatt i bruk, vil ulempene og kostnadene bli betydelig større. Men det finnes 
faktisk muligheter til å gjennomføre arbeidet uten vesentlige begrensninger i togtrafikken på den 
nye banen.  

6.1.1 Om planprosessen for Follobanen 

Planene for Follobanen kan neppe sies å være resul-
tat av et helhetlig arbeid. Undersøkelsene av en for-
bindelse mellom Follobanen og Østfoldbanens østre 
linje (via Kråkstad) begynte f.eks. først for alvor etter 
anleggsstart for Follobanen. Denne problemstillingen 
burde selvsagt vært en del av konseptutviklingen for 
prosjektet, og ikke først blitt tatt opp i ettertid, når alle 
brikkene hadde falt på plass, se kapittel 6.1.5. 

Til sammenligning beskrives det i Norsk Banes rap-
port av 30.04.12 fra utredningsfase 1 om høyhastig-
hetsbanen Oslo – Stockholm651 en utviklingsprosess, 
der en med utgangspunkt i lokale forhold, jernbanens 
trafikkpotensial og grunnleggende krav til blant annet 
toghastighet, banekapasitet, fleksibilitet, sikkerhet og 
økonomi har arbeidet seg fram til løsningsprinsipp og 
detaljerte planforslag. Det gjelder ikke minst for en ny 
bane fra Oslo til Ski, kalt Europabanen, som del av 
moderne baneforbindelser mot både Stockholm og 
Göteborg. 

Dette planforslaget kan nå ikke lenger realiseres, om 
en ikke vil begynne med hele prosjektet på nytt. Men 
måten en har søkt etter løsninger på, har fremdeles 
stor betydning. 

En tilsvarende prosess for Follobanen er derimot ikke 
beskrevet i noe offentlig dokument. Det kan være en 
forklaring på de mange alvorlige funksjonsmanglene 
til prosjektet, se gjennomgangen i de neste kapitlene. 

                                                
651 Se https://www.norskbane.no/OsloStockholmFase1, særlig kapittel 3. Europabanen ble f.eks. også planlagt for 
korte reisetider mellom Oslo S og stasjonene i tidligere Oppegård kommune, og med en sentralt lokalisert stasjon på 
Ski, med spor i fjell i to plan, for enkel og fleksibel togdrift. Nåværende stasjonsområde var planlagt til næring / bolig. 

Kartskisse 6-1: Follobanen (i rødt) er en ny bane 
som er planlagt for det meste i en 20 km lang tun-
nel fra Oslo mot vestre del av en ombygd stasjon 
på Ski og videre til Østfoldbanens vestre linje (via 
Moss mot Halden). Prosjektet inkluderer også en 
planskilt forbindelse fra Østfoldbanen Oslo S – Ski 
(via Kolbotn) til Follobanen nord for Ski stasjon. 
Derimot inngår ikke noe funksjonelt samband mel-
lom Follobanen og Østfoldbanens østre linje (via 
Kråkstad, enkeltsporet med kryssingsspor). 
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6.1.2 Ingen løsning for godstrafikk 

Det bygges nå ikke noe spor der en kan kjøre et tog 
fra nordre del av Follobanen til Alnabru, Hovedbanen 
(Oslo S – Eidsvoll via Grorud) eller Gardermobanen.   

I tidlige planer inngikk derimot en noen hundre meter 
lang begynnelse på en nordgående avgreining i Fol-
lobanens 20 km lange tunnel, primært for godstog til 
og fra Alnabru. Denne begynnelsen på en avgreining 
var også en svært viktig forutsetning for Samferdsels-
departementets godkjenning av planprogrammet for 
Follobanen i 2010,652 men ble seinere likevel fjernet 
fra planene. 

Slik Follobanen blir bygd nå, vil godstog fra Ski til Al-
nabru altså fremdeles måtte kjøre den svingete Øst-
foldbanen ned til Loenga (nær Oslo S) og forsere den 
svært bratte Brynsbakken opp til Alnabru. Der trenger 
tyngre653 godstog et hjelpelokomotiv, fordi bakken har 
2,5 % stigning, dobbelt så mye som regelverket tilla-
ter for moderne baner. Alternativt må togene kjøre 
med om lag halv last – som også er en dyr "løsning". 

I tillegg går Østfoldbanen mellom Ski og Oslo langs 
tusenvis av boliger. Både støybelastningen for bebo-
erne, spesielt om natten, og risikoen ved frakt av far-
lig gods gjør det lite tilrådelig å ikke ha andre, reelle 
alternativ for godstogtrafikk mellom Alnabru og Sør-
Sverige / Mellom-Europa enn bare denne ene strek-
ningen. Et skjerpende moment er her at kommunene 
blir oppfordret av nasjonale myndigheter til ytterligere 
fortetting av boligstrøkene langs Østfoldbanen. 

En forbindelse fra både Follobanen og Østfoldbanen 
til Alnabru er derfor svært viktig.654 Da vil en kunne 
innstille togtrafikken på Østfoldbanen om natten og 
kjøre godstogene på Follobanen. Også godstog med 
farlig last bør kjøres nattestid på Follobanen. 

Videre vil noen godstog kunne kjøre Follobanen på 
dagtid, særlig utenom periodene med størst person-
trafikk. Det vil være raskere enn på Østfoldbanen der 
godstogene vil måtte kjøre mellom lokaltog i 45 km/t 
i gjennomsnittet.  

Omfanget av godstogtrafikken på Follobanen på dag-
tid vil blant annet være avhengig av hvor lang strek-
ning et godstog skal kjøre på Follobanen. Det må en 
også se i sammenheng med andre avgreininger fra 
Follobanen, se kapittel 6.1.4. 

                                                
652 Se https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/sd/vedlegg/jernbane/jbv_13092010-oslo-ski.pdf. Der står: ”For 
at godstog til Alnabru skal kunne benytte Follobanen, må det etableres en forbindelse [...] Nødvendige forberedende 
arbeider ved avgreningspunktene [skal kunne] utføres samtidig som Follobanen bygges.” Se også figur 5-A på s. 29 i 
https://www.banenor.no/contentassets/dd9f50ac319848458d41b3fc5d15af12/planprogram_horingsutgave.pdf. 
653 Her menes tog med en vognvekt på 1200 tonn eller mer. Tog med lavere vekt betegnes som ”lette godstog”. 
654 Forbindelsen bør bygges med mulighet for videreføring til både Gardermobanen og Hovedbanen, som også er en 
aktuell delstrekning av en framtidig, moderne bane fra Oslo S via Nittedal, Gjøvik og Lillehammer mot Trondheim.  

Kartskisse 6-3: Avgreininger fra både Østfold- 
og Follobanen mot Alnabru (se linjene i grønt) vil 
være avgjørende for effektiv godsfrakt med tog. 

Kartskisse 6-2: Strekningen fra Loenga (nær Os-
lo S) til Alnabru er svært bratt. Follobanen bygges 
nå uten at det åpnes noen alternativ kjørerute. 
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Bilde 6-1: Store deler av Østfoldbanen går midt gjennom boligfelt, som her ved Solbråtan nær Kolbotn. Sporene er 
ikke synlige på bildet, men kontaktledningsmastene kan skimtes nedenfor bilveien (fv 152). Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 6-2: Østfoldbanen nord for Ski har flere svinger som er problematiske for lange godstog, slik som denne nord 
for Hauketo. Det taler for en avgreining fra Østfoldbanen mot Alnabru sør for denne svingen. Foto: © Norsk Bane AS. 
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6.1.3 Saktekjøring ved og sør for Ski 

Ny stasjon på Ski 

Ski stasjon er nå under ombygging til en stasjon med 
seks spor langs plattformer. De to sporene i øst (se 
blå linje på kartskisse 6-4), er tiltenkt lokaltog på Øst-
foldbanen mellom Oslo S og Ski, mens Follobanen 
vil bli knyttet til vestre del av Ski stasjon, med to spor 
for hver kjøreretning, alle langs plattformer. 

Østfoldbanens østre linje (via Kråkstad) vil bare bli 
knyttet til de to sporene i østre del av stasjonen, med 
forbindelse til og fra Oslo S på Østfoldbanen (via Kol-
botn). Et funksjonelt samband mellom Østre linje og 
Follobanen inngår derimot ikke i planene, se kapittel 
6.1.5.  

Det foreligger heller ikke noen plan fra Bane Nor for 
hvordan en vil kunne knytte en høyhastighetsbane 
Oslo – Askim – Stockholm for langdistanse-, regional- 
og godstrafikk til Ski stasjon og Follobanen. 

Hastighetsbegrensninger 

Både nord og sør for Ski stasjon vil det komme svin-
ger på Follobanen for maksimalt 130 km/t.655 Denne 
fartsbegrensningen vil ikke kunne unngås om en ikke 
vil foreta omfattende inngrep i kulturlandskap og be-
byggelse, f.eks. i boligområdet like sør for stasjonen. 

Det innebærer at strekningen Oslo S – Ski blir for kort til at sørgående persontog vil kunne opp-
nå den hastigheten som store deler av Follobanen er dimensjonert for – 250 km/t – før de må 
begynne å bremse. Nordgående tog bare vil kunne komme opp i 250 km/t i mindre enn 2 minutt. 
Forskjellen mellom kjøreretningene skyldes stigningen fra Oslo S mot Ski.656 

For likevel å kunne utnytte potensialet i Follobanens fartsdimensjonering og unngå begrensnin-
gene nær Ski stasjon, inkluderte tidlige planer en begynnelse på en sørgående avgreining fra 
Follobanen, noen kilometer nordøst for Ski, der Follobanen fortsatt er dimensjonert for tog i 250 
km/t. Slik skulle tog uten opphold på Ski kunne kjøre utenom stasjonen i høy fart. Follobanen 
skulle bli en første delstrekning av en høyhastighetsbane mot Sverige og Mellom-Europa.657 

Denne begynnelsen på en sørgående avgreining fra søndre del av Follobanen var også en for-
utsetning for Samferdselsdepartementets godkjenning av planprogrammet,658 men ble likevel 
fjernet fra planene noen år seinere.  

                                                
655 Til sammenligning ble det i utredningsfase 1 om høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm utarbeidet et planforslag for 
en stasjon i fjell i to plan, om lag 500 meter øst for nåværende. Der vil gjennomgående tog i retning Stockholm kunne 
passere Ski stasjon i 220 km/t og tog i retning Göteborg i 300 km/t. (Forskjellen skyldes at det ikke finnes noen spor-
veksel for mer enn 220 km/t i det avgreinende sporet.) Planen viste altså en mulighet til å innfri grunnleggende krav til 
utforming av moderne baner, ikke minst om gjennomgående dimensjonering for høye hastigheter (se kapittel 2.1.3 i 
rapportene fra utredningsfase 2, https://www.norskbane.no/SthOsloKap1+2), uten at en i tillegg måtte bygge en om-
kjøringsbane utenom Ski stasjon. Det var en viktig grunn til anbefalingen om en stasjon i fjell, ved siden av mulighe-
ten til enklere og mer fleksibel togdrift og til å kunne frigjøre store områder på Ski til andre formål enn jernbane. Se 
https://www.norskbane.no/OsloStockholmFase1. 
656 Ski stasjon ligger 129 moh., men Oslo S bare 4 moh.  
657 Se https://www.banenor.no/contentassets/dd9f50ac319848458d41b3fc5d15af12/planprogram_horingsutgave.pdf, 
side 10. 
658 Se https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/sd/vedlegg/jernbane/jbv_13092010-oslo-ski.pdf. Der heter det: 
”SD legger til grunn at det i det videre utredningsarbeidet vurderes løsninger for Follobanen som ikke er til hinder for 
en ev. framtidig høyhastighetsbane med en dimensjonerende hastighetsstandard på 250 km/t eller mer.” 

Kartskisse 6-4: Follobanen blir knyttet til Østfold-
banens vestre linje som har flere svinger for mak-
simalt 130 km/t. Det har ødeleggende virkning for 
jernbanens hastighetspotensial og attraktivitet på 
heile InterCity-strekningen, og gjør det nødvendig 
å utvikle alternativ. 
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Det hadde alvorlige konsekvenser. For saktekjøringen ved Ski stasjon vil ikke være begrenset til 
noen få kilometer. Det finnes også svinger for maksimalt 130 km/t ved både Ås, Vestby, Kambo 
og Sandbukta nær Moss, selv om denne delstrekningen av Østfoldbanens vestre linje ble bygd 
så seint som mellom 1987 og 1996. I tillegg har banen andre svinger som begrenser hastigheten 
til 160 km/t. På banen som nå er under bygging i Moss by, går fartsgrensen faktisk helt ned til 
80 km/t, uten at det er planlagt noen alternativ kjørerute.659  

Det forklarer de usedvanlig lange reisetidene som er ventet på den framtidige InterCity-streknin-
gen mot Halden. Der skal de raskeste persontogene bruke nesten dobbelt så lang tid som f.eks. 
tog i Japan trenger for om lag like lange strekninger, se bilde 6-3 nedenfor. 

InterCity-planene for Østfoldbanen utnytter altså på langt nær jernbanens hastighetspotensial. 
Men det er svært viktig å gjøre. Dersom det ikke blir attraktivt nok å reise med tog, vil biltrafik-
ken bare fortsette å øke.660 Det har en høy pris. Flere køer på vegene vil gjøre det "nødvendig" 
å bygge enda flere kjørefelt, og tåle enda mer støy, svevestøv, mikroplast og så videre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 6-3: Høyhastighetstog i serie 500, se bildet tatt på Okayama stasjon i Japan, har en rutetid for den 57 km lange 
strekningen Okayama – Fukuyama på 16 minutt. Det er nokså nøyaktig samme distanse som Oslo S – Moss etter åp-
ning av Follobanen. Der skal raskeste tog bruke 29 minutt, nesten dobbelt så mye som i Japan. For Fukuyama – Hiro-
shima er rutetida 23 minutt for 88 km, om lag like langt som Oslo S – Fredrikstad. Der er det ventet minst 42 minutts 
reisetid, også det nesten dobbelt så mye som på den japanske strekningen, åpnet i 1975.661 Foto: © pxhere.com. 

 

                                                
659 Se også https://www.norskbane.no/aktuelt/utredning-alternativ-jernbanetras-sandbuktamosssaastad/. 
660 Det siste tiåret har biltrafikken i tidligere Østfold fylke økt betydelig, til tross for enkelte forbedringer av togtilbudet, 
se https://www.vegvesen.no/_attachment/62346/binary/1310489?fast_title=Østfold,+års-+og+månedsdøgntrafikk.pdf. 
661 Se https://www.westjr.co.jp/global/en/pdf/press_20200522.pdf og https://en.wikipedia.org/wiki/San'yō_Shinkansen 
for rutetider og avstander mellom stasjonene. De nevnte reisetidene er del av togtilbudet på det 1069 km lange sam-
bandet Tokyo – Hakata og de 35 mellomliggende stasjonene. Det kan således ikke overføres til en hvilken som helst 
strekning i Norge. Oslo – Halden er imidlertid del av strekningen Oslo – Göteborg – København – Hamburg, der det ved 
attraktive togreisetider vil være grunnlag for svært hyppige avganger. Sammenligningen er derfor høyst relevant. 
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Og omvendt. Kraftige reisetidsreduksjoner, langt utover InterCity-ambisjonene for Østfoldbanen, 
vil åpne mange interessante muligheter, for eksempel: 

• Økt etterspørsel vil gi grunnlag for hyppigere avganger og for flere, svært raske avganger med 
få eller ingen opphold på mellomliggende stasjoner, uten at det vil gå bekostning av avganger 
med flere stasjonsopphold.662 

• Ved høyere gjennomsnittsfart kan en kjøre like mange passasjerer med færre togsett, jamfør 
kapittel 2.1.2.663 Behovet for oppstillingsplasser og verksteder vil minke tilsvarende. 

• Flere reisende, høyere billettinntekter og lavere driftskostnader som følge av økt produktivitet 
vil kunne under visse betingelser kunne åpne for togdrift med betydelige overskudd. Disse vil 
åpne nye muligheter til finansiering av infrastrukturen, noe som neppe vil bli mulig med gjel-
dende InterCity-planer. 

Mulige alternativ 

Det er altså av vital betydning å heve gjennomsnittshastigheten til togene på Østfoldbanen. For 
det kan en vurdere flere ulike alternativ. Følgende tiltak med utgangspunkt i Ski stasjon (vestre 
del664) er viktig å ha undersøkt: 

• Delvis omlegging av strekningen Ski – Moss for hastigheter på 250 km/t eller mer; 

• Ny høyhastighetsbane som greiner av fra strekningen Ski – Moss like sør for Ski stasjon; 

• Ny høyhastighetsbane som greiner av fra strekningen Ski – Moss flere kilometer sør for Ski. 

En omlegging av eksisterende bane Ski – Moss til høyhastighetsbane er svært lite tilrådelig. Det 
ville kreve omfattende inngrep, ikke minst i bebyggelse. I tillegg måtte en flytte flere av stasjo-
nene til lite egnete steder og bygge brorparten av strekningen på nytt.665  

Det er også svært vanskelig å finne en realistisk trasé for en høyhastighetsbane med utgangs-
punkt i Ski stasjon. Uansett linjevalg ville en slik bane føre til store inngrep i kulturlandskap og 
dyrka mark. Det gjelder selv om en skulle legge sporene under bakken der det overhodet er tek-
nisk mulig.  

Skulle linjen legges vest for eksisterende bane Ski – Moss, ville den i tillegg komme i konflikt med 
universitet på Ås eller bebyggelsen i nærheten.666 På østsiden av eksisterende bane, men vest 
for Østensjøvann naturreservat, ville linjen måtte gå tvers gjennom eller like ved flere gardstun 
og boligfelt, selv ved en lang tunnel under Askjumskogen og tettstedet Ås.  

Lenger øst ville det derimot være noe enklere å unngå inngrep i bebyggelse. Linjen kunne f.eks. 
først dreie mot øst nær Kjølstadhøgda, og så mot sør, mot det flere hundre meter brede beltet 
med berglendt skogsterreng sør for Tandbergløkka, se kart 6-1 på neste side. Da ville en fått et 
godt utgangspunkt for videreføringen mot både Göteborg og Stockholm.667 

                                                
662 I periodene med flest reisende tilbyr Vy allerede nå noen avganger uten opphold mellom Oslo S og Moss, i tillegg 
til andre avganger med ett eller flere stasjonsopphold. Korteste reisetid er i dag 43 minutt. Ved sterkt reduserte reise-
tider vil det også være grunnlag for nonstopp-tog på flere andre, lengre distanser, både uten og særlig med ny bane 
videre mot Göteborg. 
663 Kapittelhenvisningene gjelder for rapportene fra utredningsfase 2, se https://www.norskbane.no/SthOsloKap1+2, 
side 12, og https://www.norskbane.no/aktuelt/utredning-oslo---stockholm-stadig-mer-kunnskap/. 
664 Østre del av Ski stasjon knyttes ikke til Follobanen og ville også av andre grunner være et dårligere utgangspunkt. 
665 En bane for 250 km/t gjennom Ås ville enten kreve uakseptable inngrep i myra Åsmåsan eller gjøre det nødvendig 
å rive nesten alle bygningene mellom eksisterende bane og Langbakken (sør for Myrveien). I tillegg måtte stasjonen 
flyttes om lag 700 meter mot sør, siden stasjonen ikke vil kunne ligge i en sving. Ved Vestby måtte en enten rive et 
stort antall bygninger (blant annet Vestby videregående skole) på hver side av en tunnel under tettstedet, eller bygge 
en ny bane på vestsiden av E6 sør for Vestby i minst ei halv mils lengde. I tillegg måtte en bygge store deler av strek-
ningen på nytt, fordi mange svinger ikke tillater mer enn 160 km/t. En utretting av svingene mellom Ski og Moss ville 
dessuten hatt liten hensikt fordi det ville øke kjøretidsforskjellen mellom InterCity- og regionaltog, se kapittel 6.1.4. 
666 Det gjelder f.eks. for bebyggelsen på Brønnerud. Banen ville da også skjære gjennom turterrenget i nordøst. 
667 I utredningsfase 1 ble det foreslått en trasé for en høyhastighetsbane Ski – Ørje i nøyaktig samme område. Traséen 
var også planlagt for en bane mot Göteborg. Se kapittel 4.3 i https://www.norskbane.no/OsloStockholmFase1. 
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Kart 6-1: Ved søket etter mulige traséer med utgangspunkt i Ski stasjon, ble det undersøkt en bane der sørgående 
spor greiner av fra eksisterende linje Ski – Moss ved kulverten nær Nordre Finstad, går i kulvert under eksisterende 
linje mellom de to tunnelene under Kjølstadskogen og dreier mot øst og en bro over dalføret nord for Østensjøvannet, 
om lag 115 moh. i vest og 120 moh. i øst. En slik trasé kan ikke anbefales. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er vist 
i rødt, broer i gult, kulverter i lyseblått og fjelltunneler i grønt. Kartutsnittet er på 5,7 km x 3,9 km. © Kartverket. 
 
 

Imidlertid ville vestre del av den S-formete svingen ikke kunne dimensjoneres for høyere hastig-
het enn om lag 100 km/t, ellers ville banen komme for nært og i sterk konflikt med Østensjøvann 
naturreservat, som er en viktig våtmark og hekke- og rasteplass for mange fugler, deriblant flere 
rødlistede arter.668  

Denne fartsreduksjonen og kjøretidsøkningen for gjennomgående tog ville komme på toppen av 
kjøretidsøkningen som følge av hastighetsbegrensningene til 130 km/t nær Ski stasjon. I tillegg 
ville en slik linje bli vel 1 km lengre – og ta tilsvarende mer tid å kjøre – enn f.eks. en høyhastig-
hetsbane som greiner av fra Follobanen noen kilometer nord for Ski stasjon og går direkte og på 
hele strekningen i tunnel mot skogsområdet sør for Tandbergløkka. I sum ville kjøretidsøkningen 
for gjennomgående persontog komme på om lag 3 minutt, sett i forhold til kjøretida på en direkte 
bane for høy hastighet. Det svarer til nær 20 % av ønskelig kjøretid Oslo S – Moss. 

Dessuten ville fartsendringene og den forholdsvis krappe svingen nær Kjølstadhøgda føre til en 
økning i togenes energibehov og til økt slitasje. Alt dette gjør en slik trasé lite tilrådelig. 

Alternativt vil en kunne vurdere en linje som greiner av fra eksisterende bane Ski – Moss om lag 
3 km sør for Ås, muligens enda litt lenger sør. Men da ville saktekjøringen i maksimalt 130 – 160 
km/t nær og sør for Ski stasjon strekke seg over minimum 11 km. Det svarer til et tidstap på om 
lag 3½ minutt for gjennomgående persontog til / fra Moss og Göteborg, og mye mer for tog til / fra 
Askim og Stockholm, siden de vil måtte kjøre en lang omveg.  

                                                
668 Høydeforskjellen mellom dalbunnen nord for Østensjøvannet (90 – 96 moh.) og eksisterende bane (124 – 125 moh.) 
like sør for vestre del av Ski stasjon gjør det ikke teknisk mulig å legge banen under bakken nord for naturreservatet. 
En bane på bro ville ført til færrest inngrep i dyrka mark, men danne en sterk barriere for fuglelivet. 
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I tillegg ville en slik trasé gi lavere banekapasitet enn andre løsninger fordi mange tog skal ha et 
opphold på Ås.669 Dette alternativet kan derfor heller ikke anbefales – uansett om en skal bygge 
en høyhastighetsbane Oslo – Stockholm via indre Østfold eller ei.  

De viktigste konklusjonene av dette underkapitlet er altså at InterCity-planene for Østfoldbanen 
på langt nær utnytter jernbanens hastighetspotensial, at det er svært viktig å få bygd en ny bane 
som tillegg til eksisterende linje Ski – Moss for å redusere togenes kjøretider, men at det ikke vil 
være mulig å utvikle en god løsning med utgangspunkt i Ski stasjon. 

Det finnes likevel også andre moment som er viktig å vurdere fordi de påvirker valget av anbe-
falt løsning. Disse momentene drøftes i de to neste kapitlene. 

6.1.4 Kapasitet og fleksibilitet ved driftsforstyrrelser 

Et grunnleggende prinsipp for kritisk infrastruktur er at det skal finnes en reserveløsning dersom 
noe ikke fungerer som det skal. Det bør selvsagt også gjelde for jernbaneforbindelsen fra Oslo 
mot Sverige og Mellom-Europa.  

Etter åpning av Follobanen vil det være to parallelle baner mellom Oslo og Ski. Imidlertid vil alle 
sporene gå gjennom Ski stasjon. Dersom f.eks. en beruset person kommer inn på skinnegan-
gen nær Ski stasjon, et tre blir blåst over ende og faller på banen, eller det oppstår svikt i strøm-
forsyningen eller signalsystemet, vil all togtrafikk stanse. 

Det forsterker argumentene for å bygge en ny bane (se forrige kapittel) fra en avgreining i Follo-
banens lange tunnel noen kilometer nordøst for Ski, og ikke fra Ski stasjon. Da øker fleksibilite-
ten, og en unngår en blokkering av hele forbindelsen ved problem i eller nær Ski stasjon. 

Plass til flere tog 

Samtidig vil en øke jernbanens kapasitet. En vil f.eks. 
kunne kjøre et godstog fra Alnabru via Østfoldbanen 
til eksisterende linje Ski – Moss på samme tid som et 
persontog kjører Follobanen og videre mot sør på ny 
bane. 

Dette ville derimot ikke være mulig dersom den nye 
banen skulle begynne sør for Ski. I så fall måtte per-
sontoget kjøre gjennom vestre del av Ski stasjon på 
samme tid som godstoget. Men der bygges det fire 
spor bare i selve stasjonen. Både nord og sør for Ski 
stasjon kommer det kun ett spor for hver kjøreretning. 
Altså må ett av togene vente til det andre har kjørt. 

Det samme problemet vil oppstå hvis det f.eks. skal 
tilbys en togbyttefri forbindelse mellom Ås og Vestby 
og stasjonene langs Østfoldbanen nord for Ski.670 
Dersom den nye banen skulle begynne sør for Ski 
stasjon, ville ethvert tog som kjører fra Østfoldbanen 
til Ås og Vestby, ta opp plass som ellers kunne blitt 
brukt av tog på Follobanen. 

Med en ny bane utenom Ski stasjon vil en derimot 
kunne utnytte kapasiteten til Follobanen maksimalt, 
siden det verken er nødvendig eller ønskelig at alle 
togene, både person- og godstog, kjører gjennom Ski 
stasjon. 

                                                
669 Se "Økt kapasitet Ski – Moss" i slutten av neste kapittel for en forklaring. 
670 Et slikt tilbud kan få økt aktualitet hvis det bygges togparkeringsplasser for lokaltogene Oslo S – Ski nær Vestby. 

Kartskisse 6-5: En ny og moderne bane utenom 
Ski stasjon vil være en avgjørende forutsetning 
for full utnyttelse av kapasiteten til Follobanen og 
for økt kapasitet på eksisterende linje Ski – Moss, 
ikke minst gjennom harmonisering av kjøretidene 
til ulike tog. 
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Økt kapasitet Ski – Moss 

Det skyldes ikke bare mulighetene til å redusere støybelastningen fra godstog gjennom byen og 
til å korte ned reisetidene for svært mange passasjerer, men også åpningen for økt kapasitet og 
større driftsstabilitet på eksisterende linje Ski – Moss. Det har følgende forklaring: 

På linjen Ski – Moss kjøres det for tida regionaltog med opphold på Ås, Vestby, Sonsveien og 
Kambo og InterCity-tog uten noe opphold på strekningen. InterCity-togene bruker 7 minutt kor-
tere tid for distansen enn regionaltogene,671 men har ingen forbikjøringsmulighet på strekningen. 

Det betyr at en ikke kan kjøre et InterCity-tog like etter et regionaltog, men må utsette avgangs-
tida til InterCity-toget slik at det ikke når igjen regionaltoget. Mens like raske tog kan kjøres i en 
tidsavstand på ned mot 3 minutt,672 kan en altså på strekningen Ski – Moss ikke kjøre noe Inter-
City-tog før tidligst 10 minutt etter et regionaltog (3+7 = 10 minutt). 

Det neste regionaltoget kan da tidligst gå 13 minutt etter det første regionaltoget. Dersom en 
i tillegg skal kjøre et godstog og / eller et lokaltog Oslo S – Kolbotn – Ski – Ås – Vestby etter Inter-
City-toget, vil det måtte gå minst 16 eller 19 minutt mellom det første og det neste regionaltoget. 
Da blir det vanskelig eller umulig dersom en f.eks. i periodene med flest reisende ønsker å tilby 
avganger med regionaltog hvert 15. eller 10. minutt.  

Med en ny bane utenom Ski stasjon vil en derimot kunne utvikle et todelt InterCity-tilbud og øke 
kapasiteten på eksisterende linje Ski – Moss. Noen tog vil kunne kjøre den nye banen på svært 
kort tid, mens andre vil kunne gå på eksisterende bane og ha opphold på f.eks. både Ski, Ås og 
Vestby. Da vil kjøretidsforskjellen mellom InterCity-tog og regional- og godstog bli mindre, noe 
som vil gi rom for flere tog på eksisterende strekning. 

6.1.5 Forbindelsen til Østfoldbanens østre linje 

Follobanen og Ski stasjon bygges nå uten noe funk-
sjonelt samband mellom Østfoldbanens østre linje og 
Follobanen. Rett nok vil det nord for Ski stasjon f.eks. 
være mulig å kjøre et sørgående tog fra Follobanens 
sørgående spor over til Follobanens nordgående spor 
og så derfra over til Østfoldbanens sørgående spor. 
Men slik kjøring på spor for motgående tog vil være 
bare mulig i begrensete perioder og svært ømfintlig 
for forsinkelser. 

Det har derfor i lang tid blitt etterlyst en løsning som 
er mindre sårbar og gir større kapasitet. En konsept-
valgsutredning (KVU)673 for Østre linjes forbindelse 
til Follobanen forelå likevel først i 2015, etter anleggs-
start for Follobanen. Der anbefalte Jernbaneverket 
en ny, om lag 6 km lang bane mellom en avgreining 
fra Østfoldbanens vestre linje sør for Ski stasjon og 
Østre linje nær Kråkstad, se kartskisse 6-6. 

Jernbaneverket la imidlertid til grunn at aktuelle alter-
nativ ikke på noen måte skulle forsinke Follobanen. 
Det var en feiltolking av mandatene fra Samferdsels-
departementet og Stortinget. Der heter det at det er 
viktig, men ikke noe ufravikelig krav, at framdriften i 
Follobane-prosjektet ikke skal påvirkes.  

                                                
671 Med dobbeltsporet bane heilt fram til Moss vil kjøretida for InterCity- og regionaltogene bli 17 og 24 minutt. 
672 Her menes ikke den teknisk mulige tidsavstanden mellom to tog (som kan være betydelig kortere enn 3 minutt), 
men en tidsavstand som rommer visse reserver til å kunne fange opp eventuelle forsinkelser.  
673 Se https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2015/KVUOstrelinje/. 

Kartskisse 6-6: Jernbaneverkets konseptvalgs-
utredningen fra 2015 anbefalte en forbindelse fra 
vestre del av Ski stasjon til Kråkstad. Konklusjo-
nen bygger på uforsvarlige premisser. 
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Jernbaneverket "fredet" likevel Follobanen. Det førte 
til en uforsvarlig innsnevring av undersøkelsene. En 
vurderte f.eks. ikke et eneste alternativ der forbindel-
sen mellom Follobanen og Østre linje bygges som en 
knapt 2 km lang avgreining fra en første del av en ny 
bane øst for og utenom Ski stasjon. Denne avgreinin-
gen vil om ønskelig kunne kombineres med en enkel 
holdeplass i østre del av Ski by, både for reisende til / 
fra Ski og for dem som ønsker å bytte til lokaltog på 
Østfoldbanen,674 se "Ski øst" på kartskisse 6-7.  

Slik vil en unngå de omfattende inngrepene i matjord 
og kulturlandskap som en forbindelse mellom Østre 
linje og vestre del av Ski stasjon vil måtte føre til. 

En vil også unngå de kapasitetsbegrensningene som 
vil oppstå når tog på Østre linje skal kjøres gjennom 
vestre del av Ski stasjon, i konkurranse med godstog 
og eventuelle tog Oslo S – Kolbotn – Ski – Ås – Vestby 
om det ene disponible sporet for hver kjøreretning,675 
både nord og sør for stasjonen. 

I tillegg vil en linje via Ski øst åpne for knapt 2 minutts 
kortere reisetid mellom Oslo S og stasjonene langs 
Østre linje enn en bane via vestre del av Ski stasjon. 
Og ikke minst: en vil spare store summer til anleggs-
arbeidet, se den detaljerte beskrivelsen av foreslått 
trasé i kapittel 6.1.7. 

Ulempen er selvsagt at reisende mellom stasjonene langs Østre linje og sentrale deler av Ski by 
enten vil måtte bytte tog på Ski øst eller gå 800 meter til fots. Også reisende mellom stasjonene 
langs Østre linje og f.eks. Ås og Vestby vil måtte bytte tog, enten på Oslo S eller to ganger på 
Ski. Disse ulempene gjelder rett nok bare for en liten del av de togreisende på Østre linje, men 
skulle gjerne vært unngått. Det ville også vært mulig om en hadde bygd en bane i tråd med plan-
forslaget fra fase 1 av utredningen om høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm.676 

På annen side bør en ikke se bort fra at Ski øst også vil kunne utvikles til en stasjon og et viktig 
knutepunkt, særlig ved realisering av moderne baner for høy fart mot både Stockholm og Göte-
borg. Da vil det trolig svare seg at noen av de raske togene stopper på Ski øst stasjon, ikke bare 
for passasjerer mellom f.eks. Askim og Fredrikstad, men også for reisende til og fra Ski – som 
på reiser mot sør og øst vil kunne ta raskere tog fra Ski øst enn fra Ski stasjon.  

Avgreining fra Follobanen lenger vest? 

I denne sammenhengen er det relevant å spørre om det ikke vil være gunstigere dersom avgrei-
ningen fra Follobanen legges så langt som mulig mot vest, slik at holdeplassen eller stasjonen 
Ski øst kommer under eller nærmest mulig Ski sentrum. Da vil en kanskje også kunne bygge av-
greiningen fra Follobanen i dagen, og ikke i den 20 km lange, såkalte Blixtunnelen, noe som mu-
ligens vil kunne bli enklere. 

Dessverre gjør svært problematiske grunnforhold i Ski sentrum dette lite realistisk. Selv om av-
greiningen skulle begynne ved Ensjø, like sør for Blixtunnelen, ville ingen av sporene kunne leg- 

 
                                                
674 Det er lagt til grunn at noen lokaltog forlenges til Ski øst, og at disse togene sløyfer opphold på de to minst trafik-
kerte stasjonene på Østfoldbanen nord for Ski for å få nøyaktig samme kjøretid som lokaltog som vender på Ski. 
675 Tilsvarende gjelder for fleksibiliteten ved driftsforstyrrelser. Jernbaneverket forutsetter faktisk at Østre linje legges 
ned mellom Ski og Kråkstad, slik at en ikke vil ha noen alternativ bane å kjøre ved problem i vestre del av Ski stasjon. 
676 Se https://www.norskbane.no/OsloStockholmFase1. 

Kartskisse 6-7: Gjennomgangen i de forrige ka-
pitlene har vist et stort behov for en ny bane øst 
for og utenom Ski stasjon. Dersom en i første om-
gang bare bygger den nordligste delen av denne 
nye banen, vil en få et godt utgangspunkt for en 
kort avgreining til Østfoldbanens østre linje. Det 
vil blant annet spare store inngrep i dyrka mark. 
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Bilde 6-4: Like nord for Ski stasjon bygges nå fire spor (to for Follobanen, til venstre, og to for Østfoldbanen, planlagt 
til høyre) gjennom en dyp løsmasseskjæring. Dersom en ny bane utenom Ski stasjon skulle greine av fra Follobanen 
nær Ensjø, måtte sørgående spor krysse i spiss vinkel under både Follobanen og Østfoldbanen nær nordre ende av 
skjæringen (i bakgrunnen) og fortsette under skråningen til høyre i bildet. Det ville neppe bli mulig uten å rive mange 
hus. Bildet er tatt fra Nordbyveien bro mot nord. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

ges så dypt ved løsmasseskjæringen nord for Nordbyveien bro at de vil kunne gå i fjelltunnel.677 
Det betyr at en måtte rive mange hus i dette området, og at det i tillegg ville være stor risiko for 
skader på nybygde spor der sørgående spor måtte krysse i spiss vinkel under både Follobanen 
og Østfoldbanen. 

Videre ville et slikt anleggsarbeid bli ytterst komplisert dersom en samtidig skulle kjøre tog på 
begge banene. Ved en avgreining fra Follobanens tunnelstrekning, som består av to parallelle 
tunneler i 25 meters senter-avstand, vil en derimot under visse betingelser kunne arbeide i det 
ene tunnelløpet og kjøre tog i det andre. Togdriften på Østfoldbanen vil ikke bli berørt. 

Dessuten er søndre del av Follobanens tunnelstrekning, samt dagstrekningen nær Ensjø, ikke 
dimensjonert for mer enn 160 km/t. Hensikten med en avgreining fra Follobanen er imidlertid at 
togene skal kunne holde høy hastighet på hele strekningen mot Sverige og Mellom-Europa. For 
å oppnå dette, må en bygge avgreiningen fra Blixtunnelen et stykke lenger nordøst, der Folloba-
nen fortsatt tillater 250 km/t. 

Det har også som konsekvens at en ikke må sammenligne kostnadene til en forbindelse mellom 
Østre linje og vestre del av Ski stasjon (anbefalt av Bane Nor) med kostnadene til en forbindelse 
mellom Follobanen og Østre linje via Ski øst. Det er bare selve avgreiningen fra Ski øst til Østre 
linje som er relevant. Den nordlige delen av den sistnevnte forbindelsen vil en måtte bygge uav-
hengig av Østfoldbanens østre linje – i hvert fall om en ønsker attraktive togtilbud med tilstrekke-
lig kapasitet i både person- og godstrafikken.  

                                                
677 To brønner ved Waldemarhøyveien 11 viser at fjelloverflaten ligger 122 moh., 20 meter under bakken. Sporene vil 
neppe kunne ligge dypere enn 114 moh. Der vil de ikke ha fjelloverdekning. Se http://geo.ngu.no/kart/granada/.  



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                               Mulighetsstudie, utredningsfase 2, oktober 2020        562 

6.1.6 Ny bane utenom Ski stasjon – vurdering av alternativ 

En ny bane øst for og utenom Ski stasjon vil enten kunne bygges før Follobanen står ferdig eller 
etter at den er tatt i bruk. I begge tilfeller vil det være viktig å utvikle traséløsninger som vil på-
virke arbeidene på Follobanens tunnelstrekning, alternativt togdriften på denne strekningen, i  
så kort tid som mulig. Dette momentet er tillagt større tyngde enn f.eks. ønsket om lavest mulige 
anleggskostnader. 

Anleggsstart før åpning av Follobanen 

På samtlige delstrekninger i Blixtunnelen som kan være aktuelle for enten en nordgående av-
greining mot Alnabru eller en sørgående avgreining for en ny bane utenom Ski stasjon, har en 
nå (oktober 2020) fullført grunnarbeidene. Også arbeidet med de jernbanetekniske installasjo-
nene (spor, kontaktledning, signal- og kommunikasjonssystemer) har kommet et godt stykke på 
veg.678  

Derimot er grunnarbeidene foreløpig ikke fullført på Ski stasjon og nær Oslo S. Disse arbeidene 
forsinker åpningen av Follobanen og åpner dermed også en mulighet til arbeid på andre deler 
av Follobanen, f.eks. for nye avgreininger, uten at framdriften i prosjektet blir påvirket i stor grad. 
Omfanget av slik påvirkning vil blant annet være avhengig av tida det vil ta å planlegge arbeidet 
i detalj679 og til å inngå nye og / eller endre eksisterende kontrakter med entreprenørfirma. 

Anleggsstart etter åpning av Follobanen 

Alternativt vil en først kunne fullføre Follobanen som planlagt av Bane Nor og siden starte arbei-
dene med nye avgreininger. I denne fasen vil togene bare kunne bruke det ene av de to løpene 
av Blixtunnelen, mens det arbeides i det andre.680  

Et mulig ruteopplegg er å kjøre togene puljevis, f.eks. tre tog rett etter hverandre fra Oslo S til 
Ski, så to tog fra Ski til Oslo S, så to tog fra Oslo S til Ski og så igjen tre tog fra Ski til Oslo S. På 
denne måten vil mønsteret kunne gjentas etter nøyaktig én time, og en vil kunne tilby halvtimes 
avganger i begge retninger med både InterCity- og regionaltog på Østfoldbanens vestre linje, 
pluss times avganger til og fra Østre linje via Follobanen,681 eventuelt supplert med times avgan-
ger på Østre linje via Østfoldbanen i retningen med størst etterspørsel.682  

Et slikt togtilbud vil være vesentlig mer attraktivt enn det som finnes i dag, men likevel ha mindre 
omfang enn det en vil ha mulighet for ved togdrift i begge tunnelløp. Det forsterker argumentene 
for å starte arbeidet med avgreiningene så tidlig som mulig, og for å velge løsninger som en kan 
realisere på kort tid. 

                                                
678 Se https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/tunnel-ekeberg---langhus/innhold/2020/avansert-
stoydemping/. 
679 Slik planlegging i samråd med de involverte kommunene vil også favne om løsninger for transport, mellomlagring 
og ev. deponi av overskuddsmasser. Det er etter all erfaring ingen enkel oppgave. 
680 Enkeltsporet togdrift i ett av tunnelløpene forutsetter overgangsmuligheter mellom nord- og sørgående spor både 
nord og sør for Blixtunnelen. I sør inngår en slik forbindelse i planen til Bane Nor, men ikke i nord. Det er en planfeil 
fordi det også gjør det vanskelig å kjøre tog i det ene tunnelløpet, mens en arbeider med vedlikehold i det andre. Nær 
nordre ende av fjelltunnelene under Ekebergskrenten vil det imidlertid være mulig å sette inn en sporveksel og legge 
om sporene midlertidig slik at både nord- og sørgående tunnelløp vekselvis vil kunne få en forbindelse til både inn- og 
utgående spor på Oslo S. 
681 Togene på Østre linje vil benytte en forbindelse i plan mellom Østfold- og Follobanen. Foreslått kjøring i puljer og 
med første tog av tre på sørgående avganger og siste tog på nordgående avganger vil sikre nokså høy driftsstabilitet.  
682 Etter avgang fra Oslo S mot Mysen på minutt 00 etter hver time vil IC-tog mot Halden kunne kjøre på minuttene 02 
og 30, og regionaltog til Moss på minuttene 05 og 33. Disse togene vil passere sporvekselen nær Ekebergskrenten 
(se fotnote 679) om lag 1 minutt etter avgang fra Oslo S, altså på minuttene 01, 03, 06, 31 og 34, og sporvekslene 
like sør for Blixtunnelen om lag 9 minutt seinere, altså på minuttene 09, 11, 14, 39 og 42. I motsatt retning kan en da 
kjøre regionaltog fra Moss over sporvekslene like sør for Blixtunnelen på minuttene 17 og 45, InterCity-tog fra Halden 
på minuttene 20 og 48 og tog fra Mysen på minutt 50, med passering over sporvekselen nær Ekebergskrenten på mi-
nuttene 25, 28, 53, 56 og 58. Tog via Follobanen til og fra Østre linje vil krysse på Tomter og Mysen, og vil ha tid til å 
stoppe på tidligere nedlagte stasjoner mellom Tomter og Kråkstad. Eventuelle tog via Østfoldbanen vil krysse på Kråk-
stad og Askim. De nevnte togtidene skal illustrere prinsippet og er ikke samordna med øvrig togtrafikk via Oslo S. 
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Konsekvenser for trasésøket 

Det er ikke tillatt å plassere en sporveksel i en sving. Avgreiningene for en bane utenom Ski sta-
sjon kan derfor bare legges til steder der Follobanens tunnelstrekninger er rettlinjete. Den første 
muligheten, sett fra sørportalene av Blixtunnelen mot nord, er de to parallelle, hver knapt 1,5 km 
lange delstrekningene som begynner knapt 700 meter nord for tunnelens sørportaler, under om-
rådene mellom Roås og Ramstad terrasse på Langhus.  

Lenger nord går begge tunnelløpene til Follobanen i en sving for 250 km/t, før nye rettlinjete del-
strekninger knapt 4 km nord for Blixtunnelens sørportaler, under nordre del av Vevelstad. 

En avgreining under Vevelstad vil være gunstig for å kjøre godstog på Follobanen på dagtid fordi 
kjøredistansen mellom avgreiningen til / fra Alnabru og avgreiningen til / fra ny bane utenom Ski 
stasjon vil bli kortere enn ved en avgreining sør for Ramstad terrasse. Også strekningen Oslo – 
Askim – Stockholm vil bli kortere, uten at Oslo – Göteborg nødvendigvis vil bli like mye lengre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 6-2: En bane utenom Ski stasjon vil kunne greine av fra Follobanens tunnelstrekning enten sør for Ramstad ter-
rasse og gå videre i tunnel mot Tandbergløkka (se rød markert korridor til venstre) eller fra Vevelstad mot Tømt (se 
korridoren til høyre). Det noe mørkere området i nordøst er Sørmarka. Kartutsnittet er på 12 km x 12 km. © Kartverket. 
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Bilde 6-5: Nord for Kråkstad finnes et sammenhengende, flere titalls kvadratkilometer stort jordbruksområde. Berg-
grunnen stikker mange steder opp av bakken, og der ligger ofte gardstun. Men i de lavereliggende områdene finnes 
dype lag med marin leire. Både hensyn til matjord og problem med sporfundamenteringen taler mot å bygge en jern-
bane der. Bildet er tatt nær Søndre Løken mot nordvest, med Nordre Frogner i bakgrunnen til venstre og Søndre Eng 
til høyre. Bakom sistnevnte kan en skimte noen boliger på søndre del av Tandbergløkka, og lenger sør (til venstre) 
det berglendte skogsterrenget der en bane utenom Ski stasjon vil kunne gå i dagen, som videreføring av Follobanen 
mot både Stockholm og Göteborg. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
På annen side vil en ved en avgreining sør for Ramstad terrasse kunne unngå å bygge om lag 
3 km ny bane (for en stor del i tunnel) og likevel føre banen utenom Ski stasjon like langt mot 
sør som ved en avgreining nær Vevelstad. Banen vil da kunne ligge i tunnel under det samme 
høydedraget som søndre del av Blixtunnelen går igjennom og som strekker videre sørover mot 
Vardåsen (nær Ski sykehus), Skoroåsen, Ellingsrudåsen og Tandbergløkka. Der er det, med få 
unntak, gode geologiske betingelser for tunnelbygging. 

Det er også svært vanskelig å se andre, gjennomførbare traséalternativ ved en avgreining sør 
for Ramstad terrasse. Både lenger vest og lenger øst ville en bane bli anleggsteknisk mye mer 
komplisert, kreve omfattende inngrep i bebyggelse og / eller gå sterkt utover verdifulle jordbruks-
områder. 

Ved en avgreining under Vevelstad vil banen utenom Ski stasjon først kunne komme opp i da-
gen sør for naturreservatene Midsjøvann og Nærevann, f.eks. mellom Enga og Tømt.683 Det er 
her lagt til grunn at linjen ikke skal bygges i Sørmarka684 og så lite som overhodet mulig gjennom 
jordbruks- og kulturlandskapet nord for Kråkstad, også for å unngå problem med sporfundamen-
teringen på dype lag med marin leire. 

                                                
683 Ved Tømt ligger terrenget noe lavere enn lenger nord og øst. Det åpner for en trasé der sørgående spor går under 
Blixtunnelen og videre mot sør uten å bli for bratt for godstog, altså med mindre enn 1,25 % stigning. 
684 Grensene til Sørmarka vises på https://lovdata.no/static/NL/nl-20090605-035-01-01.pdf og som et noe mørkere 
område på kart 6-2. 
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En avgreining under Vevelstad vil altså kreve mer omfattende banebygging enn en avgreining 
sør for Ramstad terrasse, men den vil ikke nødvendigvis bli dyrere eller ta mer tid. Ved det vestre 
alternativet vil f.eks. om lag halvparten av tunnelstrekningen fram til Hagelund (sør for Tandberg-
løkka) ligge under boligbebyggelse. Selv om fjelloverdekningen for det aller meste vil være mer 
enn tilstrekkelig (som oftest 30 – 45 meter),685 vil arbeidene måtte utføres med forsiktighet og kun 
på dagtid. Ved det østre alternativet vil slike hensyn i all hovedsak være begrenset til delstrek-
ningene nær naturreservatene og under Vevelstad. 

Det synes likevel mest tilrådelig å velge det vestre alternativet. Av flere grunner: 

• En avgreining sør for Ramstad terrasse vil åpne for en god tilknytting til Østre linje. Ved en av-
greining under Vevelstad vil forbindelsen derimot enten komme inn på Østre linje øst for Kråk-
stad stasjon (som da måtte bli nedlagt) eller gå i flere kilometers lengde over matjord. Alterna-
tivet i vest vil også åpne for en bedre lokalisering av en eventuell holdeplass eller stasjon på 
Ski øst, nær arbeidsplasser og boligområder.  

• En avgreining nær Ramstad terrasse vil gjøre det 
mye enklere enn en avgreining lenger øst å bygge 
en forbindelse fra Østfoldbanen nær Langhus til 
banen utenom Ski stasjon. En slik forbindelse vil 
være viktig for godstog som skal kjøre på dagtid fra 
Alnabru via Østfoldbanen og videre mot Stockholm 
på ny bane om Askim. Men forbindelsen vil også gi 
flere mulige kjøreveger for godstog i retning Göte-
borg og større fleksibilitet ved vedlikeholdsarbeid. 

• Ved det vestre alternativet vil det være forholdsvis 
enkelt å bygge tilkomsttunneler (og rømningsveger 
etterpå) fra eksisterende anleggs- og riggområder 
for Follobanen til de mest kritiske delene av avgrei-
ningen, nær Blixtunnelen. Det vil være spesielt vik-
tig dersom arbeidene med avgreiningen skal starte 
før Follobanen står ferdig. Da bør transport av ut-
styr og tunnelstein ikke hindre annet arbeid i Blix-
tunnelen. Ved det østre alternativet vil det derimot 
bli klart vanskeligere å bygge tilkomsttunneler.  

• Ved en avgreining sør for Ramstad terrasse vil av-
greiningsstedene ligge minst 25 meter høyere enn 
ved en avgreining lenger øst. Det er av stor betyd-
ning fordi togene da vil få mye mer hjelp av tyngde-
kraften til å akselerere etter hastighetsbegrensnin-
gen til maksimalt 220 km/t i sporvekslene.686  

Det er her lagt til grunn at banen til / fra Ski stasjon knyttes til de rettlinjete sporene i sporveks-
lene og banen utenom Ski stasjon til de avgreinende sporene, selv om det normalt bør bli om-
vendt. Tog til / fra Ski stasjon holder jo langt lavere hastighet enn dem som skal kjøre utenom. 
Men den normale planløsningen ville føre til et langt mer komplisert og tidkrevende anleggs-
arbeid enn den andre – når utgangspunktet er en ferdig eller nesten ferdig Blixtunnel.687 

                                                
685 I tillegg er de aller fleste bygningene over eller nær tunneltraséen fundamenterte på fjell eller på steinfyllinger på 
fjell. Det gir en svært liten risiko for setningsskader ved eventuell drenering av undergrunnen. 
686 Det produseres ikke sporvekslere for høyere hastighet enn 220 km/t i det avgreinende sporet. 
687 Dersom en skulle realisere den togteknisk mest hensiktsmessige løsningen, måtte en, f.eks. sett fra nord mot sør 
på sørgående spor, først bygge en veldig slak høyresving og så en rettlinje. På dette rettlinjete sporavsnittet måtte en 
legge inn en sporveksel med det avgreinende sporet mot venstre, for tog mot Ski stasjon. Sør for sporvekselen måtte 
det avgreinende sporet gradvis gå over i en slak høyresving, slik at sporet etter hvert vil ligge i flukt med og i samme 
retning som det opprinnelig planlagte, rettlinjete sporet i Blixtunnelen. En slik konstruksjon vil bli mye lengre enn hvis 
en lar sporet for tog utenom Ski greine av fra et rettlinjet sporavsnitt i Blixtunnelen. 

Kartskisse 6-8: Ved vurderingen av alternativene 
for en avgreing i Blixtunnelen bør en blant annet 
ta hensyn til en forbindelse mellom Østfoldbanen 
nord for Ski og banen utenom Ski stasjon. Kart-
skissa viser også en av flere mulige traséalterna-
tiv for en kryssing av Oslofjorden. 
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6.1.7 Ny bane utenom Ski stasjon – beskrivelse av foreslått trasé 

For det sørgående sporet til banen utenom Ski stasjon foreslås et avgreiningspunkt688 like ved 
boligblokkene på Ramstad terrasse, 95 moh. eller 51 meter under bakkenivå. Det er nokså langt 
mot nord. Begrunnelsen er at sørgående spor til banen utenom Ski stasjon da kan ha størst til-
latt fall (1,25 %) mot sør over en ganske lang strekning. Blixtunnelen går omtrent parallelt, men 
med størst tillatt stigning. Nær Roås, se trasékart 6-1, resulterer det i en ganske stor høydefor-
skjell mellom de to løpene til Blixtunnelen og sporet som skal krysse under dem.  

Hensikten er å kunne bygge sørgående spor i fjelltunnel med god overdekning under Blixtunne-
len. Det ville også være teknisk mulig å legge avgreiningspunktet lenger sør, men da ville en i 
bunnen av hvert av Blixtunnelens to løp måtte bygge en om lag 100 meter lang bro over sørgå-
ende spor til banen utenom Ski stasjon, noe som ville forstyrre arbeidet, alternativt togdriften på 
Follobanen mye sterkere enn den førstnevnte løsningen. 

Foreslått trasé for sørgående spor har en fjelloverdekning på om lag 8 meter under Follobanens 
vestre tunnelløp og 10,5 meter under østre løp.689 Samtidig er sporet planlagt nokså langt mot 
vest, for kortest mulig avstand til eksisterende anleggsområde nær Roås, men samtidig så langt 
mot øst at banen utenom Ski stasjon kan bygges i god avstand fra sykehuset på Ski. 

I tillegg er det tatt hensyn til nordgående spor av banen utenom Ski stasjon og til en mulig forbin-
delse fra Østfoldbanen nær Langhus til banen utenom Ski stasjon, se siste del av dette under-
kapitlet. Nordgående spor trenger ikke å krysse under Blixtunnelen og kan derfor komme inn på  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 6-1: Fra Ramstad terrasse til Roås. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé i fjelltunnel er vist i lysegrønt og Fol-
lobanens fjelltunneler i mørkegrønt. Nye strekninger i dagen, som del av Follobaneprosjektet, er inntegnet i mørke-
rødt. Eksisterende Østfoldbane er vist i svart. Kartutsnittet er på 1,9 km x 1,3 km. © Statens Kartverk. 

                                                
688 Det anbefales sporvekslere med myke overganger (klotoider) og bevegelig krysspiss, for minst mulige vibrasjoner. 
689 Sørgående spor til banen utenom Ski stasjon er planlagt 92 moh. i kryssingspunktet under Blixtunnelens vestre løp, 
som der vil ha skinner i 108 moh. Tilsvarende høydenivåer er 90,5 moh. og 110 moh. for Blixtunnelens østre løp. 
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Trasékart 6-2: Fra Roås til Ski sykehus. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé i fjelltunnel er vist i lysegrønt, mens Follo-
banens fjelltunneler er vist i mørkegrønt og kulverter i gråblått. Nye eller omlagte strekninger i dagen, som del av Fol-
lobaneprosjektet, er inntegnet i mørkerødt og tidligere Østfoldbane i svart (vest for Ski sykehus). Kartutsnittet er på 
1,9 km x 1,3 km. © Statens Kartverk. 
 
 
Follobanens østre tunnelløp mye lenger sør enn under Ramstad terrasse. Dette punktet er plan-
lagt under Ramstad gård, 102 moh., eller 46 meter under bakkenivå, men nordgående spor lig-
ger på samme høyde som sørgående der de to sporene til banen utenom Ski stasjon nærmer 
seg hverandre nordøst for Ski sykehus, se trasékart 6-2.690 Begge sporene er dimensjonerte for 
225 km/t på hele strekningen mellom avgreiningspunktene i Blixtunnelen og Ski sykehus. 

Ved Roåsbekken finnes en svakhetssone i berggrunnen, muligens dypforvitring,691 men begge 
de to sporene til banen utenom Ski stasjon vil krysse denne sonen omtrent rettvinklet. Det finnes 
heller ikke bebyggelse over foreslått tunneltrasé, men eventuelle setninger i terrenget ved byg-
ging av tunnelene vil kunne skade den øvre enden av en nybygd vanntunnel for Roåsbekken. 

Lenger sør er det gode betingelser for tunnelbygging. Foreslått trasé går minst 100 meter øst for 
Ski sykehus, på et om lag 55 meter dypere nivå og i så lite omfang under boligbebyggelse som 
mulig, uten at tunnelen kommer for nær en dypforvitringssone vest for Rullestad gård. Hensikten 
er å begrense ulempene for beboerne og øke inndriften ved tunnelarbeidet. Se også bilde 6-6. 

Banen fortsetter mot sør i en høyresving for 240 km/t under østre del av Kirkeveien (fv 154) og 
forholdsvis høyt liggende boligområder øst for Ski sentrum, se trasékart 6-3 på neste side. Der 
er de fleste boligene fundamenterte på fjell eller på steinfyllinger på fjell.692 

                                                
690 Alle sporene er planlagt med både maksimalt 1,25 % stigning og maksimalt 1,25 % fall. Ved driftsforstyrrelser skal 
det være mulig å kunne kjøre på alle sporene i "feil" retning, uten at disse blir for bratte for tyngre godstog.   
691 Dypforvitring er kjemiske prosesser som omdannet fjell til løsmasser for flere hundre millioner år siden og skapte 
smale, men flere hundre meter dype løsmassesoner. Se også https://geo365.no/geoforskning/forvitret-grunnfjell/.  
692 Noen få steder nær Kirkeveien, f.eks. ved Sanderveien 37, er det likevel mer enn 10 meters dybde til fjell. I det lig-
ger en viss risiko for setningsskader på hus hvis mye vann dreneres ved tunnelbyggingen, selv under 30 m med fjell. 
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Trasékart 6-3: Fra Ski sykehus til Skoroåsen. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé i fjelltunnel er vist i lysegrønt og dag-
strekninger til Follobaneprosjektet fram til Ski stasjon i mørkerødt. Kartet er på 1,9 km x 1,3 km. © Statens Kartverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 6-6: Nær sykehuset går foreslått trasé i liten grad under boliger, men dypt under nærmeste lyktestolpe (langs  
Kværnerveien) og videre mot sør (bortover) under en butikk for hagemaskiner (skjult av skog). Foto: © Norsk Bane AS. 
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Forgreining til Ski øst 

Vel 80 meter sør for Kirkeveien er det planlagt sørgående avgreininger for 130 km/t fra begge 
sporene. Disse avgreiningene er forbindelser til en enkel holdeplass eller en stasjon på Ski øst. 
Denne foreslås sør for Kjeppestadveien, dypt under bakken og på toppen av banen utenom Ski 
stasjon, slik at arealbehovet blir så lite som mulig. Mer om dette på de neste sidene. 

Det er imidlertid ikke sikkert at det i det hele tatt bør bygges noen holdeplass eller stasjon. Trasé-
kartene viser en maksimalløsning, men det finnes også mindre omfattende alternativ: 

• Den anleggsteknisk enkleste løsningen er å sløyfe holdeplassen og bygge kun den vestre av-
greiningen (fra sørgående spor). Tog på Østre linje vil da kjøre uten opphold til / fra Oslo på vel 
4 minutt kortere tid enn ved realisering av Bane Nors forslag for tilknyttingen av Østre linje, se 
kapittel 6.1.5, men reisende til / fra Ski og steder i retning Moss vil måtte bytte tog på Oslo S. 
I tillegg vil nordgående tog måtte kjøre en kort strekning på "feil" (sørgående) spor av banen 
utenom Ski stasjon, før de vil kunne skifte over til "riktig" spor.693 

• Den nest enkleste løsningen er å ikke bygge noen holdeplass, men begge avgreiningene, slik 
at tog på Østre linje vil kunne kjøre til og fra banen utenom Ski stasjon uten å måtte kjøre en 
kort strekning på sporet for tog i motsatt retning. 

• Et tredje alternativ er å bygge en enkel holdeplass og begge avgreiningene i nord, men ikke 
de to sporene som vises på trasékart 6-4 på sørsiden av holdeplassen og som kommer inn på 
banen utenom Ski stasjon på tunnelstrekningen sørøst for Finstadtunet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 6-4: Fra Skoroåsen til Tandbergløkka, og hele tilknyttingen til Østre linje. © Norsk Bane AS. Foreslåtte tra-
séer i fjelltunnel er vist i lysegrønt, under glassoverbygg i mørk fiolett, i kulvert i lyseblått og i dagen i rødt. Kartutsnit-
tet er på 1,9 km x 1,3 km. © Statens Kartverk. 

                                                
693 En slik overgang via to sporveksler vil kreve et noe lengre rettlinjet baneavsnitt enn det som inngår i det omtalte 
planforslaget. En justering er teknisk fullt mulig, men vil resultere i at avgreiningspunktene i Blixtunnelen vil ligge noe 
lenger nord enn forutsatt her. 
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• Et fjerde alternativ er maksimalløsningen som er vist på trasékartene, men denne vil først bli 
aktuell når banen utenom Ski skal føres videre i retning Stockholm og / eller Göteborg. Da vil 
avgreiningene fra banen utenom Ski stasjon ikke bare tjene som del av tilknyttingen til Østre 
linje (med eller uten holdeplass på Ski øst), men vil også kunne få en funksjon som en knapt 
1,6 km lang strekning for forbikjøring av godstog og eventuelt også som forbindelse til en sta-
sjon der noen raske, langdistanse-persontog til / fra Oslo legger inn et opphold knapt 24 km 
sør for sentralstasjonen i hovedstaden. 

Uansett hva en i første omgang måtte velge av de tre førstnevnte alternativene, er det det sist-
nevnte som må være ferdig utredet først og bli styrende for øvrig planarbeid, fordi en må kunne 
videreutvikle alle de andre alternativene til det sistnevnte. Det er bakgrunnen for den følgende 
beskrivelsen. 

Ved Kjeppestadveien finnes en svakhetssone i berggrunnen, trolig med dypforvitret fjell.694 Det 
betyr at en sannsynligvis vil måtte bygge en kort strekning av banen utenom Ski stasjon på en 
underjordisk bro, uansett hvor dypt en måtte legge sporene. Foreslått trasé er justert slik at den 
krysser den kritiske sonen der denne er smalest, mindre enn 30 meter bred og ikke ligger under 
noe bolighus, men under og / eller nær Kjeppestadveien. Det er mulig å fastslå fordi berggrunnen 
mange steder er synlig i dagen eller ble påtruffet i noen få meters dybde ved boring av energi-
brønner.695  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 6-7: Foreslått tunneltrasé går under vestre (nærmeste) del av bolighuset til høyre i bildet (Kjeppestadveien 22), 
med sporene til / fra Østre linje og en ev. holdeplass eller stasjon i 100 meters høyde over havet. På baksiden av hu-
set midt på bildet (Kjeppestadveien 20B) ble det boret flere energibrønner. Ved brønnen som ligger nærmest nabo-
huset i øst og bare noen få meter fra foreslått togtunnel, var det lengst ned til berggrunnen. Der ligger den 117 moh. 
eller 9 meter høyere enn det planlagte tunnelhvelvet. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
694 Se fotnote 690. 
695 Nær det nordøstre hjørnet av huset i Kjeppestadveien 20B er det f.eks. tre brønner. Ved to av dem er dybden til 
fjell 2,5 meter, og 5,5 meter ved den tredje. Både langs Haglundveien, f.eks. i plenen ved hus nummer 12A, og langs 
Leikvollen, f.eks. ved vegkanten nær hus nummer 17, ser en berggrunnen i dagen, om lag 130 moh. 
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Sett fra avgreiningspunktene litt sør for Kirkeveien, er banen utenom Ski stasjon planlagt med 
fall mot en om lag 700 meter lang strekning nær og sør for Kjeppestadveien i 91 meters høyde 
over havet, mens sporene som greiner av nær Kirkeveien, vil ha stigning og etter hvert komme 
på toppen av et betonglokk som bygges over banen utenom Ski stasjon, 100 moh. eller minst 
22 meter under bakken ved Kjeppestadveien.  

Disse øvre sporene, og eventuelle plattformer langs dem, vil også ligge i fjelltunnel, alternativt 
under et betonglokk der det vil kunne bli nødvendig, f.eks. ved kryssingen av en sannsynlig dyp-
forvitringssone ved Kjeppestadveien. 

På denne måten vil jernbanen bli mye smalere enn hvis en f.eks. skulle bygge alle fire sporene 
ved siden av hverandre i samme plan. Det vil også minimere ulempene for beboerne nær fore-
slått tunneltrasé. Ved forsiktig inndrift vil det sannsynligvis være mulig å bygge tunnelen uten at 
noe bolighus vil få vesentlige skader. Fjelloverdekningen over togtunnelen vil i det minste være 
tilstrekkelig.696 

Litt lenger vest vil det kunne være behov for å løse inn to nedslitte bolighus på sørsida av Kjep-
pestadveien,697 forutsatt det skal bygges en stasjon på Ski øst der de reisende også vil kunne ta 
heis eller rulletrapp opp til en plattform langs eksisterende Østre linje og reise videre derfra til Ski 
stasjon og andre stasjoner langs Østfoldbanen nord for Ski.698 

En forbindelse mellom plattformene på Ski øst og en plattform langs eksisterende Østre linje vil 
også kunne bygges slik at plattformene på Ski øst vil kunne få litt dagslys. Mest dagslys vil en li-
kevel kunne få på plattformene der sporene vil krysse under gang- og sykkelvegen mellom gata 
Eplehagen og Industriveien, se sporene i mørk fiolett på trasékart 6-4. I dette området kan det 
bli aktuelt å bygge et betonglokk over holdeplassen eller stasjonen og sette inn glass i lokket.699 

Tilknyttingen til Østre linje 

Nær kryssingen under gang- og sykkelveien øst for Eplehagen er det i sørgående spor planlagt 
en avgreining mot øst. Denne vil krysse nordgående spor i samme plan og er begynnelsen på 
foreslått tilknytting til Østre linje. I tillegg er det planlagt to sporveksler like ved sporkrysset,700 for 
forbindelsen mellom Østre linje og nordgående spor nær Eplehagen. 

Dette er en forholdsvis enkel planløsning. Det synes likevel ikke å være behov for noen planskilt 
avgreining her fordi det neppe vil kjøre så mange tog på nordgående spor på Ski øst at det kan 
bli et problem for tog som skal ta av fra sørgående spor mot Østre linje.701 Det synes heller ikke 
å være behov for en dobbeltsporet tilknytting til Østre linje fordi det finnes andre, mer velegnete 
steder som utgangspunkt for en moderne, dobbeltsporet bane mot indre Østfold og Sverige.702  

                                                
696 Ved noen få hus har det til nå ikke vært mulig å hente inn sikker informasjon om hvordan husene er fundamenterte 
og hvor langt det er ned til fast fjell. Det gjelder boligene i Haglunden 17 og 19, Kjeppestadveien 22 og Leikvollen 26. 
Også disse husene vil sannsynlig ikke bli vesentlig skadet under tunnelarbeidet, men her råder foreløpig en viss usik-
kerhet som må fjernes i framtidige planfaser, og som også vil kunne tilsi noen justeringer av foreslått trasé. 
697 Husene har adresse Kjeppestadveien 1 og 3. 
698 Det vil være enklest å bygge en plattform langs Østre linje like vest for det stedet der foreslått togtunnel vil krysse 
under eksisterende spor, siden avstanden til Kjeppestadveien er betydelig større der enn f.eks. lenger øst. Det kan 
også være aktuelt å innløse husene for å få plass til busstopp og parkering for sykler og biler, og til riggområde i an-
leggsperioden. 
699 Det krever imidlertid at en også må finne en løsning for tilkomsten til et eldre næringsbygg i Industriveien 28. Det 
vil en kunne løse med en ny veg som greiner av fra Verkstedveien, men kostnadene vil neppe bli mye mindre enn 
prisen for å kjøpe og rive næringsbygget. Da ville en også fått bedre plass til rigg og anlegg. I tillegg vil en måtte flytte 
en leikepark. 
700 På samme vis som for sporvekslene anbefales et sporkryss med bevegelige krysspisser. Da vil en unngå "hakket" 
i krysset og belastningene for nærområdene i form av strukturlyd og vibrasjoner. 
701 Selv et 750 meter langt godstog som f.eks. kjører på ny bane fra Göteborg eller Stockholm mot Oslo og skal kjøres 
forbi på Ski øst, vil kunne kjøre så langt mot nord at den siste vogna vil stå nord for det kritiske krysset. 
702 Se avgreiningene fra Blixtunnelen på kart 6-2 i kapittel 6.1.6 her, samt kapittel 3 i rapporten fra utredningsfase 1, 
https://www.norskbane.no/OsloStockholmFase1. 
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Foreslått trasé for tilknyttingen til Østre linje dreier i en sving for 80 km/t mot øst og nordøst, for 
en stor del under høyt liggende boligområder, for det aller meste med 25 – 40 meters fjellover-
dekning.703 Ved Verkstedveien er sporet planlagt i en 35 meter lang kulvert (betongtunnel) under 
en forsenkning i terrenget og en bekk, med toppen av kulverten på samme høyde som laveste 
punkt i området, 113 moh. 

Øst for Verkstedveien vil linjen fortsette i fjelltunnel og med størst tillatt stigning, gå under låven 
på gården Vestre Ustvedt og komme opp i dagen i 111 meters høyde over havet i et berglendt 
område nordøst for tunet. Tillatt hastighet er 110 km/t. Derfra er det om lag 400 meter i dagen, 
av dette en kort strekning i et betongtrau,704 fram til eksisterende Østre linje nær Østre Ustvedt. 

Etter realisering av en slik forbindelse vil det ved ordinær drift ikke lenger være behov for eksis-
terende spor mellom koblingspunktet ved Østre Ustvedt og Ski øst eller Ski stasjon. Strekningen 
bør likevel ikke legges ned,705 men sikre en alternativ kjørerute ved større driftsforstyrrelser på 
andre deler av banenettet. Om natten vil strekningen ved behov også kunne brukes til parkering 
av togsett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 6-8: Foreslått spor for tilknyttingen til Østre linje vil komme inn på eksisterende bane nord for Østre Ustvedt 
(gården til venstre på bildet), bortenfor enden av svingen i framgrunnen. Inngrepet i jordbruksareal vil være begrenset 
til strekningen mellom koblingen til eksisterende spor og det berglendte terrenget en kan se på bildet til høyre for og 
bak det røde stabburet på Østre Ustvedt. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
703 Lengst øst, nær skråningen ned mot Verkstedveien, ligger imidlertid noen få hus med ned mot 15 meter fjellover-
dekning, f.eks. i Ellingsrudlia 39.  
704 Knapt 100 meter øst for tunnelportalen ligger terrenget 116 moh., mens sporet er planlagt 112 moh., ikke minst for 
å sikre tilstrekkelig fjelloverdekning under gården Vestre Ustvedt. Betongtrauet for sporet skal hindre en senkning av 
grunnvannsnivået i området. I tillegg vil det være nødvendig å flytte en kryssende bekk om lag 150 meter mot øst, der 
sporet vil ligge tilstrekkelig høyt til å kunne gå over bekken.  
705 Et viktig moment i denne sammenhengen er planovergangen ved Industriveien på Drømtorp. Denne vil en rett nok 
ikke kunne legge ned, men ulykkesrisikoen vil bli marginal når strekningen bare brukes til togparkering om natten og 
ved større driftsforstyrrelser på andre deler av banenettet.  
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Sammenligning med planforslaget fra Bane Nor – banelengder og anleggskostnader 

Regnet fra avgreiningen på Ski øst, vil tilknyttingen til Østre linje bli 1,8 km lang, av dette knapt 
1,4 km som enkeltsporet bane i fjell- eller betongtunnel og 400 meter som enkeltsporet dagstrek-
ning. Det er sannsynligvis det reelle investeringsbehovet for tilknyttingen til Østre linje, siden en 
uansett vil måtte bygge banen utenom Ski stasjon, hvis en har behov for en funksjonell jernbane 
og ikke vil bygge enda en ny bane fra Oslo mot Ski. Også avgreiningen til Ski øst vil være viktig, 
blant annet for forbikjøring av godstog. 

En vil likevel kunne innvende at banen utenom Ski stasjon neppe vil bli bygd med noen avgrei-
ning til Ski øst, hvis en skulle velge et annet alternativ for tilknyttingen til Østre linje enn foreslått 
her – og at en derfor også må regne med begge forbindelsene fra avgreiningspunktet sør for Kir-
keveien fram til Ski øst som del av investeringsbehovet for tilknyttingen til Østre linje. I så fall vil 
det komme vel 1,9 km enkeltsporet bane i fjelltunnel i tillegg. 

I sum utgjør det 3,7 km enkeltsporet bane, av dette 3,3 km i tunnel. Til sammenligning vil en til-
knytting av Østre linje til vestre del av Ski stasjon, slik Bane Nor går inn for, kreve om lag 4 km 
dobbeltsporet bane, pluss to enkeltsporstrekninger på til sammen vel 3 km. Det inkluderer både 
delstrekninger på dype lag med marin leire og en om lag 500 meter lang bro nord for Østensjø-
vannet, men også flere rimeligere delstrekninger på fjellgrunn eller fylling på fjellgrunn. 

Et grovt overslag tilsier nærmere dobbelt så store eller minst 3,5 ganger så store anleggskostna-
der for Bane Nor sitt planforslag som for en tilknytting til Østre linje via Ski øst,706 avhengig av 
forutsetningene en vil legge til grunn. Imidlertid må en ved en løsning via Ski øst eventuelt også 
ta med kostnadene til en enkel holdeplass. Men selv da vil forskjellen ligge på rundt regnet 1 – 2 
milliarder kroner i favør av en tilknytting til Østre linje via Ski øst.707  

Foreslått trasé sør for Ski øst 

Sør for Ski øst er sporene planlagt med fall mot sør og for hastigheter på 130 km/t, mens banen 
utenom Ski stasjon vil ha stigning og tillate tog i 270 km/t. De førstnevnte sporene vil komme inn 
på sistnevnte bane sørøst for Finstadtunet, se trasékart 6-4. Alle sporene vil ligge i fjelltunnel og 
ha minimum 25 meter fjelloverdekning, som oftest mye mer.708 

Lenger sør vil linjen fortsette med størst tillatt stigning omtrent midt under de høyest liggende bo-
ligfeltene på Tandbergløkka, slik at fjelloverdekningen blir så stor som mulig. Sporene vil komme 
opp i dagen i et berglendt skogsområde nær Hagelund. Derfra vil banen kunne føres videre mot 
sør og sørøst, slik det ble foreslått i utredningsfase 1 om høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm. 
De detaljerte traséforslagene709 fra dette arbeidet er fortsatt svært aktuelle, men må justeres litt, 
blant annet fordi en den gangen hadde planlagt en stasjon i fjell like øst for Ski sentrum og fire 
spor under Tandbergløkka, to mot Göteborg og mot Stockholm. 

Nå foreslås det derimot bare to spor under Tandbergløkka. En forgreining vil derfor måtte ligge 
sør for Hagelund, slik at tidligere planer må omarbeides. I tillegg kreves det enkelte justeringer 
for at banen mot Stockholm vil kunne ligge parallelt med ny E18. Området sør for Hagelund vil 
likevel danne et meget velegnet utgangspunkt for en videreføring av banen utenom Ski stasjon 
mot både Stockholm og Göteborg. 

                                                
706 Det er her lagt til grunn at dagstrekninger på dype lag med marin leire blir om lag like dyre som like lange streknin-
ger på bro eller i tunnel. For andre strekninger i dagen er det regnet med halvparten så store kostnader. Disse vil tro-
lig utgjøre om lag halvparten av alle strekningene som inngår i Bane Nor sitt planforslag. For den 4 km lange dobbelt-
sporstrekningen er det regnet kostnader som for 6 km enkeltsporet bane. Det gir et forhold mellom alternativene på 
om lag 9 km mot 3,7 eller 1,8 km bane, ved 25 % lavere meterpris for Bane Nor sitt forslag. Her er det regnet med ut-
gifter til grunnerverv basert på markedspriser. Dersom en derimot bruker verdien av tapt matproduksjon i 100 år fram-
over, vil forskjellen mellom alternativene bli mye større. 
707 Overslaget er basert på om lag 300 mill. kr per km enkeltspor i tunnel, på bro eller på dype lag med marin leire, og 
om lag 150 mill. kr per km enkeltspor for rimeligere delstrekninger i dagen. 
708 I dette området er de fleste husene fundamenterte på fjell eller på steinfyllinger på fjell. Det gir en svært liten risiko 
for setningsskader dersom tunnelarbeidet skulle føre til drenering av undergrunnen. 
709 Se https://www.norskbane.no/OsloStockholmFase1, og f.eks. detaljkart 1 i kapittel 4.3.1. 
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Trasékart 6-5: Fra Tandbergløkka til Hagelund. © Norsk Bane AS. Foreslåtte traséer i fjelltunnel er vist i lysegrønt og 
i dagen i rødt. Kartutsnittet er på 1,9 km x 1,3 km. © Statens Kartverk. 
 
 
Forbindelsen mellom Østfoldbanen nær Langhus og banen utenom Ski stasjon 

Som nevnt i kapittel 6.1.6, vil en forbindelse mellom Østfoldbanen nær Langhus og banen uten-
om Ski stasjon ha stor betydning, blant annet ved vedlikeholdsarbeid og for godstog som skal 
kjøre på dagtid fra Alnabru via Østfoldbanen og ny bane om Askim mot Stockholm. Parallelt med 
anleggsarbeidet for avgreininger fra Blixtunnelen bør en derfor også bygge i det minste de del-
strekningene av en slik forbindelse som berører Follobanen og banen utenom Ski stasjon. 

Trasékartene 6-6 og 6-7 på neste side viser de samme områdene som trasékartene 6-1 og 6-2, 
men i tillegg et forslag til en dobbeltsporet forbindelse mellom Østfoldbanen nær Langhus og ba-
nen utenom Ski stasjon. Det er likevel usikkert om en vil ha behov for to parallelle spor, eller om 
en enkeltsporet forbindelse vil være tilstrekkelig. Disse to alternativene vil kreve litt ulike løsnin-
ger for sporlokaliseringen, særlig ved den nordre enden av forbindelsen.710 Det forklarer hvorfor 
denne bare vises her som en skisse. 

Vestre spor av forbindelsen foreslås i kulvert under Østfoldbanen nær Norås i en høyde på 111 
meter over havet, mens østre spor vil ligge på samme høyde, men øst for en noe omlagt Øst-
foldbane. Derfra er begge sporene planlagt med størst tillatt fall mot sør. Det vil gjøre det mulig 
å føre sporene under Blixtunnelen, samtidig som forbindelsens østre spor vil gå over det vestre 
sporet av avgreiningen fra Follobanen ved Ramstad terrasse. Kryssingen under Blixtunnelen vil 
imidlertid ikke kunne bygges som fjelltunnel, men som kort kulvert rett under Follobanens spor.  

                                                
710 Både en enkeltsporet og en dobbeltsporet løsning forutsetter at en flytter Østfoldbanen nord for Norås noen meter 
mot vest, slik at en får en rettlinjet delstrekning i midten av den S-formete svingen nord for Norås. På denne rettlinjete 
delstrekningen vil en kunne sette inn sporvekslere i begge sporene (for en dobbeltsporet forbindelse), alternativt bare 
i det vestre (for en enkeltsporet forbindelse). Dersom en velger den sistnevnte løsningen, må en også finne plass til 
en overgang fra det vestre til det østre sporet, og det helst like nord for det stedet der forbindelsen fra banen utenom 
Ski stasjon kommer inn på Østfoldbanen. For det finnes det flere alternativ, også for omleggingen av Østfoldbanen.  
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Trasékart 6-6: Fra Ramstad terrasse til Roås. © Norsk Bane AS. Foreslåtte traséer i fjelltunnel er vist i lysegrønt, i 
kulvert i lyseblått og i dagen i rødt. Follobanens fjelltunneler er inntegnet i mørkegrønt. Kart: © Statens Kartverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 6-7: Fra Roås til Ski sykehus. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé i fjelltunnel er vist i lysegrønt, mens Follo-
banens fjelltunneler er vist i mørkegrønt, kulverter i gråblått og dagstrekninger i mørkerødt. Kart: © Statens Kartverk. 
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6.1.8 Avgreininger fra Follo- og Østfoldbanen mot Alnabru 

Det er en omfattende oppgave å utarbeide et detaljert forslag for framtidige avgreinger fra både 
Follo- og Østfoldbanen til Alnabru, og som i tillegg skal kunne knyttes til både Gardermobanen 
og Hovedbanen, med sistnevnte også som del av en framtidig, moderne bane Oslo – Trondheim 
via Nittedal og Gjøvik,711 og / eller som utgangspunkt for en ny baneforbindelse mellom Oslo og 
Gardermoen utenom Lillestrøm.712 

En slik oppgave vil ikke kunne løses innenfor rammen for denne utredningen om høyhastighets-
banen Oslo – Stockholm, men vil måtte organiseres som et eget prosjekt i dialog med Oslo kom-
mune. Det er likevel gjennomført tilstrekkelig inngående undersøkelser til å kunne fastslå at det 
finnes flere, realistiske alternativ for slike avgreininger.  

Lokalisering av avgreiningspunktene på Follo- og Østfoldbanen 

De stedene der spor mot Alnabru skal greine av fra Follo- og Østfoldbanen, bør ligge minimum 
7 km sør for Oslo S. Der har begge banene kommet opp i en høyde på minst 35 moh. Det er en 
viktig forutsetning for å kunne bygge avgreiningene med slak stigning opp til Alnabru, som ligger 
knapt 100 moh. Skulle avgreiningspunktene derimot ligge nærmere Oslo S, ville høydeforskjel-
len bli større og avstanden til Alnabru mindre. Da ville det bli vanskelig å unngå for bratte spor i 
avgreiningene. 

Samtidig er det viktig at en bygger avgreiningene fra Østfoldbanen sør for de to, ganske krappe 
svingene nordvest for Hauketo stasjon, se bilde 6-2 i kapittel 6.1.2.  

På annen side bør avgreiningspunktene ligge så langt mot nord som mulig for å unngå unødven-
dig lange og dyre strekninger. Det betyr at aktuelle avgreiningspunkt bør ligge om lag 7 – 10 km 
sør for Oslo S. I dette området er Follobanens to tunnelløp imidlertid ikke rettlinjete (som er en 
forutsetning for å kunne sette inn en sporveksel), men ligger i en flere kilometer lang sving med 
19 km radius. Det vil likevel være mulig å bygge en avgreining i en slik sving.713 

Også for avgreiningene fra Østfoldbanen finnes det flere alternativ, ikke minst fordi de aktuelle 
avgreiningspunktene ikke er begrenset til områder der Østfoldbanen er rettlinjet nå. Flere steder 
kan det tenkes en omlegging av Østfoldbanen som vil åpne nye muligheter. Spesielt interessant 
er omlegginger som vil gjøre det mulig å bygge avgreiningene uten gjensidige forstyrrelser av 
togtrafikk og anleggsarbeid, og der en mot slutten av anleggsperioden bare må foreta en mindre 
omlegging for å lede togtrafikken inn på den nye delstrekningen. 

Utfordringen er imidlertid at Østfoldbanen går gjennom tett bebyggelse, og at det er vanskelig å 
finne områder der de avgreinende sporene utelukkende kan bygges i tunnel med god fjellover-
dekning. Ved kryssingen av Prinsdalen, Gjersrudbekken og / eller Ljanselva kan en ikke se bort 
fra at sporene vil måtte gå i betongtunnel like under eller eventuelt også noe over de lavest lig-
gende områdene i terrenget, og at dette muligens også vil kunne berøre noen få bygninger. 

I tillegg finnes det flere svakhetssoner i berggrunnen, særlig under deler av E6. Det vil kompli-
sere anleggsarbeidet på delstrekninger og føre til noen begrensninger i valget av trasé, men vil 
ikke være til hinder for å kunne bygge avgreininger fra både Follo- og Østfoldbanen mot Alnabru 
og andre aktuelle målpunkt nordøst for Oslo S. 

                                                
711 Se https://www.norskbane.no/upload_images/59DF961729FB42808BF00A44615C7374.pdf for utredningen fra 
Deutsche Bahn International. 
712 Se kapittel 6.2. om kapasiteten i Romeriksporten og konsekvensene for linjer via Bjørkelangen og Kongsvinger. 
713 Det krever at en erstatter en om lag 600 meter lang del av den lange og svært slake svingen med en litt "krappere" 
sving (med om lag 12 km radius), en rettlinje og enda en tilsvarende sving, pluss til sammen fire overgangskurver 
mellom de tre nye linjeelementene. Forskyvingen mot innsiden av svingen vil da likevel være begrenset til maksimalt 
en halv meter. 
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6.2 Oslo – Lillestrøm 

Analogt til drøftelsen i kapittel 6.1, er de sentrale spørsmålene i dette kapitlet her om Gardermo-
banens delstrekning mellom Oslo S og Lillestrøm i kombinasjon med den parallelle Hovedbanen 
via Alnabru på en god måte vil kunne inngå i en høyhastighetsbane Oslo – Lillestrøm – Stockholm 
via enten Bjørkelangen eller Kongsvinger,714 og hvilke tiltak en vil kunne anbefale dersom dette 
ikke vil være tilfellet. 

Hovedkonklusjonen er at verken Gardermobanens delstrekning Oslo S – Lillestrøm eller Hoved-
banens vestre innføring til Lillestrøm stasjon vil ha tilstrekkelig kapasitet for togtrafikken en vil 
kunne vente ved realisering av en høyhastighetsbane via Kongsvinger eller Bjørkelangen. Imid-
lertid vil det også uavhengig av investeringer i en slik ny bane bli problem på de nevnte streknin-
gene. Kostnadene til kapasitetsøkende tiltak kan derfor ikke kun belastes en høyhastighetsbane 
Oslo – Lillestrøm – Stockholm. 

6.2.1 Driftsvilkår for godstog 

Godstog kan kjøre til terminalen på Alnabru via Hovedbanen. Strekningen er dobbeltsporet, og 
distansen på om lag 7 km fra Oslo S og 14 km fra Lillestrøm. Strekningen brukes også av gods-
tog som ikke skal laste eller losse gods på Alnabru, fordi det ikke tillates godstog gjennom Ro-
meriksporten715 av hensyn til sikkerheten.716  

Sett fra Oslo mot øst, kommer to spor fra Romeriksporten planskilt inn på Hovedbanen om lag 
300 meter vest for Lillestrøm stasjon. Hovedbanen fortsetter derfra som dobbeltsporet bane mot 
øst og kommer inn på den søndre delen av Lillestrøm stasjon. Denne stasjonsdelen danner ut-
gangspunktet for mulige høyhastighetsbaner mot Stockholm (for både person- og godstog), men 
må også brukes av godstog på Dovre- og Kongsvingerbanen, av lokaltog til og fra Kongsvinger 
og Jessheim / Dal, og av lokaltog Spikkestad – Lillestrøm via Hovedbanen (fire per time og retning 
i gjeldende ruteplan).  

Den søndre delen av Lillestrøm stasjon har seks spor og god kapasitet, men i den vestre innfø-
ringen til stasjonen finnes det altså i om lag 300 meters lengde kun ett spor for hver kjøreretning, 
der alle de nevnte togene må kjøre. Det kan fort skape vansker. 

Et annet problem er Hovedbanens sterke stigninger på 2,5 % i Brynsbakken, se kapittel 6.1.2, 
og på vel 1,6 % opp fra Lillestrøm stasjon. Disse stigningene begrenser godstogenes lastekapa-
sitet.717 I tillegg ligger boligområder tett inn til jernbanen, ikke minst på nesten hele strekningen 
øst for Alnabru. Godstogtrafikken fører til støybelastning for beboerne og risiko for alvorlige kon-
sekvenser ved eventuelle ulykker, særlig ved frakt av farlig gods. 

En høyhastighetsbane Oslo – Lillestrøm – Stockholm via Kongsvinger eller Bjørkelangen vil der-
for neppe kunne gi full effekt uten et en utvikler nye og bedre løsninger for togtrafikken til og fra 
Alnabru. Også kapasitetsproblemene i vestre innføring til Lillestrøm stasjon må løses. 

6.2.2 Tillatt hastighet for persontog 

En viktig del av persontrafikken på en høyhastighetsbane Oslo – Lillestrøm – Stockholm via Bjør-
kelangen eller Kongsvinger vil være reisende til / fra Norges hovedflyplass på Gardermoen. Det 
taler for å la de aller fleste persontogene stoppe på Lillestrøm.718 

                                                
714 Se kapittel 4, https://www.norskbane.no/SthOsloKap4a og https://www.norskbane.no/SthOsloKap4b om en bane 
via Kongsvinger, og https://www.norskbane.no/SthOsloKap5 om en bane via Bjørkelangen. 
715 Romeriksporten er en 14,6 km lang tunnel med to spor i samme løp. Tunnelen utgjør mesteparten av Gardermo-
banens knapt 18 km lange strekning mellom Oslo S og Lillestrøm. 
716 Se blant annet rapporten fra fase 1, https://www.norskbane.no/OsloStockholmFase1, kapittel 2.4.4, bilde 2. 
717 Moderne baner for gods- og persontrafikk skal i tråd med internasjonal standard ikke ha sterkere stigning enn mak-
simalt 1,25 %, regnet som gjennomsnittet på 1 km lange strekninger. 
718 Se også innledningen til kapittel 4.2, https://www.norskbane.no/SthOsloKap4a. 
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Bilde 6-9: Banestrekningen mellom Oslo S og Lillestrøm er bare knapt 18 km lang. I mesteparten av Romeriksporten 
er det tillatt å kjøre i 210 km/t, men fra en sving nær vestenden av tunnelen og ned til Oslo S, en strekning på om lag 
3 km, er hastigheten begrenset til 110 km/t. Det skyldes det sterke fallet i Brynsbakken, se bildet tatt nær Galgeberg, 
og den ikke neglisjerbare risikoen for bremsproblem for vestgående tog. Dersom et tog skulle kunne kjøre strekningen 
Oslo S – Lillestrøm på kortere tid enn i dag, måtte en først og fremst se etter linjer med slakere stigning øst for Oslo S. 
Men slike linjer ville bli svært vanskelig å finne, blant annet på grunn av tett bebyggelse. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Luftlinjeavstanden mellom Oslo S og Lillestrøm er imidlertid kun 17 km. Selv om en skulle bygge 
enda en ny bane på denne strekningen, ville et tog neppe kunne komme opp i vesentlig høyere 
hastighet enn det som er tillatt i Romeriksporten, 210 km/t, før det må bremse ned igjen. I beste 
fall ville en oppnå om lag 1 minutts reisetidsreduksjon,719 se også teksten til bilde 6-9. Det alene 
ville neppe være tilstrekkelig for å kunne forsvare en slik investering. 

6.2.3 Kapasitet for persontog 

Trafikken gjennom Romeriksporten er nå på opp mot 15 tog per time720 og retning. Det er nokså 
tett. Likevel er behovet allerede nå betydelig større, og vil øke i tida framover, også uavhengig 
av kapasitetsbehovene til tog på en høyhastighetsbane Oslo – Lillestrøm – Stockholm via Bjørke-
langen eller Kongsvinger. 

Hensynet til jernbanens attraktivitet i forhold til personbilen tilsier for eksempel at lokaltogene til 
og fra Kløfta, Jessheim og Dal i periodene med størst etterspørsel bør kjøre hvert 15. minutt, og 
ikke bare hver halvtime, slik det er nå. Tilsvarende gjelder for lokaltogene på Kongsvingerbanen, 
i hvert fall til og fra Årnes, forutsatt det ikke bygges noen høyhastighetsbane i Glåmdalen. 

                                                
719 Både høydeforskjellen mellom Oslo S og Lillestrøm (på 105 meter) og det faktum at en uansett linjevalg måtte ha 
bygd store deler av strekningen i tunnel (der luftmotstanden er større enn i dagen) setter klare begrensninger for hvil-
ke hastigheter og rutetider en ville kunne oppnå. De raskeste togene bruker i dag 9 minutt for distansen. 
720 Se https://www.banenor.no/globalassets/kundeportal/dokumenter/grafiske-togruter-r21-fastlagt/blad-nr.-99-
gardermobanen.pdf, f.eks. avgangene fra Oslo S mellom kl. 16:00 og 16:59.  
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I tillegg bør en kjøre flere avganger på Dovrebanen, når nye spor til Hamar vil stå ferdige. Også 
en videre utvikling av jernbanen lenger nord, for eksempel med moderne baner via Moelv mot 
vestsiden av Mjøsa ("ringbanen"721) og til Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Norge, vil føre 
til flere tog på strekningen Oslo S – Lillestrøm. Om og når slike prosjekter vil bli realiserte, er ikke 
mulig å si noe om, men når en drøfter vilkårene for en høyhastighetsbane Oslo – Stockholm, kan 
en ikke se bort fra realiseringen av andre baneinvesteringer med trolig minst like høy lønnsom-
het.722 

Det innebærer også at en bør regne med en noe svakere utvikling i flytrafikken til og fra Garder-
moen enn en ville lagt til grunn uten høyhastighetsbaner i Norge og mot Sverige. Dette kommer 
til uttrykk i tabellen nedenfor, der tilbudsfrekvensen til flytogene er redusert fra 6 avganger per 
time og retning i 2020 til 4 avganger per time og retning i framtida. 

Det vil derimot ikke være mulig å redusere antallet på flytogavganger ytterligere ved å la de rei-
sende bruke andre tog mellom Oslo S og Gardermoen. Spesielt i ettermiddagsrushet vil det ikke 
være ledig kapasitet av betydning i andre tog på strekningen. Persontrafikken mellom Oslo S og 
Gardermoen vil mest trolig bli markert større enn lenger nord, noe som også vil måtte reflekteres 
i antallet tog på de ulike delstrekningene. En integrasjon av flytogtilbudet i det øvrige togtilbudet, 
slik det for eksempel vurderes for strekningen Oslo S – Drammen, vil derfor neppe kunne åpne 
for lignende gevinster for kapasiteten til Romeriksporten. 

I tillegg vil det trolig være grunnlag for å kjøre fire avganger per time og retning på en høyhastig-
hetsbane Oslo – Lillestrøm – Stockholm via Kongsvinger eller Bjørkelangen. Det gir i sum et kapa-
sitetsbehov for 22 – 24 persontog per time og retning i periodene med størst etterspørsel, se ta-
bell 6-1 nedenfor. Framtidig vekst i folketall og mobilitet vil kunne tilsi tog med større kapasitet, 
men eventuelt også enda flere avganger. 

 

Rute Tog per time, 
ruteplan 2020 

Tog per time, ny 
bane via Kongsv. 

Tog per time, ny 
bane via Bjørkel. 

Oslo – Kløfta – Jessheim – Dal 2 4 4 
Oslo – Fetsund – Årnes (– Kgsv.)  2 2 4 
Oslo – Gardermoen – Eidsvoll  2 2 2 
Oslo – Gardermoen (flytog) 6 4 4 
Oslo – Hamar – Trondheim / … 3 6 6 
Oslo – Bjørkelangen – Stockholm  – – 4 
Oslo – Kongsvinger – Stockholm  (1) 4 – 
Sum 15 22 24 

 

Tabell 6-1: Kapasitetsbehovet i Romeriksporten, målt i tog per time og retning i periodene med størst etterspørsel, 
status 2020 og vurdering av framtidige behov ved realisering av en høyhastighetsbane Oslo – Lillestrøm – Stockholm 
via Bjørkelangen eller Kongsvinger. Det kjøres i dag noen tog Oslo – Stockholm, men utenom rushtidene. 
 
 

Her bør en være oppmerksom på at det også uten noen høyhastighetsbane via Bjørkelangen 
eller Kongsvinger vil være ønskelig å kunne kjøre opp til 20 tog723 per time og retning gjennom 
Romeriksporten. Selv ved bruk av moderne signal- og styringssystem som ERTMS vil det være 
mer enn tilrådelig, om en samtidig ønsker et rutetilbud med høy punktlighet.  

Erfaringer i inn- og utlandet tilsier ikke mer enn 18 tog per time og retning, selv om alle togene 
kan kjøre på en moderne infrastruktur. For strekningen Oslo S – Lillestrøm bør en derimot basere 
seg på noen færre tog, siden en betydelig del av togene gjennom Romeriksporten vil trafikkere 
eldre strekninger med forholdsvis høy feilfrekvens. 

                                                
721 Se https://www.norskbane.no/aktuelt/trasrapport-oslo---hadeland---gjovik---moelv/ 
722 Se https://www.norskbane.no/aktuelt/resultatrapport-oslo---hadeland---gjovik---moelv/ 
723 Dersom det ikke bygges noen høyhastighetsbane via Kongsvinger, vil det sannsynligvis være behov for 4 avgan-
ger per time på vestre del av Kongsvingerbanen, og ikke bare for to. Summen blir derfor 20, og ikke 18. 
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6.2.4 Ny infrastruktur 

Gjennomgangen i de forrige kapitlene tilsier å undersøke mulighetene for å bygge en ny bane, 
ikke bare for å sikre tilstrekkelig kapasitet for tog på en mulig høyhastighetsbane via Kongsvin-
ger eller Bjørkelangen, men også for annen utvikling av jernbanen. Slike undersøkelser bør ikke 
begrenses til linjer som går parallelt med Romeriksporten, men særlig konsentrere seg om linjer 
mellom Oslo S og et koblingspunkt på Gardermobanen flere kilometer nord for Lillestrøm.  

Tanken er her at flytogene som ikke stopper på Lillestrøm stasjon,724 med fordel vil kunne kjøre 
en annen rute enn gjennom stasjonen, og at en lignende variasjon i stoppemønster og kjørerute 
også vil kunne være hensiktsmessig for noen andre tog, særlig når de går ofte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 6-3: Aktuelle undersøkelsesområder (i transparent blått) for en ny bane utenom Lillestrøm stasjon, sørvestre del. 
Mesteparten av strekningen vil måtte bygges i tunnel, men for eksempel for kryssingen av jordbruksområdene nord-
øst for Slattum bør en primært vurdere en linje på bro, også fordi det vil forenkle fundamenteringen på marin leire. Se 
hovedteksten for en forklaring av "Mot Gjøvik". Kartutsnittet er på 14 km x 14 km. © Kartverket. 

                                                
724 Etter gjeldende ruteplan stopper flytogene på annenhver avgang på Lillestrøm stasjon og passere stasjonen uten 
opphold på annenhver avgang. Dette mønsteret vil trolig bli videreført, også om tilfrekvensen skulle bli noe lavere. 
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Kart 6-4: Aktuelle undersøkelsesområder (i transparent blått) for en ny bane utenom Lillestrøm stasjon, nordøstre 
del. Det er her lagt grunn at banen knyttes til Gardermobanen sør for Kløfta stasjon, slik at tog til og fra Jessheim / Dal, 
men utenom Lillestrøm, får et størst mulig trafikkgrunnlag. (Lillestrøm stasjon ligger om lag 1 km sør for søndre kart-
kant.) Linjevalget bør også sees i sammenheng med en framtidig utvikling av banekapasiteten for godstransport mel-
lom Oslo og Eidsvoll. Det betyr blant annet at en bør vurdere planskilte forbindelser fra en ny bane utenom Lillestrøm 
stasjon til både Gardermobanen og Hovedbanen (som går like vest for Gardermobanen nær Kløfta stasjon, men øst 
for Gardermobanen nær og sør for Leirsund). Kartutsnittet er på 14 km x 14 km. © Kartverket. 
 
 
En ny bane mellom Oslo S og et koblingspunkt på Gardermobanen vil ha mange fordeler: 

• En tredje bane fra Oslo S til Lillestrøm vil være kortere enn en ny bane utenom Lillestrøm sta-
sjon, men klart dyrere å bygge. Det er særlig den vestre innføringen til Lillestrøm stasjon som 
ville bli svært omfattende, komplisert og konfliktfylt, ikke minst fordi hver av de tre banene bør 
knyttes til mange ulike spor i Lillestrøm stasjon, og det helst planskilt. Samtidig ville konfliktene 
mellom anleggsarbeid og togtrafikk bli mye større enn ved en kobling til Gardermobanen flere 
kilometer nord for Lillestrøm. 

• Dersom for eksempel annethvert flytog, halvparten av togene til og fra Hamar og steder lenger 
nord, og halvparten av togene til og fra Jessheim / Dal vil kjøre en ny bane utenom Lillestrøm 
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stasjon, vil kapasitetsbehovet i Romeriksporten bli redusert til 15 – 17 tog per time og retning i 
periodene med størst etterspørsel. Det vil fortsatt være tett trafikk, men trolig ikke uforsvarlig 
mange tog. Samtidig vil reisetidene for en del reisende gå ned, særlig for dem som reiser til 
eller fra Kløfta, Jessheim og stedene lenger nord.725 

• Sett fra Oslo S, vil den første delen av en ny bane utenom Lillestrøm stasjon også kunne bli 
en første parsell av en moderne bane mot Nittedal, Gjøvik, Moelv, Lillehammer, Gudbrands-
dalen, Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Norge. Det vil øke samfunnsnytten av investe-
ringene ytterligere. 

• En ny bane utenom Lillestrøm stasjon vil kunne bygges med en kort avgreining til og fra Alna-
bru og med slak stigning, i hvert fall nordøst for godsterminalen. Godstog på Dovrebanen vil 
da slippe å kjøre gjennom Lillestrøm stasjon og på Hovedbanen øst for Alnabru. Samtidig vil 
en ny kjørerute for godstog på Dovrebanen og for noen av lokaltogene til og fra Jessheim / Dal 
redusere belastningen på den vestre innkjøringen til Lillestrøm stasjon. 

Godstog på Kongsvingerbanen og en mulig høyhastighetsbane til Stockholm via Kongsvinger 
eller Bjørkelangen vil likevel også etter bygging av en ny bane utenom Lillestrøm måtte bruke 
Hovedbanen mellom Alnabru og Lillestrøm stasjon. Ved for eksempel til sammen to godstog 
per time og retning på Kongsvinger- og høyhastighetsbanen og en persontrafikk som antatt i 
tabell 6-1, vil det ene sporet for hver kjøreretning i den vestre innkjøringen til Lillestrøm stasjon 
da fortsatt bli trafikkert av 14 – 16 tog per time i periodene med størst etterspørsel. 

• En ny bane utenom Lillestrøm stasjon vil kunne ha en stasjon nær Gjelleråsen eller Slattum, 
eller i det minste ha en avgreining til en slik stasjon. Det samme vil eventuelt også være mulig 
nær Skedsmokorset. Slik vil folkerike områder som i dag ikke har jernbane, kunne få et nytt og 
attraktivt reisetilbud.  

• Flytog som i dag kjører gjennom Lillestrøm stasjon uten opphold, må redusere hastigheten til 
160 km/t og akselerere på nytt. Det koster tid og energi. Med en ny bane utenom Lillestrøm 
stasjon vil en unngå dette. Samtidig vil en fjerne sikkerhetsrisikoen som er knyttet til togpas-
seringer i 160 km/t langs plattformer i en mye brukt stasjon. 

• Etter en eventuell realisering av en ny bane utenom Lillestrøm stasjon vil det kunne bli aktuelt 
å stenge Romeriksporten i en periode for en oppgradering av sikkerheten i tunnelen. Det vil 
blant annet være ønskelig å bygge flere rømningsveger og en betongbane under skinnene,726 
slik at en kan kjøre med vanlige utrykningskjøretøy på sporene. Dette er ikke mulig ved skin-
ner på sviller i pukk. 

Disse momentene tillater en klar tilråding: dersom det skal bygges en høyhastighetsbane Oslo – 
Lillestrøm – Stockholm via Kongsvinger eller Bjørkelangen, vil det være behov for økt banekapa-
sitet mellom Oslo S og Lillestrøm. Det vil en oppnå enklest og med størst samfunnsnytte ved å 
bygge en ny bane utenom Lillestrøm stasjon. 

I tillegg vil det eventuelt kunne være hensiktsmessig å bygge for eksempel en om lag 5 km lang, 
enkeltsporet tunnel mellom et avgreiningspunkt fra Hovedbanen like vest for Lillestrøm stasjon 
og et koblingspunkt på Hovedbanen nær Høybråten stasjon. Da vil en kunne kjøre godstog på et 
spor med slak stigning og unngå de begrensningene i togenes lastekapasitet som gjør seg gjel-
dende når Hovedbanens stigning opp fra Lillestrøm stasjon skal forseres, jamfør kapittel 6.2.1. 

                                                
725 I gjeldene ruteplan har togene på denne ruten forholdsvis lange kjøretider fordi de på alle avgangene stopper på 
alle stasjonene, deriblant Leirsund, Frogner og Lindeberg mellom Lillestrøm og Kløfta.  
726 Se bilde 2-1 i kapittel 2.1.2, https://www.norskbane.no/SthOsloKap1+2. 


