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

7.1 Generelt om strekningen og dens funksjon i banenettverket 

En ny bane mellom Karlstad og Örebro vil være blant de mest virkningsfulle delprosjektene i  
en moderne høyhastighetslinje Stockholm – Oslo. Den vil knytte sammen store og mellomstore 
befolknings- og industrikonsentrasjoner med svært attraktive og klart bedre togtilbud enn den 
eksisterende infrastrukturen gir rom for. Disse togtilbudene vil kunne bli enda bedre når strek-
ningen inngår i en helhetlig investering og kombineres med nye spor Oslo – Karlstad og Örebro 
– Stockholm, jf. kapittel 2.1.2. 

Luftlinjeavstanden mellom Karlstad C og Örebro C er 98 km. Eksisterende bane via Laxå og 
Hallsberg er 155 km lang, nesten 60 % lengre.119 Foreslått trasé Karlstad – Örebro vil derimot ha 
en lengde på ca. 105 km, bare 7 % mer enn luftlinjedistansen, og 50 km (!) mindre enn eksiste-
rende bane. Da vil en togreise Karlstad – Örebro bare ta 36 minutt med opphold på to mellom-
liggende stasjoner. 

Det er her regnet med knapt 81 km mellom Kristinehamns kommunes vestgrense til Karlstad og 
Örebro C, jamfør kapittel 2.1.6. I tillegg kommer trolig 24 km ny bane fra Karlstad C til kommune-
grensen mellom Karlstad og Kristinehamn.120  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 7-1: Oversiktskart for vestre del av korridoren mellom Karlstad og Arboga. Eksisterende bane via bl.a. Degerfors, 
Laxå og Hallsberg er synlig i nedre del av kartet. Kommunegrensen mellom Karlstad og Kristinehamn, markert i fiolett, 
går like øst for Väse. Kartutsnittet er på 108 x 74 km. Kart: © Lantmäteriet. 

                                                
119 http://tagtidtabeller.resrobot.se/tidtabell/tag70_3675.pdf, http://tagtidtabeller.resrobot.se/tidtabell/tag61_3670.pdf. 
120 Norsk Bane AS har ikke bare undersøkt om foreslått trasé i Kristinehamns kommune vil kunne passe sammen med 
ulike traséforslag for østre del av Karlstad kommune, men har for egen regning også vurdert mulige traséer helt fram 
til Karlstad C. Disse vurderingene har vært nokså detaljerte og har også resultert i et anslag på strekningslengde og 
mulige kjøretider mellom Karlstad C og Karlstad kommunes grense til Kristinehamn. Vurderingene ble foreløpig gjen-
nomført uten drøftelser med Karlstad kommune, og kjøretidsanslaget er derfor beheftet med en betydelig usikkerhet. 
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Togtilbudet på tilgrensende baner 

For strekningen Karlstad – Kristinehamn foreslås en ny trasé nær E18, som tillegg til den eksiste-
rende, enkeltsporete banen. Denne har i dag forholdsvis stor trafikk og kan i praksis ikke bygges 
om til en moderne dobbeltsporet bane. Det skyldes anleggstekniske grunner, se kapittel 2.2.1, 
og at banen har flere krappe svinger, bl.a. for 110 km/t ved Skattkärr (11 km øst for Karlstad) og 
130 km/t ved Östervik (4 km nordvest for Kristinehamn).  

I tillegg vil det være ønskelig å unngå en sterk barriere like ved bredden av Vänern, og å kunne 
anlegge en omkjøringsbane for godstog utenom (nord for) Karlstad sentrum. Det er også en ty-
delig forskjell mellom lokaliseringen av eksisterende veg og bane. Jernbanen går mange steder, 
over områder med dype lag av leire, særlig i Kristinehamns kommune, mens E18 er helst lagt 
på fjell eller der fjellet bare ligger få meter under terrengoverflaten. En slik fundamentering vil 
også være nødvendig for en moderne høyhastighetsbane. 

Det finnes altså mange gode grunner for å bygge ny bane Karlstad – Kristinehamn i en annen 
trasé enn eksisterende, og for at denne bør ligge ganske nær E18. Dermed vil det være mulig 
å velge mellom to ulike kjøreruter for godstog på dagtid, via eksisterende eller ny bane. Det vil 
også være grunnlag for et hyppigere, mer regelmessig og som oftest raskere lokaltogstilbud fra 
alle stasjonene121 mellom Karlstad og Kristinehamn, fordi en ikke lenger vil måtte reservere spor-
kapasitet for persontog uten opphold på strekningen. De vil kunne kjøre på høyhastighetsbanen. 

Dette innebærer imidlertid også noen utfordringer for trasésøket. Som det vil gå fram av kapittel 
7.2.4, vil eksisterende bane Kristinehamn ‒ Degerfors – Laxå fortsatt ha en viktig funksjon, både 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-1: Mellom Karlstad og Kristinehamn bør høyhastighetsbanen gå i en ny trasé nær E18, og ikke nær eksiste-
rende bane, ikke minst for å unngå en sterk barriere like ved bredden av Vänern. Bildet er tatt nær Värmlandsbanan 
ved Spånga, 14 km øst for Karlstad, med Vänern i bakgrunnen. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
121 Det gjelder ikke bare de eksisterende stasjonene Välsviken og Väse, men også for en framtidig stasjon ved Skatt-
kärr, helst noe nærmere bebyggelsen og lenger nordøst enn der det ble bygd et kryssingsspor for noen år siden. 
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for persontogtrafikken og som en av flere mulige kjøreruter for godstog. En bør derfor kunne 
kjøre tog fra Karlstad på eksisterende bane til Kristinehamn og videre mot Degerfors, uten at 
slike tog vil måtte komme inn på høyhastighetsbanen og ha behov for sporkapasitet der. Det 
taler for to separate baner gjennom eller like ved Kristinehamn, eller andre løsninger som vil gi 
rom for minst like mange togavganger. 

Samtidig bør det også være en overgangsmulighet mellom eksisterende og ny bane nær Kris-
tinehamn, slik at en f.eks. vil kunne kjøre godstog Karlstad – Örebro på eksisterende bane vest 
for Kristinehamn og på ny bane lenger øst, og persontog på ny bane Karlstad – Kristinehamn og 
videre via Laxå og Hallsberg til Linköping eller Katrineholm og Stockholm. 

Örebro og strekningene mot Arboga 

Det går i dag en ganske sterkt trafikkert, dobbeltsporet jernbane fra sør til nord gjennom byen 
Örebro, det såkalte ”godsstråket genom Bergslagen”, med både gods- og persontrafikk. 

I tillegg finnes to baner som knytter Örebro til byene i øst, deriblant Arboga, Eskilstuna og Väs-
terås. Den ene banen, via Lysinge, tillater hastigheter på opp mot 250 km/t, men er for en stor 
del enkeltsporet, for bratt for tyngre godstog122 og ganske lang. Den greiner av fra ”godsstråket” 
ved Hovsta (ca. 8 km nord for Örebro sentrum). 

Den andre banen er enda lengre, greiner av fra ”godsstråket” ved Frövi (ca. 25 km nord for Öre-
bro), er også stort sett enkeltsporet og dimensjonert for klart lavere hastigheter enn den først-
nevnte strekningen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 7-2: Oversiktskart for østre del av korridoren mellom Karlstad og Arboga. Kartet viser bl.a. de to eksisterende ba-
nene mellom Örebro og Arboga, den søndre via Lysinge (stedsnavnet er ikke inntegnet), den nordre via Frövi. Kartut-
snittet er på 108 x 74 km. Kart: © Lantmäteriet. 
 

                                                
122 Se også bilde 2-3 i kapittel 2.2.4. 
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Ingen av disse to banene vil kunne inngå i en moderne høyhastighetsbane mellom Stockholm 
og Oslo, eller vil kunne bygges om til dette. De ville blitt minst ei halv mil lengre enn ønskelig og 
ville ført til forholdsvis lange reisetider, bl.a. som følge av en hastighetsbegrensning ved Hovsta.  

Banen via Lysinge vil derimot kunne gi verdifull sporkapasitet for lette godstog på dagtid,123 som 
tillegg til kapasiteten en ny, dobbeltsporet høyhastighetslinje for person- og godstog vil gi for tog-
trafikken mellom Örebro og byene i øst. 

I dette ligger også noen utfordringer for trasésøket for høyhastighetsbanen, særlig i byen Öre-
bro. For det første må en se etter en trasé via stasjonen i Örebro som er uavhengig av eksiste-
rende bane. Tog på høyhastighetsbanen bør ikke komme i en situasjon der de vil kunne hindre 
eller bli hindret av andre tog gjennom byen. Kapasiteten på begge banene bør kunne utnyttes 
maksimalt.  

Det betyr at en jernbanestrekning gjennom Örebro by bør ha minst fire spor og at det ikke kan 
anbefales en trasé for høyhastighetslinjen som, sett fra Karlstad, kommer inn på ”godsstråket 
genom Bergslagen” noen kilometer sør for sentrumsstasjonen i Örebro og greiner av fra ”gods-
stråket” litt nord for Örebro C. 

For det andre bør det finnes overgangsmuligheter mellom eksisterende bane og høyhastighets-
linjen nær Örebro C. Tog fra Stockholm via Västerås eller Eskilstuna til Örebro bør kunne fort-
sette til Hallsberg og f.eks. Göteborg. Likeledes bør lette godstog kunne kjøre Arboga – Örebro 
via Lysinge, og videre mot Kristinehamn på høyhastighetslinjen. 

For det tredje bør en også kunne utnytte den sporkapasiteten som vil stå til disposisjon når en 
ny høyhastighetslinje vil komme i drift øst for Örebro, som tillegg til banene via Frövi og Lysinge. 
Det taler f.eks. mot trasévarianter, der de tre banene blir ført sammen til én nær Arboga stasjon. 
Det en derimot bør undersøke, er løsninger med to parallelle baner gjennom eller nær Arboga, 
og i det minste videre østover fram til et sted der den ene banen fortsetter mot Eskilstuna og 
den andre mot Västerås.  

Den konkrete sporlokaliseringen ved Arboga og lenger øst må avklares i framtidige undersøkel-
ser, men også ved trasésøket i Örebro kommune må en ha prinsippløsningen for øye, fordi den 
påvirker vurderingen av ulike varianter. 

Oppbyggingen av de følgende kapitlene 

De følgende kapitlene er todelte. Framstillingen skifter mellom vurderinger av forskjellige alter-
nativ for linjeføringen og detaljerte beskrivelser av foreslått trasé, ofte med drøftelser av lokale 
varianter. Den detaljerte beskrivelsen har en egen layout og følger banens kilometrering.124 Kilo-
metreringen viser lengdene125 på dagstrekninger, broer, fjelltunneler og kulverter (betongtunne-
ler), med samme fargekode som i trasékartene. 

Det må presiseres at det foreløpig ikke finnes noe vedtak om å bygge en moderne jernbane, 
verken mellom Stockholm og Oslo eller på de stedene som nevnes nedenfor. Traséomtalen er 
en beskrivelse av situasjonen og konsekvensene hvis banen blir realisert som foreslått. Det må 
imidlertid gjøres oppmerksom på at de strenge kravene til hastighetsdimensjonering og størst 
tillatt stigning gir svært begrensete muligheter til traséjusteringer, særlig i kupert terreng, hvis 
hovedprinsippene for linjeføringen aksepteres. Det tydeliggjør betydningen av kommunenes 
innsats for å avklare og sikre mulige områder for framtidige jernbanespor. 
                                                
123 Dette taler også mot trasévarianter for høyhastighetsbanen der enkelte delstrekninger av banen fra 1997, f.eks. 
det ca. 6 km lange dobbelsporavsnittet, inngår i høyhastighetsbanen. En annen grunn til å forkaste slike varianter er 
at dette dobbeltsporavsnittet har to delstrekninger med 2,5 % stigning, mens internasjonal standard for nye baner for 
gods- og persontrafikk er maksimalt 1,25 %. 
124 En kilometrering angir kjøredistansen på en trasé, målt fra et startpunkt (nullpunktet). Kommunegrensen mellom 
Karlstad og Kristinehamn ligger f.eks. ved km 24,250. Det betyr at kjøredistansen fra nullpunktet (som er satt til mid-
ten av Karlstad C) til kommunegrensen er 24,250 km. Denne strekningen er foreløpig ikke er planlagt i detalj, jf. fot-
note 120 i dette kapitlet, og strekningslengden er derfor noe usikkert. 
125 Tunneler og broer på mindre enn 25 meters lengde er ikke tatt med i oversikten og heller ikke inntegnet i detaljkar-
tene, men inkludert i kostnadskalkylen. Det gjelder også viltbroer, selv om de er lengre enn 25 meter. 
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7.2 Gjennom Kristinehamns kommune 

Forslaget til linjeføring gjennom Kristinehamns kommune bestemmes i stor grad av løsningen for 
jernbanestasjonen i Kristinehamn. I dag ligger stasjonen i nordre del av byen, ca. 800 meter fra 
sentrum, og godt tilgjengelig fra de fleste bydelene. Det kan synes selvsagt at høyhastighetstog 
mellom Oslo og Stockholm bør kunne stoppe der, jf. kapittel 2.2.3, men det er dessverre ikke u-
problematisk. I de følgende underkapitlene drøftes derfor forskjellige planprinsipp.  

7.2.1 Planprinsipp A: ny bane gjennom eksisterende stasjonsområde 

Kristinehamn ligger på østsiden av Varnumsviken, ca. 4 km sør for et fuglefredningsområde i og 
nær den nordlige enden av viken, se kartet på neste side. En bane for høye hastigheter fra Kris-
tinehamn stasjon mot Karlstad vil derfor først måtte dreie mot nord, fram til Strand, før den kan 
dreie mot vest. Den vil faktisk måtte krysse E18 nær Östervik og fortsette mot myrområdet ved 
Lunden, selv om en skulle godta en betydelig hastighetsreduksjon, f.eks. til 250 km/t, jf. kapittel 
2.1.3. Togene vil altså kjøre en stor omvei, sett i forhold til luftlinjen mellom Karlstad og Örebro. 

I tillegg kommer en rekke lokale komplikasjoner. Eksisterende bane i retning Karlstad holder en 
nordvestlig retning ut av stasjonsområdet på Kristinehamn, følger sørvestsiden av et skifteom-
råde126 for godstog og dreier så mot nord. Denne høyresvingen er for krapp for tog i høy hastig-
het. Skal det bygges en moderne bane på omtrent samme sted som sporene går i dag, vil linjen 
måtte holde en mer nordlig retning ut av stasjonen, gå midt gjennom skifteområdet og i kulvert 
(betongtunnel) under Karlstadsvägen, like øst for boligblokkene med husnummer 1 – 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-2: Hvis det skal bygges en moderne bane for høy hastighet gjennom det eksisterende stasjonsområdet på 
Kristinehamn, se bildet, må sporene i framgrunnen flyttes mot noen meter mot nordøst (til høyre) og få en mer nordlig 
retning (gå mer mot høyre). Banen vil da gå midt gjennom skifteområdet i bakgrunnen mot Karlstadsvägen. Det betyr 
bl.a. at hele stasjonen må bygges om og at skifteområdet vil miste mye av sin funksjonalitet. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
126 I et skifteområde blir enkelte vogner fra forskjellige tog koblet sammen til et nytt tog. 
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Alternativt kunne en ha valgt en mer vestlig linjeføring, men det ville ført til omfattende inngrep 
i bebyggelsen, både på Stenfallet og på det tidligere sjukehusområdet, selv om en hadde bygd 
banen under bakken. En trasé under Karlstadsvägen vil derimot kunne bli ført videre nordover 
i kulvert, bl.a. mellom vandrehjemmet og tunet på motsatt side av gaten,127 og vil kunne krysse 
under eksisterende spor nordøst for det tidligere sjukehusområdet. 

Etter en fjelltunnel med til dels lite overdekning under et noe høyere liggende boligområde på 
Strand128 vil banen kunne komme ut i dagen like ved Strandgårdens Wärdshus, på vestsiden av 
Strandvägen. De to bygningene lengst nord på tunet vil måtte rives, ellers vil linjen ikke kunne 
føres vest for tunet og kapellet på Östervik. Også lenger vest vil det bli noen konflikter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 7-3: Vurdert trasé for en høyhastighetsbane gjennom eksisterende stasjon i Kristinehamn by. © Norsk Bane AS. 
Kartutsnittet er på 10 km x 10 km. 

                                                
127 Det finnes en smal passasje mellom Lusaskens vandrarhem i Axel Kumliens väg 5A og tunet på motsatt side, 
Axel Kumliens väg 2. En slik trasé vil imidlertid komme i konflikt med et lite tjern ca. 100 meter lenger nord. 
128 Tunneltraséen vil sannsynligvis måtte ligge under eller nær boligene i Strandvägen 31, Strandgången 17 og 12, 
og Vårvinden 1A – 1H og 3A – 3E. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                  Mulighetsstudie, utredningsfase 2, desember 2017        113 

Det vil heller ikke være enkelt å bygge en dobbeltsporet høyhastighetsbane sørøst for jernbane-
stasjonen i Kristinehamn. Riktignok er eksisterende spor i ca. seks kilometers lengde enten rett-
linjet eller bare slakt krummet, men jernbanen går i ca. 1,3 km lengde gjennom bybebyggelsen. 
Der står flere titalls bolighus tett inntil skinnegangen, noen steder i bare ti meters avstand.  

Å fjerne det eksisterende sporet og bygge en ny, dobbeltsporet høyhastighetsbane på omtrent 
samme sted, er teoretisk mulig, se kapittel 2.2.1, men da vil togtrafikken måtte bli innstilt i minst 
tre til seks måneder.129 En vil også måtte rive noen få hus som står tett inntil skinnegangen. Det 
største problemet er likevel at det etter hvert vil gå mange flere tog, ofte i mye høyere hastighet, 
på en slik bane enn det er tilfellet på eksisterende spor. 

Det vil gjøre det nødvendig å bygge minst fire meter høye støyskjermvegger på begge sider av 
sporene, slik at støybelastningen for boligene nær linjen og for besøkende til kirken og gravste-
det (se bildet nedenfor) blir redusert til et akseptabelt nivå. Slike vegger vil imidlertid danne en 
massiv barriere mellom ulike bydeler i Kristinehamn, og kan ikke anbefales. 

Det vil heller ikke være uproblematisk å legge sporene i en kulvert (betongtunnel) under bakke-
nivå. Hvis en skal bygge en slik kulvert på omtrent samme sted som eksisterende spor, vil tog-
trafikken måtte bli innstilt i minst halvannet til to år. Det vil neppe kunne aksepteres. Hvis kulver-
ten derimot skal bygges ved siden av sporet som går der i dag – dvs. på nordøstsiden, der det 
er litt mer plass – vil inngrepene i tilgrensende eiendommer bli ganske omfattende. Det gjelder 
både private bolighus og fabrikkbygningen til Kristinehamn Turbin AB.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-3: Sørøst for jernbanestasjonen i Kristinehamn by står flere titalls bolighus tett inntil skinnegangen. Eksiste-
rende bane går også like ved et gravsted, se bildet. Hvis nye høyhastighetsspor skal legges her i en kulvert under 
bakkenivå, må en enten innstille togtrafikken i minst halvannet til to år, eller akseptere store inngrep i tilgrensende 
eiendommer, både på nordøstsiden (høyre siden) av grusvegen og bak enden av vegen. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
129 En anleggsperiode på ca. 3 måneder vil sannsynligvis være mulig hvis det også kan arbeides om natten. Det 
forutsetter at beboerne i området blir innkvartert på hotell. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig, vil arbeidet trolig 
ta omtrent dobbelt så lang tid. 
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I tillegg kommer vanskene med overgangen mellom jernbanestasjonen og kulverten. I stasjons-
området bør sporene ligge på samme høydenivå som i dag, ellers vil en bryte linjen til Storfors 
(Inlandsbanan) eller måtte bygge en stasjon i to etasjer, til en høy kostnad.130 Høyhastighetsba-
nen vil derfor måtte bygges med fall fra jernbanestasjonen mot sørøst, og sporene vil først ved 
gravstedet kunne være så dypt nedsenket at toppen av kulverten vil ligge på bakkenivå. På hele 
den ca. 800 meter lange strekningen mellom stasjonen og gravstedet vil en altså måtte bygge 
en kulvert med toppen over bakkenivå, og / eller en noe nedsenket dagstrekning med høye dob-
beltsidige støyskjermvegger. Det betyr at en kulvert bare vil løse en del av barriereproblemet. 

Fra Kristinehamn til Karlskoga eller Degerfors 

Et annet viktig spørsmål er om en linje gjennom eksisterende stasjonsområde i Kristinehamn vil 
utgjøre et velegnet utgangspunkt for videreføringen mot Karlskoga eller Degerfors. Hvis neste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 7-4: Vurderte traséalternativ mellom Kristinehamn og Björneborg / Degerfors (over Skogön) eller Karlskoga (nord 
for Vismen), ved en linjeføring gjennom eksisterende stasjon. © Norsk Bane AS. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km. 

                                                
130 Strekningen til Storfors har sterk stigning fra Kristinehamn mot nord, og kan derfor ikke senkes nær stasjonen. 
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stasjon skal ligge i eller nær Karlskoga, bør banen allerede ved Gustavsberg, ved enden av tett-
bebyggelsen i Kristinehamn by dreie mot øst, slik at kjøredistansen Kristinehamn – Karlskoga blir 
så kort som mulig. 

Imidlertid vil banen da etter ca. 1 km komme inn i et høyere liggende område. Der finnes noen få 
muligheter til å bygge banen i dagen, f.eks. sørøst for Vennmyren, men ellers vil nesten hele den 
knapt 10 km lange strekningen fram til länsgrensen mellom Värmland og Örebro måtte gå under 
bakken. Enten ligger terrenget på et høyere nivå enn det er mulig å komme opp til med en jern-
bane – selv ved størst tillatt stigning131 – eller området er for verdifullt til at en kan bygge en tog-
trasé der i dagen. Det siste gjelder særlig for Fågelmossen som er registrert i "våtmarksinvente-
ringen" med "mycket högt naturvärde" og som strekker seg fra E18 i over 3 km lengde mot sør, 
nesten helt fram til innsjøen Vismen.  

Et annet, anleggsteknisk og miljømessig mindre komplisert alternativ er at høyhastighetsbanen 
Oslo – Stockholm holder en sørøstlig retning fra enden av tettbebyggelsen i Kristinehamn, følger 
eksisterende bane i ca. fem kilometers lengde og med om lag samme stigning fram til Västanås, 
og begynner først der å dreie mot øst. En slik trasé mellom Kristinehamn og Karlskoga vil vest 
for länsgrensen for det meste kunne bygges i dagen, også langs nordvestbredden av Vismen, 
men vil samtidig bli mye lengre enn det førstnevnte alternativet.  

Hvis banen derimot skal gå fra Kristinehamn i retning Degerfors, vil lengdeforskjellen mellom de 
to alternativene bli svært liten. Dermed vil det sistnevnte være klart å foretrekke. En slik linje vil 
imidlertid ikke kunne føres gjennom eksisterende stasjonsområde i Björneborg, i hvert fall ikke 
uten betydelige inngrep i boligbebyggelsen.132 Dessuten vil høyhastighetsbanen både bli kortere 
og få en mye bedre terrengtilpasning hvis den legges ca. 1,5 km nord for Björneborg og krysser 
Vismen på en bro over Skogön, i omtrent samme område som har vært vurdert for den såkalte 
Björneborgspassagen. 

I dette ligger en viss risiko for at Björneborg vil miste sitt togtilbud. En vil riktignok kunne bygge 
en ny stasjon langs høyhastighetsbanen eller to avgreininger fra den, slik at eksisterende bane 
til og fra stasjonen på Björneborg fortsatt vil kunne benyttes. Det er imidlertid usikkert om mer-
kostnadene og tidsbehovet for et opphold vil stå i forhold til gevinstene.  

Denne problemstillingen gjelder imidlertid bare hvis høyhastighetsbanen skal gå via Degerfors, 
ikke ved en linje via Karlskoga. Velges det sistnevnte alternativet, vil det fortsatt gå tog mellom 
Kristinehamn og Västra stambanan ved Laxå med opphold på Björneborg. Värmlandsbanan til-
later ikke mer enn 120 km/t nær Björneborg. Der vil et opphold føre til en forholdsvis liten kjøre-
tidsøkning. 

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

Et alternativ til en høyhastighetsbane midt gjennom Kristinehamn by er å bygge en ny trasé ute-
nom de sentrale bydelene, og i tillegg forbindelser til og fra det eksisterende stasjonsområdet. 
En slik kombinasjonsløsning har generelt en noe høyere kostnad, men også flere fordeler, ikke 
minst fordi den vil åpne for flere alternativ under trasésøket: 

• Forbindelsene til stasjonsområdet kan dimensjoneres for lavere hastighet enn høyhastighets-
banen, fordi forbindelsene bare er for tog som skal stoppe i Kristinehamn by. Når svingene 
kan være krappere, får en som oftest flere mulige linjeføringer å velge imellom. 

• Sammenlignet med en høyhastighetsbane gjennom det eksisterende stasjonsområdet, vil det 
ved en kombinasjonsløsning kjøre færre tog gjennom de sentrale bydelene i Kristinehamn, og 
de vil holde lavere hastighet. Særlig om natten vil dette merkes. De fleste godstogene vil da 
kjøre utenom byen. Støyskjermveggene langs forbindelsene til og fra eksisterende stasjon vil 
således kunne bli mye lavere, og vil danne en mindre sterk barriere. 

                                                
131 I tråd med internasjonal standard for baner med gods- og persontrafikk bør stigningen begrenses til 1,25 %. 
132 Det gjelder for boligene i Verkstadsgatan 23, 25, 27 og 29, alternativt for boligene i Sjögränd 2 og 2A, og Vass-
gårdavägen 1 og 2.  
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• Hvis det velges en kombinasjonsløsning, vil konflikten mellom anleggsarbeid og togtrafikk bli 
mye mindre enn hvis høyhastighetsbanen skal gå gjennom eksisterende stasjonsområde. En 
kan da først fullføre byggearbeidet for en ny trasé utenom Kristinehamn sentrum og ev. an-
legge med en midlertidig stasjon langs denne for reisende til og fra Kristinehamn. (Alternativt 
vil en kunne sette opp et busstilbud.) Så stenger en eksisterende bane gjennom Kristinehamn 
by, og bygger der nye spor uten gjensidige forstyrrelser av togtrafikk og anleggsarbeid. Det vil 
kunne åpne for mindre problematiske traséløsninger, særlig sørøst for eksisterende stasjons-
område, jamfør kapittel 7.2.1. 

Til tross for disse generelle fordelene, har søket etter velegnete traséer for en kombinasjons-
løsning i Kristinehamn bare gitt lite tilfredsstillende resultat. Det gjelder særlig for forbindelsene 
mellom eksisterende stasjonsområde og en høyhastighetsbane utenfor dette området. 

Tett bebyggelse og problematiske grunnforhold, spesielt nær elven Varnan og under de sørøstre 
bydelene, levner knapt noen mulighet til å bygge en moderne bane i kulvert gjennom deler av  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 7-5: Vurderte traséalternativ for en kombinasjonsløsning: høyhastighetsbanen bygges nær E18, men med forbin-
delser til eksisterende stasjon. © Norsk Bane AS. Trasévarianten nordøst for Marielund kommenteres i kapittel 7.2.3. 
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Kristinehamn by. En ny linje i fjelltunnel dypt under byen, f.eks. omtrent på havnivå, vil heller 
ikke være noen god løsning, ikke minst fordi strekningen mot øst eller sørøst da vil måtte gå i 
tunnel med størst tillatt stigning i minst ei mils lengde. Kristinehamn sentrum ligger ca. 50 moh., 
mens innsjøen Vismen ligger f.eks. 118 moh. og Fågelmossen mellom 135 og 145 moh. 

Det gjør det vanskelig å se at en høyhastighetsbane vil kunne ligge nærmere Kristinehamn sen-
trum enn på nordøstsiden av byen, ikke langt fra E18. En slik samlokalisering med motorvegen 
vil være gunstig med tanke på støy og barrierevirkning, jf. kapittel 2.2.4, men terrenget som E18 
går i, ligger mye høyere enn eksisterende stasjonsområde, særlig i øst. Denne høydeforskjellen 
vil være problematisk, spesielt for forbindelsen sørøst for Kristinehamn stasjon.  

Forbindelsen mot sørøst 

Ved "trafikplatsen" Övre Kvarnmotet ligger E18 ca. 100 moh., og en høyhastighetsbane bør ha 
omtrent samme høyde. Da vil banen kunne følge terrengets stigning derfra mot øst – i hvert fall 
i noen få kilometer. Det betyr imidlertid også at en forbindelse mellom eksisterende stasjonsom-
råde i Kristinehamn og en høyhastighetsbane nær Övre Kvarnmotet må bli ca. 3,5 – 4,0 km lang 
for å kunne overvinne høydeforskjellen.133  

Denne forbindelsen vil f.eks. kunne gå i samme trasé som Inlandsbanan fra Kristinehamn mot 
Storfors, men dreie mot øst og sørøst i en stor bue rundt Kaffeberget (delvis i tunnel), og videre 
mot høyhastighetsbanen øst for Övre Kvarnmotet. Det er en betydelig omvei, men den kan ikke 
unngås hvis forbindelsen ikke skal bli for bratt.134  

Et annet problem er at Inlandsbanan har en meget krapp 90-graders-sving like ved stasjonsom-
rådet i Kristinehamn, se bildet på neste side. Denne svingen vil kunne erstattes av en moderne 
skinnegang, men kurveradien vil ikke kunne økes vesentlig, i hvert fall ikke uten omfattende inn-
grep i nærliggende bebyggelse. Det betyr at togene vil måtte holde svært lav hastighet inn og ut 
av stasjonen og at nærområdene vil bli belastet med hvining fra toghjulene.  

Dessuten kommer Inlandsbanan ikke inn på stasjonsområdet i den sørøstre enden, men først 
ca. 90 meter lenger nordvest, regnet fra sørøstenden av den lengste, ca. 240 meter lange platt-
formen som finnes i Kristinehamn stasjon i dag. Nye baner for høyhastighetstog skal imidlertid 
ha plattformer på minst 400 meters lengde.135 En vil derfor måtte bygge en eller flere plattformer 
som strekker seg ca. 250 meter lenger mot nordvest enn den i dag lengste plattformen i Kristi-
nehamn stasjon, på bekostning av skifteområdet. Samtidig vil gang- og sykkelavstanden mel-
lom togplattform og Kristinehamn sentrum bli tilsvarende lengre. 

Et annet alternativ er å bygge en forbindelse mellom eksisterende stasjonsområde og en høy-
hastighetsbane nær E18 i eksisterende togtrasé mot sørøst (Värmlandsbanan). Sammenlignet 
med en forbindelse i Inlandsbanans trasé, vil en slik linjeføring være gunstigere for toghastig-
heten nær stasjonen. På annen side vil det bli enda mer komplisert å bygge en forbindelse fra 
eksisterende stasjonsområde opp til en høyhastighetsbane nær E18. 

Den ca. 1,3 km lange strekningen fra Kristinehamn stasjon til Gustavsberg, ved enden av tett-
bebyggelsen, har nemlig bare svært slak stigning. En vil derfor måtte bygge en minst 3,5 km 

                                                
133 For 48 meter høydeforskjell (100 minus 52) må banen ved maksimalt 1,25 % stigning bli minst 3840 meter lang. 
I tillegg kommer minst 50 meter for overgangen mellom horisontal bane (i stasjonsområdet) og maksimal stigning. 
Selv om linjehøyden ved Övre Kvarnmotet senkes til f.eks. 96 moh., må forbindelsen bli minst 3570 m lang. 
134 Alternativt vil forbindelsen kunne ha sterkere stigning og dreie mot øst på sørsiden av E18. Da vil den kunne bli 
ca. 1,5 km kortere, men vil bare kunne brukes av persontog, ikke av godstog. En kortere, men mye brattere bane vil 
heller ikke gi en nevneverdig kjøretidsbesparelse for persontogene fordi de vil bruke mer tid på å akselerere. Dess-
uten: hvis godstogene ikke kan kjøre fra høyhastighetsbanen til stasjonen i Kristinehamn by og tilbake til høyhastig-
hetsbanen, må dette kompenseres med en ekstra firesporsstrekning på høyhastighetsbanen, slik at godstogene kan 
bli forbikjørt der. En kortere forbindelse vil altså ikke nødvendigvis føre til lavere anleggskostnader. 
135 Jamfør "Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) 
avseende delsystemet Infrastruktur hos det transeuropeiska järnvägssystem för höghastighetståg", kapittel 4.2.20.2, 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/jarnvag/tsd/svenska/tsd_hoghastighet_infrastruktur_lagtext_ 
samt_teknisktext_2007_12_20.pdf. 
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Bilde 7-4: Inlandsbanan har en svært krapp sving like ved Kristinehamn stasjon, se bildet. Hvis det skal bygges en 
forbindelse mellom stasjonsområdet og en høyhastighetsbane nær E18 i samme trasé som Inlandsbanan, vil togene 
måtte holde svært lav hastighet inn og ut av Kristinehamn stasjon. Bildet er tatt mot vest, med plattformene for tog på 
Värmlandsbanan i bakgrunnen til venstre. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
lang bane fra Gustavsberg for å kunne komme opp i en høyde på 100 moh., dvs. nesten 5 km 
bane fra enden av eksisterende stasjonsområde.136 Det betyr at i hvert fall den østre delen av 
forbindelsen opp til høyhastighetsbanen bør være dimensjonert for minst 200 km/t, ellers vil 
togene bruke uakseptabel lang tid på å kjøre innom Kristinehamn stasjon. 

Ved et slikt krav til tillatt hastighet blir det imidlertid umulig å bygge en bane opp til området ved 
Övre Kvarnmotet. Banen vil måtte være svært svingete for ikke å bli for kort, og det er uforenlig 
med en dimensjonering for høy fart. Floken kan bare løses hvis forbindelsen fra Kristinehamn 
stasjon kommer inn på høyhastighetsbanen nær Sättrastugan, flere kilometer lenger øst. Men 
da vil forbindelsen bli enda lengre og dyrere, ikke minst på grunn av høy tunnelandel. 

Det vil heller ikke være noen fullgod løsning å føre høyhastighetsbanen fra Övre Kvarnmotet 
mot sør og videre mot Degerfors, slik at forbindelsen fra eksisterende stasjon vil kunne komme 
inn på høyhastighetsbanen nær Västanås. Riktignok vil en bane fra Kristinehamn stasjon til et 
knutepunkt nær Västanås bli noe kortere og rimeligere å bygge enn en bane til Sättrastugan, 
men da vil en måtte akseptere klart høyere tunnelandel og kostnader for høyhastighetsbanen 
og en betydelig hastighetsreduksjon, til ca. 250 km/t, mellom Övre Kvarnmotet og Västanås.137  

                                                
136 Ved enden av tettbebyggelsen ligger eksisterende spor 56 moh. Det tilsier minst 3520 m bane for å komme opp til 
100 moh. Alternativt vil nye spor i Värmlandsbanens trasé kunne ha sterkere stigning, slik at forbindelsen til høyhas-
tighetsbanen kan bli kortere. Men da må linjen gå på høy fylling gjennom boligområdet, noe som ikke kan anbefales.  
137 Strekningen fra Västanås til Övre Kvarnmotet vil kunne dimensjoneres for vesentlig mer enn 250 km/t, hvis høy-
hastighetsbanen bygges i en nordlig retning ved Övre Kvarnmotet og dreier der i en stor bue mot vest. Banen vil da 
gå på østsiden av Kaffeberget, over golfbana nord for Haga og i en ca. 2 km lang tunnel fra Flymossen til E18 nord-
øst for Östervik. En slik linje vil imidlertid bli betydelig lengre og ta mer tid å kjøre enn en trasé nær E18, som vil ha 
en nordvestlig retning ved Övre Kvarnmotet. 
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Forbindelsen mot nordvest 

Nordvest for eksisterende stasjonsområde i Kristinehamn finnes mange muligheter for en for-
bindelse til høyhastighetsbanen. At forholdene er enklere her, har særlig sammenheng med en 
mindre høydeforskjell mellom stasjonen i Kristinehamn by og høyhastighetsbanen. Uansett hvor 
sistnevnte måtte bygges, vil den ligge mye lavere nær Östervik enn nær Övre Kvarnmotet. 

Imidlertid vil en også nordvest for eksisterende stasjonsområde måtte bygge en minst 3 – 4 km 
lang bane fram til et knutepunkt med høyhastighetsbanen, slik at de to forbindelsene mellom 
stasjonen i Kristinehamn og høyhastighetsbanen til sammen neppe vil bli kortere enn ca. 10 km. 

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

Som det går fram av de to forrige kapitlene, vil en høyhastighetsbane gjennom det eksisterende 
stasjonsområdet føre til svært store konflikter. Hvis banen derimot skal bygges på et annet sted, 
vil den neppe kunne gå nærmere sentrum enn omtrent ved E18.  

Hvis det i tillegg skal bygges en ny stasjon, bør den av hensyn til trafikkpotensialet og samfunns-
nytten ligge så nær tyngdepunktet i bosetning og næringsaktivitet i Kristinehamn som mulig. En 
vil imidlertid også måtte ta flere andre hensyn. Stasjonsområdet må f.eks. være horisontalt eller 
bare ha svært slak helling. Det bør være lett tilgjengelig fra flere forskjellige retninger. Og det 
bør finnes disponibelt areal nær stasjonen for kollektivterminal, sykkel- og bilparkeringsplasser 
og framtidig etablering av boligområder og næringsvirksomhet, herunder f.eks. serverings- og 
overnattingstilbud.  

For en slik stasjon finnes flere mulige områder: 

• på østsiden av E18 ved Strand, 
• sør for E18 ved Sunneberg, og 
• nær Övre Kvarnmotet. 

Stasjon nær Strand 

En stasjon på østsiden av E18 ved Strand vil ligge ved foten av en åsrygg med gode muligheter 
for framtidig nærings- og boligbebyggelse. Stasjonen vil kunne bygges i to plan, med plattformer 
for høyhastighetsbanen i det øvre planet og plattformer for Värmlandsbanan i det nedre. Da vil 
en kunne legge ned eksisterende stasjon i Kristinehamn. Avstanden fra Kristinehamn sentrum 
vil imidlertid bli ca. 3,5 km i luftlinje. Det er mer enn ved en stasjon på et av de to andre stedene.  

En stasjon nær Strand vil også ligge på et nokså lavt nivå, sammenlignet med de to andre alter-
nativene for stasjonslokaliseringen. Tog som skal stoppe ved Kristinehamn, vil bruke mer tid og 
energi til et opphold nær Strand enn til et opphold på et av de to andre stedene. Østgående tog 
vil etter avgang fra en stasjon nær Strand måtte akselerere på en klart lengre strekning med stig-
ning enn etter avgang fra en stasjon ved Sunneberg eller Övre Kvarnmotet. Samtidig vil kjøre-
distansen med fall ned mot Östervik bli klart kortere.  

Hovedproblemet ved en stasjonslokalisering ved Strand er likevel at kravet til rettlinjet bane ved 
sporvekslene i endene av en stasjon vil gjøre det nødvendig å føre jernbanen i en stor bue nord 
for Österviks kapell, over motocrossbanen og videre mot myrområdet ved Lunden. Det harmo-
nerer dårlig med kravet om kortest mulig kjøredistanse, jf. kapittel 2.1.3. 

Stasjon ved Sunneberg 

Sammenlignet med to andre lokaliseringsalternativene, vil en stasjon ved Sunneberg ha den 
beste plasseringen i forhold til Kristinehamn by. Stasjonen vil ligge i et større område uten be-
byggelse, med tilsvarende muligheter for framtidig utvikling. Samtidig vil stasjonen være omgitt 
av boligområder, både i nord, vest og øst. Mange vil kunne sykle eller gå til fots til stasjonen. 

Avstanden mellom en stasjon ved Sunneberg og Kristinehamn sentrum vil bli ca. 1,9 km, mot 
ca. 2,7 km ved en stasjon nær Övre Kvarnmotet. For reisende som kommer fra eller skal til om-
råder utenfor Kristinehamn by og som kjører bil til / fra stasjonen, vil en stasjon ved Sunneberg 
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imidlertid være noe vanskeligere tilgjengelig enn en stasjon ved Övre Kvarnmotet. Kjøreruten til 
en stasjon ved Sunneberg vil gå gjennom boligområder, mens en stasjon ved Övre Kvarnmotet 
vil kunne nåes via E18 eller Varnumsleden (veg 26). En vil imidlertid også kunne bygge en ny 
avkjørsel fra E18 ved Sunneberg. Da vil det ikke bli noen forskjell mellom de to stasjonsalterna-
tivene på dette punktet. 

På annen side vil en stasjon ved Sunneberg by på en del anleggstekniske utfordringer. Store 
deler av stasjonsområdet vil måtte bygges på bro, ca. 85 moh., med fire spor i minst 700 meters 
lengde138 og utvendige plattformer på deler av brostrekningen, opp mot 22 meter over bakken. 
Det ble også undersøkt om stasjonen vil kunne ligge på et lavere nivå, men da vil høyhastighets-
banen vanskelig kunne følge terrengets stigning øst for Övre Kvarnmotet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 7-6: Vurderte alternativ for en ny stasjon nær Kristinehamn by. © Norsk Bane AS. Mulige stasjonslokaliseringer 
vist som 600 meter lange og 100 meter brede områder. Selve stasjonen, målt mellom yttergrensene til plattformene, vil 
imidlertid bare kreve et areal på 400 x 35 m. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km. 

                                                
138 Det er her forutsatt en opp mot 16 meter høy fylling under østre del av stasjonsområdet. Ved en lavere fylling må 
broen bli tilsvarende lengre.  
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I tillegg vil en stasjon ved Sunneberg føre til komplikasjoner ved Övre Kvarnmotet. På det stedet 
der veg 26 går under E18, vil jernbanen måtte ligge på omtrent samme høyde som veg 26. Men 
veg 26 kan ikke senkes så mye at den kan bli ført under jernbanen, for da vil avkjørselen fra E18 
bli for bratt. Det innebærer at en enten vil måtte løfte veg 26 med opp til 12 meter og føre den på 
en bro over både toglinjen og E18, eller legge om hele det lokale vegsystemet (inkludert veg 604 
til Vassgårda) og bygge en ny planskilt avkjørsel fra E18 på et annet sted, f.eks. øst for myrom-
rådet Hinkebo mosse. 

Stasjon nær Övre Kvarnmotet 

En stasjon ved Övre Kvarnmotet vil kunne ligge på bakkenivå, på et stort og nokså flatt område, 
ca. 100 moh. Der finnes en del næringsbebyggelse, men også store, ubebygde areal sørøst og 
nordøst for mulige stasjonsområder, på om lag samme høyde. Disse arealene vil kunne utvikles 
til næringsvirksomhet og vil være spesielt attraktive for bedrifter med store transportbehov. Det 
enkle og flate terrenget ved Övre Kvarnmotet vil f.eks. gi gode muligheter for å bygge industri-
spor til interesserte bedrifter. 

En stasjon ved Övre Kvarnmotet bør ligge på sørsiden av E18, slik at avstanden til Kristinehamn 
by blir så kort som mulig. Da vil en kunne sykle eller gå fra de østre bydelene i Kristinehamn til 
stasjonen. Samtidig vil lokaliseringen like ved E18 og veg 26 gjøre stasjonen lett tilgjengelig med 
bil fra alle retninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-5: En stasjon ved Övre Kvarnmotet bør av hensyn til kortest mulig avstand fra Kristinehamn by ligge på sør-
siden av E18, i det ca. 110 meter brede området mellom tanken bak campingvognene og motorvegen (bak trærne i 
venstre bildekant). De fire sporene i stasjonen vil sammen med utvendige plattformer ha en bredde på 35 meter. Det 
øvrige arealet vil kunne brukes til tilkomstveger, stasjonsbygning, kollektivterminal og sykkelparkering. De fleste par-
keringsplassene for biler bør derimot ligge under sporene og sør for Bodalsvägen (bak bygningene i høyre bildekant), 
ca. 150 m fra stasjonen. Av- og påkjøringsrampene til E18 fra sør (til venstre i bildet) vil måtte flyttes til andre steder, 
se hovedteksten. Bak østenden av plattformene, ca. 300 m lenger borte, vil jernbanen komme i konflikt med to mindre 
produksjons- og lagerlokale (ikke synlig på bildet), men ikke med bygningene i høyre bildehalvdel. Derimot vil det bli 
behov for mindre deler av oppstillingsarealet for campingvogner. Bildet er tatt mot øst. Foto: © Norsk Bane AS. 
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Ved å bygge stasjonen sør for E18 vil en også unngå inngrep i et større, planlagt industrianlegg 
på nordsiden av E18.139 En trasé på sørsiden vil imidlertid komme i konflikt med to mindre pro-
duksjons- og lagerlokale i Bodalsvägen, ved den østre enden av stasjonen.140  

Videre vil en stasjon ved Övre Kvarnmotet gjøre det nødvendig å legge om enkelte deler av det 
lokale vegsystemet. Avkjørselen fra det østgående kjørefeltet på E18 vil måtte flyttes, f.eks. til 
det ca. 35 meter brede området mellom jernbanen og E18 på vestsiden av veg 26.141 I tillegg vil 
en måtte flytte oppkjørselen til E18 fra sør, f.eks. til et sted øst for de nevnte produksjons- og 
lagerlokalene.  

Den sistnevnte omleggingen vil gjøre det nødvendig å heve standarden på Bodalsvägen. Sam-
tidig vil det kunne være aktuelt å flytte den østre enden av vegen noen titalls meter mot sør, slik 
at produksjons- og lagerbygningene som vil måtte rives eller flyttes for å gi plass til jernbanen, 
vil kunne reises på nytt i nærheten av de øvrige tre bygningene på det samme næringsområdet. 
Hvis dette ikke kan gi en tilfredsstillende løsning, vil en måtte løse inn alle de fem bygningene. 

Vurdering av stasjonsalternativene 

En stasjon nær Strand synes å ha knapt noen fordel, bortsett fra muligheten til å legge ned 
eksisterende stasjon i Kristinehamn. Det er imidlertid tvilsomt om denne muligheten til å redu-
sere driftskostnadene vil være en reell innsparing, eller bare vil resultere i en enda større ned-
gang i billettinntektene, som følge av lavere togtrafikk. 

For jernbanens trafikkpotensial og samfunnsnytte vil en stasjon ved Sunneberg trolig være best. 
Der vil mange flere kunne komme til stasjonen på kort tid enn ved Övre Kvarnmotet. Nær Sun-
neberg finnes mer attraktive tomter for framtidig boligbygging enn ved Övre Kvarnmotet,142 og 
avstanden til Kristinehamn sentrum vil være klart kortere. Lokaliseres stasjonen ved Sunneberg, 
vil en også kunne sette opp en mye raskere bussforbindelse mellom eksisterende jernbanesta-
sjon og stasjonen ved høyhastighetsbanen enn ellers. 

Ved Sunneberg vil plattformene imidlertid ligge på bro og bare være tilgjengelige via heiser og 
lange (rulle)trapper. Det vil være en ulempe i forhold til en stasjon ved Övre Kvarnmotet, der 
begge plattformene vil kunne ligge like ved bilveg. Med mindre det bygges en ny avkjørsel fra 
E18 ved Sunneberg, vil en stasjon ved Övre Kvarnmotet også være lettere tilgjengelig med bil. 
Arealene ved Övre Kvarnmotet vil gi bedre muligheter for framtidig næringsutvikling. I tillegg vil 
et opphold ved Övre Kvarnmotet ta noe mindre tid enn ved Sunneberg, men for persontog vil 
forskjellen være mindre enn 10 sekund. 

Videre vil en jernbane med stasjon ved Övre Kvarnmotet være klart rimeligere å bygge, ikke 
minst på grunn av færre konflikter med det lokale vegsystemet. Riktignok vil broen ved Sunne-
berg bli noe lengre hvis stasjonen lokaliseres til Övre Kvarnmotet, men til gjengjeld vil en måtte 
bygge en ca. 200 meter lang tunnel under Lisashöjd hvis stasjonen skal ligge ved Sunneberg. 

Begge alternativ for stasjonsplasseringen vil føre til inngrep i næringsområdet ved Övre Kvarn-
motet, men arealbehovet vil bli noe mindre, hvis stasjonen bygges ved Sunneberg. De nevnte 
produksjons- og lagerlokalene i Bodalsvägen vil likevel måtte fjernes ved begge alternativ. 

Disse momentene tillater ingen entydig konklusjon. En stasjon ved Övre Kvarnmotet synes i dag 
å kunne gi et noe bedre forhold mellom effekt og investeringsbehov, men framtidige endringer, 
f.eks. i vegsystemet eller bosettingsmønsteret, vil fort kunne tale for en annen konklusjon.  

                                                
139 Se http://www.kristinehamn.se/sites/default/files/dokument/boende-miljo/samhallsplanering/detaljplaner/hinkebo_ 
lk_planbeskr.pdf og http://www.vf.se/nyheter/kristinehamn/finskt-foretag-kan-ge-3040-nya-jobb-i-kristinehamn.  
140 Det gjelder de to bygningene nærmest E18 i Bodalsvägen 2A og 6. 
141 Sett fra skjæringen nord for Lisashöjd, har E18 slak stigning mot øst før broen over veg 26. Det vil derfor være 
gunstig om avgreiningen begynner ca. 500 m vest for broen over veg 26. Der har E18 en høyde på 97 moh. Derfra vil 
det være uproblematisk å føre avkjørselen ned til veg 26 som ligger 95 moh. Avkjørselen vil ikke få for sterkt fall og vil 
heller ikke begrense bilførernes sikt pga. for små vertikale kurveradier. 
142 Det finnes et attraktivt område i kort avstand fra Övre Kvarnmotet, på Harberget. Der er det imidlertid avsatt mye 
areal til en rettspsykiatrisk klinikk, se http://kartor.kristinehamn.se/portal/index.html, lag "detaljplaner". 
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Trasévarianter for høyhastighetsbanen 

Spørsmålet om stasjonslokaliseringen ved Kristinehamn må selvsagt også sees i lys av mulige 
traséer for høyhastighetsbanen. Gjennomgangen i forrige og dette kapitlet tok utgangspunkt i 
en trasé som ligger ikke langt fra E18, men så nær Kristinehamn by som mulig. Høyhastighets-
banen vil f.eks. kunne berøre eksisterende bane nær Östervik, krysse under E18 og boligområ-
det Sandfallet, gå på bro over motorvegen på omtrent samme sted som Inlandsbanan krysser 
E18, og fortsette mot Övre Kvarnmotet. Denne linjeføringen gir rom flere ulike stasjonslokalise-
ringer, se ovenfor. 

Det vil imidlertid også være mulig å føre banen fra en tunnel under Sandfallet mot en høy fylling 
nord for boligområdet Marielund og videre på bro over elven Varnan og nærliggende bebyggelse 
mot en tunnel under Kaffeberget. Da vil en unngå en stor bro ved Sunneberg, men stasjonen vil 
enten måtte ligge nær Strand, nord for Marielund eller nord for Övre Kvarnmotet. Ingen av disse 
stedene synes å kunne gi en god stasjonsløsning. En trasé via Kaffeberget vil også føre til sann-
synligvis mer problematiske inngrep i bebyggelse enn en trasé nærmere E18.143  

Det ble også undersøkt linjer i større avstand fra boligbebyggelse, f.eks. nær golfbanen nord for 
Haga, men disse vil være betydelig lengre og vil ikke kunne en ha bedre lokalisert stasjon. Hvis 
det skal bygges en høyhastighetsbane utenfor Kristinehamn by, bør den ligge nær E18.  

7.2.4 Oppsummering og anbefaling til planprinsipp for Kristinehamn stasjon 

Gjennomgangen i de tre forrige kapitlene viser en rekke problematiske konsekvenser for plan-
prinsipp med en stasjon i Kristinehamn på omtrent samme sted som i dag.  

Hvis en skal bygge en ny, dobbeltsporet linje gjennom eksisterende stasjonsområde, vil det føre 
til store konflikter, særlig med boligbebyggelse og mellom anleggsarbeid og togtrafikk. Hvis en 
derimot skal bygge en ny bane utenom Kristinehamn by og i tillegg to forbindelser til og fra eksis-
terende stasjonsområde (planprinsipp B), vil tidsbehovet for et opphold i Kristinehamn bli klart 
lengre enn ønskelig. Med ett unntak, se nedenfor, vil alle traséalternativ for en kombinasjonsløs-
ning (planprinsipp B) føre til ca. 6 – 7 minutts lengre kjøretid for persontog med stopp i Kristine-
hamn enn for tog uten opphold, mot en kjøretidsøkning på vel 4 minutt ved en stasjon ved Sun-
neberg eller Övre Kvarnmotet (planprinsipp C).144 

Det betyr at fordelen en sentrumsnær stasjon i Kristinehamn vil ha for høyhastighetsbanens tra-
fikk- og inntektspotensial, må veies opp mot redusert etterspørsel som følge av ca. 2 – 3 minutts 
lengre reisetid for alle passasjerer i tog via eksisterende stasjon. Alternativt, hvis reisetiden Oslo 
– Stockholm ikke skal bli lengre av hensyn til jernbanens konkurransekraft i forhold til fly, må alle 
avgangene via Kristinehamn stasjon ha tilsvarende færre stasjonsopphold, f.eks. et stopp mindre 
enn ellers på annenhver avgang. Også det vil redusere passasjertallene.  

Videre vil det ved en forholdsvis stor kjøretidsøkning for et stasjonsopphold i Kristinehamn være 
noe uvisst om togene vil stoppe så ofte i byen som trafikkpotensialet bør tilsi. Når et operatør-
selskap vurderer tilbudsfrekvensen for forskjellige stasjoner, tar en selvsagt ikke bare hensyn til 
etterspørselsvirkningen, men også til tidsbehovet for hvert opphold. Hvis det skal ta om lag 50 % 
mer tid å stoppe i Kristinehamn enn på andre stasjoner – vanligvis ca. 4 – 5 minutt, ved 1 – 2 mi-
nutts opphold – vil det naturligvis påvirke ruteplanleggingen.  

                                                
143 En vil da måtte løse inn boligene i Forsnäsvägen 2, 4A og 4B og i Filipstadvägen 36 og 38. Ved en trasé nærmere 
E18 vil det derimot gjelde for boligene i Filipstadvägen 54 og 56. I tillegg vil den østre enden av tunnelen under Sand-
fallet ved begge alternativ ha lite fjelloverdekning, slik at en vil måtte løse inn noen få boliger også der. 
144 Kjøretidene er simulert for det tyskproduserte høyhastighetstoget ICE3, ved 1 min. stasjonsopphold. Økt tids-
behov for stopp i Kristinehamn by skyldes a) en ugunstig stasjonslokalisering ved fotenden av en lang strekning med 
fall fra øst, uten at dette (del)kompenseres av en strekning med fall mot vest (som ved Övre Kvarnmotet), b) en ca. 3 
– 4 km lengre kjørestrekning via stasjonen i Kristinehamn by enn på en høyhastighetsbane nær E18, c) vanskene 
med å dimensjonere forbindelsene til og fra stasjonen i Kristinehamn by for den høyeste hastigheten et tog vil kunne 
holde under nedbremsing, og d) fartsbegrensninger til maksimalt 230 km/t i sporvekslene ved avgreiningene fra 
høyhastighetsbanen. Økningen i tidsbehovet vil bli størst ved en sørøstlig forbindelse i Inlandsbanans trasé. 
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Det finnes imidlertid ett alternativ for kombinasjonsløsningen der reisetidsøkningen for et stopp 
på en sentrumsnær stasjon i Kristinehamn ikke vil bli hele 6 – 7, men bare ca. 4½ – 5 minutt. Det 
gjelder for en høyhastighetsbane som, sett fra vest, følger E18 fram mot Lisashöjd, men dreier 
der mot sør og møter forbindelsen fra eksisterende stasjon i Kristinehamn nær Västanås. 

Ei slik linjeføring vil være en stor omveg og lite hensiktsmessig hvis neste stasjon i øst skal ligge 
i eller nær Karlskoga. Den vil heller ikke være et opplagt førstevalg hvis høyhastighetsbanen skal 
fortsette til Degerfors, til tross for en klart bedre stasjonslokalisering og fordeler for godstogtra-
fikken som følge av slakere stigning og en mye lengre forbikjøringsstrekning enn ved en løsning 
etter planprinsipp C. En trasé fra en stasjon ved Övre Kvarnmotet til nordenden av Vismen og 
videre til Degerfors vil f.eks. tillate ca. et halvt minutts kortere kjøretid for persontog uten opphold 
og ca. ett minutts kortere kjøretid for tog med opphold i Kristinehamn enn en kombinasjonsløs-
ning (planprinsipp B) med trasé via Västanås.145  

Den sterkeste innvendingen mot en kombinasjonsløsning med trasé via Västanås er likevel at 
høyhastighetsbanen bør gå via Karlskoga og ikke via Degerfors. Denne anbefalingen bygger på 
detaljerte undersøkelser av mulige traséer både via Karlskoga og Degerfors, se kapitlene 7.3 og 
7.5. Sammenligningen gir en entydig konklusjon: både trafikkpotensialet, kjøretidene for person- 
og godstog og banelengden taler klart for en trasé via Karlskoga, uten at en trasé via Degerfors 
synes å være gunstigere på andre punkt, som f.eks. anleggskostnad og konsekvenser for natur, 
miljø og kulturarv. Dermed vil en heller ikke kunne anbefale en trasé via Västanås. 

Andre moment 

En kombinasjonsløsning (planprinsipp B) vil ha flere fordeler, i tillegg til en vesentlig gunstigere 
stasjonslokalisering:  

• En vil spare kostnadene til en ny stasjon. Innsparingen vil imidlertid bli ganske begrenset fordi 
lengre plattformer i eksisterende stasjon, flere nødvendige fornyingstiltak146 og en ombygging 
av skifteområdet nordvest for stasjonen også vil koste betydelige summer. 

• En vil spare kostnadene til drift og vedlikehold av to stasjoner. 

• En vil ikke måtte tilby busstransport mellom to stasjoner.  

• Behovet for et busstilbud mellom stasjonen og Kristinehamn sentrum vil bli betydelig mindre. 
For et slikt tilbud finnes bare en lav betalingsvilje. 

På annen side vil også en høyhastighetsbane med en stasjon ved Övre Kvarnmotet ha flere for-
deler, i tillegg til flere minutts kortere kjøretid for tog med opphold i Kristinehamn: 

• En vil spare bygging og vedlikehold av ca. 7 – 8 km bane mellom eksisterende stasjon i Kris-
tinehamn og et knutepunkt nær Sättrastugan. Derimot vil en også ved en stasjonslokalisering 
nær Övre Kvarnmotet måtte anlegge en forbindelse fra høyhastighetsbanen nær Östervik til 
eksisterende stasjon, for å sikre en god overgang fra ny bane til eksisterende linje mot Laxå. 

• Skifteområdet ved eksisterende stasjon vil ikke miste betydelige deler av sin funksjonalitet. 
Det vil være viktig, bl.a. for utviklingen av havneområdet i Kristinehamn.  

• Jernbanens samlete trafikkpotensial og samfunnsnytte ved to stasjoner vil trolig være større 
enn ved bare én stasjon i Kristinehamn. Det vil kompensere for deler av kostnadsøkningen. 

For Kristinehamn foreslås en løsning etter planprinsipp C, med en stasjon langs høyhastighets-
banen ved Övre Kvarnmotet. Det er særlig kortere reisetider (særlig for reisende som ikke skal 
til / fra Kristinehamn) og klart lavere anleggskostnader som har utslagsgivende for forslaget. 

                                                
145 Ca. et halvt minutts lengre kjøretid for gjennomgående persontog via Västanås skyldes hastighetsbegrensingen til 
ca. 250 km/t mellom Övre Kvarnmotet og Västanås og litt lengre bane, selv om slakere stigning også vil virke positivt 
for traséen via Västanås. For tog med stasjonsopphold vil kjøretidsøkningen som nevnt bli vel 4 minutt ved stopp nær 
Övre Kvarnmotet og ca. 4½ – 5 minutt ved stopp i Kristinehamn by, dvs. 5 – 5½ minutt mer, sett i forhold til kjøretiden 
på en trasé nord for Vismen.  
146 I eksisterende stasjon i Kristinehamn finnes f.eks. ingen annen tilkomstmulighet til plattformen ved spor 2 og 3 enn 
en planovergang i sørøstenden av stasjonen. Det er ingen holdbar løsning for en stasjon med hyppige togavganger. 
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7.2.5 Foreslått trasé gjennom Kristinehamns kommune 

Som nevnt i kapittel 7.1, finnes det gode grunner for å bygge delstrekningen Karlstad – Kristine-
hamn i ny trasé nær E18, og ikke nær eksisterende bane. I store deler av Karlstad kommune 
synes dette å bli minst problematisk hvis en velger en trasé på sørsiden av motorvegen. Der vil 
en jevnt over kunne bygge en moderne jernbane for 320 km/t noen titalls meter fra E18. 

Nær grensen til Kristinehamns kommune vil dette likevel ikke være mulig. Der er vegen litt mer 
svingete og lagt utenom og på sørsiden av et større område med dype lag av leire. For høyhas-
tighetsbanen foreslås en trasé opp mot 350 meter lenger nord, sør for gården Södra Mon i Karl-
stad kommune, men nord for gården Finntorp i Kristinehamns kommune, ikke langt fra vegen 
som tidligere var E18, men som nå er lokalveg. En slik linje vil føre til færre inngrep i dyrka mark 
enn en trasé nærmere nåværende E18, og begrense strekningslengden over leirholdig grunn. 

Den følgende beskrivelsen av foreslått trasé begynner ved km 24,250, som svarer til en antatt 
kjøredistanse fra Karlstad C til kommunegrensen mellom Karlstad og Kristinehamn.147 Derfra er 
høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm planlagt på nordsiden av nåværende E18, fram til en bro 
over bilvegen ved Liksåsen / Edsberg, ca. 500 m øst for Ölme Prästgård (som i dag er et hotell). 
Å krysse vegen på dette stedet, vil ha mange fordeler: 

• Liksåsen og flere delområder øst og nord for Ölme Prästgård har høy biologisk verdi som nøk-
kelbiotoper. I tillegg er området sør for E18, mellom Vegle og Edsberg, klassifisert som verne-
område av hensyn til landskapsbildet. Foreslått trasé berører ingen av disse områdene. Sam-
tidig vil bebyggelsen nær Ölme Prästgård få redusert støybelastning, se nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-6: Vest for Edsberg (bebyggelsen som skimtes i bakgrunnen, nær høyre bildekant) vil jernbanen gå parallelt 
med og nord for E18, litt til venstre for blikkretningen. Det er planlagt støyskjermvegger på nordsiden av banen. Vegen 
vil gradvis bli senket fram mot Edsberg (med opptil 6 m) og ført under sporene. Også det vil dempe støy. Ölme Präst-
gård ligger bakom og skjult av den store, todelte driftsbygningen, omtrent midt på bildet. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
147 Se fotnote 120 i kap. 7.1 om beregningen av kjøredistansen, og fotnote 124 i samme kapittel om kilometrering. 
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• Ved å krysse E18 nord for Edsberg, vil høyhastighetsbanen kunne bli ført utenom (nord for) 
noen områder med problematiske grunnforhold vest for tettstedet Ölme, særlig sørvest og 
sørøst for Sjöstad. Flere steder vil linjen faktisk kunne gå over eller like ved noen små "øyer" 
av fjell som stikker opp av det ellers nokså flate jordbrukslandskapet.148  

• En trasé mellom Liksåsen og Edsberg, og nord for tettstedet Ölme, men sør for E18, vil være 
et godt utgangspunkt for en bane for høy fart ved Östervik. Hvis banen derimot skal krysse 
E18 på et sted vest for Edsberg, vil den også måtte gå sør for tettstedet Ölme. Da vil en van-
skelig kunne unngå en hastighetsreduksjon i svingen ved Östervik. Det vil heller ikke være 
noen god løsning å legge høyhastighetsbanen nord for nøkkelbiotopene på og nær Liksåsen. 
Da vil kjøredistansen bli betydelig lengre enn ved en kryssing ved Edsberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 7-1: Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense, fra Finntorp til Västervik. © Norsk Bane AS. 
Foreslått trasé er planlagt for både person- og godstrafikk og inntegnet dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kar-
tets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 meters lengde vises ikke. Kilometerangivelsene (blå merker) vi-
ser banedistansen fra Karlstad C. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  

                                                
148 Se også kapittel 2.2.6 om inngrep i dyrka mark. 
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Beskrivelse av foreslått trasé fra Kristinehamns kommunes vestgrense til Östervik 

km
 
 

Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense 

24,250 Kristinehamns kommunes vestgrense 

  Dagstrekning, 160 meter, vest for Finntorp 

24,410   

  Kulvert, 70 meter, ved Finntorp 

  
   Gården Finntorp ligger på en terrengforhøyning. Kulverten er planlagt av hen-
syn til gårdsdriften, ca. 20 meter nord for bolighuset, under oppkjørselen til tunet. 

24,480   

  Dagstrekning, 3740 meter, mellom Finntorp og Liksåsen / Edsberg 

25,060    Banen vil gå på en kort bro over lokalvegen og gårdsvegen til Finnängen, som 
begge må bli senket ca. 5 m. Stedet ligger 180 m nord for avkjørselen fra E18. 
 

 26,000    Omtrent midt mellom Veglemyren og Vegle vil høyhastighetsbanen ligge bare 
5 m fra E18. Der må det settes opp en minst 2 m høy mur mellom veg og bane. 
 

 26,690
 

   Ved Vegle er linjen planlagt i en 5 meter dyp skjæring. Stedet er velegnet for 
en avkjørsel fra E18 til bl.a. Sanda og Ölme Prästgård, på bro over sporene. 
 

28,060    For å begrense stigningsnivået på vegen til bl.a. Träfors og Ölme Prästgård, 
bør avkjørselen fra E18 flyttes ca. 100 m mot øst, og gå under banen i kulvert. 

28,220   

  Bro, 205 meter, ved Edsberg 

  
   Jernbanen er planlagt i vegtraséen på omtrent samme høyde som vegen går i 
dag, mens vegen foreslås senket med ca. 5 meter. Hensynet til bebyggelsen på  

  
Edsberg tilsier å bygge vegen i kulvert med banen på toppen av kulverten. Ved 
østenden av kulverten vil en måtte rive en lagerbygning som står like ved vegen. 

28,425   

  Dagstrekning, 1045 meter, vest for Sjöstad 

  
   Høyhastighetsbanen vil gå på lav fylling over dyrka mark. Men nord og vest for 
Sjöstad finnes tre steder der fjellgrunnen ligger like oppunder foreslått trasé. 

29,470   

  Bro, 50 meter, over elven Ölman 

29,520   

  Dagstrekning, 2165 meter, mellom Sjöstad og Ölme 

  
   Banen er for det meste planlagt på lav fylling, men i skjæring gjennom skogen 
nord for Ölme. Vegen mellom Ölme og E18 vil bli ført på bro over sporene. 
 

29,650
 

   Ca. 200 m nordvest for Torp vil et frittliggende bolighus bli liggende bare 10 m 
fra jernbanen. Huset vil måtte innløses.  

31,685   
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Bilde 7-7: Ved Sjöstad (utenfor høyre bildekant) vil banen gå litt til venstre for den bare fjellgrunnen som sees midt på 
bildet, og videre mot øst på nordsiden av huset i bakgrunnen til venstre, på en lav fylling. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-8: Øst for Ölme skole (bak trærne i bakgrunnen) er jernbanen planlagt på skrått over området med lav vege-
tasjon og i en kort tunnel under fjellknausen i venstre bildekant. En turløype må bli lagt om. Foto: © Norsk Bane AS. 
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km
 
 

Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense 

31,685   

  Kulvert, 65 meter, nordøst for Ölme skole 

  
   Det foreslås en kulvert over jernbanen 75 meter nordøst for Ölme skole, både 
som viltbro og for å kunne føre to deler av en turløype over sporene. 

31,750   

  Dagstrekning, 215 meter 

  
   Foreslått trasé vil gjøre det nødvendig å korte inn og flytte en turløype ca. 30 m 
mot sør. Turløypa vil fortsatt være tilgjengelig fra nord, over tunnelen. 

31,965   

  Tunnel, 60 meter, øst for turløypa på Ölme 

32,025   

  Dagstrekning, 4220 meter, mellom Ölme og Östervik 

32,150
 

   Øst for Mariendalsvägen finnes et område med noen hustufter. Høyhastighets-
banen vil gå over deler av dette området.  
 

32,850
 

   Ved østenden av en rasteplass med kontrollstasjon vil linjen ligge kun 5 meter 
fra vegkanten. Det tilsier en minst 2 meter høy voll mellom veg og bane. 
 

33,840
 

   Jernbanen er planlagt like nord for en løvsumpskog, klassifisert som et område 
med en "viss naturverdi", men ikke som en nøkkelbiotop. 
 

34,470    Linjen vil i ca. 40 m lengde gå gjennom en løvrik barnaturskog, klassifisert som 
et område med en "viss naturverdi". Noen rester etter hustufter vil ikke bli berørt. 
 

 34,850    Nord for kolerakirkegården på Gustavsvik (fredet fornminne) ligger en "sekun-
dær løvnaturskog", klassifisert som nøkkelbiotop. Linjeføringen er justert slik at  

  
høyhastighetsbanen vil gå gjennom denne skogen på det smaleste stedet, i bare 
25 m lengde. Litt lenger vest vil sporene gå i en kort kulvert under Järnleden. 

 36,245 Innkommende bane fra Karlstad (Värmlandsbanan)  

 Dagstrekning, 25 meter 

 36,270 Avgreinende bane til Kristinehamn og Laxå (Värmlandsbanan)  

 Dagstrekning, 100 meter, nordvest for Strandvägen 

36,370   

 
 

Nær Östervik, like ved fuglefredningsområdet i og nær Varnumsviken, vil høyhastighetsbanen 
komme svært nær Värmlandsbanan. Der vil det være ønskelig å ha en overgangsmulighet mel-
lom ny og eksisterende bane, i begge retninger, jf. kapittel 7.1. 

Illustrasjonen på neste side viser tre eksempler på hvordan en slik forbindelse vil kunne se ut. 
Det foreslås en løsning som skissert i midten. Den er ikke fullt så funksjonell som løsningen til 
høyre, men vil være rimeligere å bygge og klart mindre arealkrevende. Det siste er tillagt stor 
vekt fordi området ved Östervik har høy verdi, både for fuglelivet, kulturarven og jordbruket.  
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Illustrasjon 7-1: Tre mulige løsninger for en overgang mellom høyhastighetsbanen og Värmlandsbanan ved Östervik. 
Høyhastighetsbanen er inntegnet i rødt, og andre spor i blått. Spor til / fra Karlstad går mot vest, høyhastighetsspor til / 
fra stasjonen ved Övre Kvarnmotet mot øst og spor til / fra eksisterende stasjon i Kristinehamn mot sør. Løsningen til 
venstre er anleggsteknisk den enkleste. Tog som kjører ny bane fra Karlstad, vil kunne ta av fra høyhastighetsbanen 
og fortsette uhindret til eksisterende stasjon i Kristinehamn og videre mot Laxå. Derimot vil tog fra Karlstad på Värm-
landsbanan og videre mot Karlskoga ev. måtte vente på tog i motsatt retning på høyhastighetsbanen. Det er lite øns-
kelig, selv om det kun vil gjelde enkelte tog. Skal en unngå kjøring på spor for motgående tog, må en velge løsningen 
i midten eller den til høyre. Løsningen til høyre gjør det mulig at et tog kommer fra Karlstad på ny bane til Östervik og 
fortsetter mot Laxå, samtidig som et annet tog kommer til Östervik på Värmlandsbanan og fortsetter mot Karlskoga. 
Ved løsningen i midten kan dette skje med få minutts mellomrom, men ikke samtidig. Illustrasjon: © Norsk Bane AS. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-9: Ved Östervik vil høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm komme svært nær Värmlandsbanan (sporet midt på 
bildet). Det er planlagt en overgang mellom ny og eksisterende bane omtrent der en ser toget. Bildet er tatt fra kolera-
kirkegården ved Gustavsvik mot sørøst. Gården Östervik sees litt til venstre for toget, Österviks kapell skimtes bak et 
tre nær venstre bildekant og fuglefredningsområdet i og nær Varnumsviken er synlig i høyre bildehalvdel. Både høy-
hastighetsbanen og Värmlandsbanan, den siste etter omlegging øst for Västervik, vil gå på skrå over marka i venstre 
bildehalvdel og fortsette parallelt mot en kulvert under E18 nordøst for Strand (i bakgrunnen, utenfor høyre bildekant.) 
Sporet som sees på bildet, vil kunne fjernes når de nye banene står ferdig. Foto: © Norsk Bane AS. 
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Trasékart 7-2: Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense, fra Västervik til øst for Övre Kvarnmotet. 
© Norsk Bane AS. Foreslått trasé er planlagt for både person- og godstrafikk og inntegnet dobbelt så bred som ved 
en gjengivelse i kartets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 meters lengde vises ikke. Kilometerangivel-
sene (blå merker) viser banedistansen fra Karlstad C. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 
 

Sporene som vil greine av fra, komme inn på eller gå parallelt med høyhastighetsbanen, er di-
mensjonerte for tog i 160 km/t. Det betyr blant annet at tog på Värmlandsbanan vil kunne holde 
en høyere hastighet mellom Östervik og eksisterende stasjon i Kristinehamn enn de kan på det 
eksisterende sporet. Den planlagte forbindelsen til eksisterende stasjon i Kristinehamn vil dess-
uten bli dobbeltsporet og gå i tunnel øst for Strand, og ikke i dagen gjennom boligområdet. Spo-
ret som går i dag gjennom Strand, vil kunne fjernes når de nye banene står ferdig.  

Den samme hastighetsdimensjoneringen (160 km/t) er valgt for de to sporene som er planlagt 
mot vest, mellom Östervik og Värmlandsbanan ved Västervik. Sporene vil i større grad enn høy-
hastighetsbanen berøre det verdifulle skogsområdet, men vil gå nord for både kolerakirkegården 
og de to, fredete steinsettingene nordøst for kirkegården. 
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Beskrivelse av foreslått trasé fra Östervik til Karlskoga kommunes vestre grense 

km
 
 

Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense 

36,370   

  Bro, 30 meter, over Strandvägen 

  
   Strandvägen må bli senket ca. 3 m for å kunne bli ført under de fire sporene. 
Samlet trasébredde for høyhastighets- og Värmlandsbanen vil bli 28 meter. 
 

  
   Nord for broen, på østsiden av Strandvägen, står to frittliggende bolighus, som 
begge vil bli liggende ca. 75 m fra jernbanens støyskjermvegg.  
 

  
   En mindre fritidseiendom, bare 30 meter nordøst for foreslått trasé for broen 
over Strandvägen, vil måtte innløses. 

36,400   

  Dagstrekning, 285 meter 

36,580    Linjen er planlagt i en ca. 5 – 7 meter dyp skjæring, i kort avstand fra to bolig-
hus.149 Det østre vil bli liggende bare 25 m fra banens støyskjermvegg. Skjærin-  

  
gen vil forsterke støyskjermveggens virkning, men begge husene er også utsatt 
for støy fra E18 som ligger ca. 130 – 150 meter lenger øst. 

36,685   

  Kulvert, 245 meter, under E18 nordøst for Strand 

36,930   

  Dagstrekning, 485 meter 

  
   Hele strekningen vil gå i en til dels dyp skjæring. Omtrent midtvegs vil høyhas-
tighetsbanen krysse over sørøstgående spor til ny trasé for Värmlandsbanan. 

37,415   

  Tunnel, 275 meter, øst for Strand 

37,690   

  Dagstrekning, 190 meter 

37,880   

  Kulvert, 50 meter, under Stenstavägen 

  
   Kulverten skal også sikre god tilkomst til en transformatorstasjon på vestsiden 
av vegen. Begge de to tilgrensende dagstrekningene vil ligge i dyp skjæring. 

37,930   

  Dagstrekning, 75 meter 

38,005   

 

                                                
149 Det gjelder boligene med adresse Strandvägen 24A–D. 


