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Bakgrunnsnotat ang. jernbanetraséen Venjar – Eidsvoll – Sørli – Hamar i forbindelse 

med Stortingsproposisjon 13 S (2011 – 2012) Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen. 
 
Viser til vedlagte forespørsel fra Stortinget, ved partiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og 
Fremskrittspartiet, hvor det bes om et notat fra Norsk Bane AS om vårt syn på samferdselsminis-
terens svar ang. bl.a. hastighetsdimensjonering og prosess bak valget av jernbanetrasé Venjar – 
Eidsvoll – Sørli – Hamar 
 
Vi synes det er grunn til å stille spørsmålstegn ved flere av sider av saken og statsrådens svar. For 
nærmere å belyse dette, vil vi først gjøre rede for bakgrunnen for saken:  
 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN. 
1. Mangelfull og feilaktig behandling av østlig trasé.  
Både hos faginstanser for natur og miljø, hos miljøvernorganisasjoner og på lokalt og regionalt 
politisk hold, har det vært en sterk motstand mot Jernbaneverkets planer for en trasé i Mjøsas 
strandsone. Bl.a. ble traséforslaget anket helt inn til Miljøvernedepartementet. Det har også vært 
et sterkt ønske om å få utredet en østlig trasé langs Mjøsåsen, tilbaketrukket fra strandsonen.  
 
Norsk Bane AS utarbeidet et forslag til østlig trasé allerede 06.04.2006. Et nytt og meget detaljert 
forslag til østlig trasé ble utarbeidet av Deutsche Bahn International i 2008, og presentert for 
Jernbaneverket 13.11.2008. Men Jernbaneverket unndro en slik østlig trasé fra reell behandling hos 
lokale, regionale og nasjonale myndigheter, til tross for at Samferdselsdepartementet høsten 2006 
hadde pålagt Jernbaneverket å gjennomføre en bred vurdering av mulige alternativer som ledd i 
en KS1-prosess. Denne KS1-prosessen ble likevel aldri fullført. Til overmål ble materialet fra KS1-
prosessen unndratt offentlighet til etter at Miljøverndepartementet den 24.02.2009 hadde avgjort 
ankesaken mot traséplanene i strandsonen.  
 
Norsk Bane AS fikk først i ettertid tilsendt og gått gjennom materialet fra KS1-prosessen, som hev-
des å være basert på vårt traséforslag fra 06.04.2006. Det må imidlertid konstateres at trasékar-
tene viser en bane som mange steder har en helt annen linjeføring enn Norsk Banes forslag. Det 
er vanskelig å se noen god grunn til avvikene. Tvert imot. Jernbaneverkets linjeføring gir dårligere 
terrengtilpasning, flere store skjæringer og fyllinger, vesentlig lengre broer og flere helt unød-
vendige belastninger for lokalmiljøene. Dette reflekteres også i kostnadsberegningene. Samtidig 
har Jernbaneverkets trasé til dels vesentlig sterkere stigninger og dårligere funksjonalitet. Alt 
dette reiser spørsmålet om Jernbaneverkets østlige trasé ”bare” er en mislykket gjengivelse av 
Norsk Banes traséforslag eller en bevisst manipulasjon. 
 
Vedlagt følger vårt notat av 29.09.2010 om Jernbaneverkets mangelfulle og uforsvarlige behan-
dling av en østlig trasé1. Vedlagt følger også vårt brev av 02.02.2009 til Samferdselsdepartemen-

                                                   
1 Kan også lastes ned fra http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=173  



 

 2

tet om frigivelse av KS1-rapporten som var unndratt offentlighet, de fire mailene som ble sendt i 
sakens anledning og følgebrevet fra Samferdselsdepartementet av 06.03.2009, når vi fikk tilsendt 
dokumentene – 13 dager etter at Miljøverndepartementet hadde avgjort ankesaken mot trasé-
planene i Mjøsas og Vormas strandsone. 
 
 
2. Østlig trasé både bedre og langt billigere enn trasé i Mjøsas og Vorma strandsone. 
2.1 Jernbaneverkets trasé i strandsonen. 
Dobbelsporet fra Oslo og Gardermoen slutter i dag ved Venjar. I stedet for å starte videre planleg-
ging av dobbeltsporet her, har Jernbaneverket startet planleggingen av nytt dobbeltspor nord for 
Eidsvoll stasjon. Dermed blir det stående igjen ca. 3,7 km med enkeltspor mellom Venjar og Eidsvoll 
stasjon. Det blir en flaskehals for all togtrafikk og legger store begrensninger på banekapasiteten og 
toghastighetene i hele IC-nettet mellom Lillehammer/Hamar og Oslo/Gardermoen. Avsnittet har i 
tillegg en sving for bare 130 km/t og 2,7 % stigning, som er for bratt for godstog. Godstog må 
dermed ta av ved Eidsvoll stasjon, krysse over motgående spor, og benytte den kronglete og enkelt-
sporete Hovedbanen mellom Eidsvoll og godsterminalen på Alnabru. 
 
Fra Minnesund i sør og hele veien nordover til etter den planlagte broen over Tangenvika, er 
traséen kun dimensjonert for 200 km/t. Jernbaneverket tar altså ikke hensyn til Stortingets ved-
tak om å dimensjonere for minst 250 km/t2, men vil i stedet bygge en trasé for 130 – 200 km/t. 
 
I tillegg til en uakseptabel dårlig funksjonalitet og miljømessig uforsvarlige planløsninger vil 
Jernbaneverkets trasé i Mjøsas strandsone også gi store og vanskelig forutsigbare kostnader. 
Byggegrunnen er særdeles problematisk pga. bratte skråninger og store lag med løsmasser i de 
mange vikene langs Mjøsa. Forholdene er nokså uberegnelige og gir en stor risiko for ytterligere 
kostnadsøkninger etter hvert som byggearbeidene evt. vil skride fremover. Lokaliseringen i bun-
nen av en bratt skråning, nedenfor ny E6 og lokalvei, gjør traséen svært utsatt for flom og ras ved 
ekstremvær, særlig etter at en har fjernet mye av eksisterende vegetasjon som i dag binder mye 
vann og jordmasser. De to store bruene, ved Minnesund og over Tangenvika, vil pga. de dårlige 
fundamenteringsforholdene bli svært kompliserte og svært dyre å bygge. Broen ved Minnesund 
går i tillegg rett gjennom et fuglefredingsområde, noe som vil kreve særtiltak for å begrense den 
negative påvirkningen. Bygging på kryss og tvers i eksisterende banetrasé vil samtidig skape for-
sinkelser for både togpassasjerer og anleggsarbeidet, noe som også vil være fordyrende. Vi stiller 
store spørsmålstegn ved hvordan byggingen av jernbanetraséen i strandsonen kan fremstilles av 
Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen som en besparelse på 400 millioner kroner. Tvert imot vil byg-
ging i strandsonen bli meget fordyrende i forhold til østlig trasé. 
 
Jernbaneverkets kostnadsanslag for traséen Eidsvoll – Sørli er nå økt fra 6,9 mrd. kr. i 2008, til 
7,9 mrd. kr. i 2009, til 9 mrd. (2010-kroner) i august 2011 og til 10 mrd. (2011-kroner) i november 
2011. Men kostnadsøkningene vil neppe stoppe der! I Dagens Næringsliv 06.12.11 omtaler Jernbane-
verkets Kjell Bakken 10 mrd. kr. som ”et gammelt kostnadsoverslag”! I tillegg kommer kostnadene 
med å erstatte den enkeltsporete banen mellom Venjar og Eidsvoll med en ny dobbeltsporet bane 
for minst 200 km/t og med maks. 1,25 % stigning, slik at banen også vil kunne trafikkeres av gods-
tog. Jernbaneverket har ikke utredet en slik bane i det hele, men vi anslår kostnadene til ca. 3 mrd. 
kr. Samlet pris Venjar - Sørli med Jbv sin trasé langs strandsonen vil altså bli minst 13 mrd. kroner. 
 
2.2 Deutsche Bahns østlige trasé. 
Deutsche Bahns trasé starter ved Venjar, der dobbeltsporet i dag slutter, og svinger allerede der-
fra mot øst for å kunne krysse Vorma på et av de smaleste punktene (sør for Eidsvoll sentrum), i 
stedet for å krysse elven midt i fuglefredingsområdet der Vorma er breiest, slik Jernbaneverket 
legger opp til. Banen stiger derfra slakt oppover mot Mjøsåsen, i god avstand fra Vorma og Mjøsas 
strandsone. Slik unngås miljøkonfliktene og risikoene for flom og ras i strandsonen, traseen får 

                                                   
2 Bl.a. vedtak i NTP 2009-2013 om å dimensjonere alle strekninger som kan tenkes å inngå i et framtidig høyhastig-
hetsnett for minst 250 km/t og vedtak 04.12.08 i Stortingets budsjettinnstilling for 2009. 
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dobbeltspor hele veien, er tilpasset godstrafikk (med maksimal stigning på 1,25 % i hht. internas-
jonale standarder) og er dimensjonert for 260 – 300 km/t. Banen er slik i samsvar med Stortingets 
krav om minst 250 km/t og kan slik også inngå i det kommende høyhastighetsnettet. Banen er 
planlagt med stasjoner både på Eidsvoll og Tangen3. Det er tilrettelagt for at dagens bane nord for 
Venjar kan opprettholdes som nå med stasjoner for lokaltog på Eidsvoll og Langset (endestasjon) 
med påkobling både til Hovedbanen og Gardermobanen.  
 
Deutsche Bahns trasé går stort sett i enkelt terreng på stabil byggegrunn og kan bygges i ett, uten 
gjensidige forstyrrelser og forsinkelser av anleggsarbeid og togtrafikk. Traséen er kostnadsbereg-
net til 7,6 mrd 2010-kroner, fra Venjar til Sørli. Oppsummert har Deutsche Bahns østlige trasé en 
langt høyere teknisk standard til en langt lavere kostnad, ved mye færre konflikter med natur og 
miljø. Forskjellen mellom Jernbaneverket kostnadskalkyle for traséen i strandsonen og Deutsche 
Bahns kostnadskalkyle for en østlig trasé utgjør pr. i dag ca. 5,4 mrd. kroner for strekningen Venjar 
-JSørli. Men det kan det som nevnt forventes betydelige kostnadsøkninger for Jernbaneverkets 
trasé i strandsonen, noe som vil øke forskjellen ytterligere.  
 
 
3. Deutsche Bahns østlige trasé vil kunne gi raskere realisering av dobbeltspor til Hamar. 
Det er kun parsellen Langset – Kleverud som etter Jernbaneverkets planer skal påbegynnes 
våren 2012 og fullføres i 2015. Parsellen ligger midt mellom andre parseller. For Kleverud – Sørli 
er det ikke fastsatt byggestart, men antatt en gang mellom 2015 og 2019. Byggestart Eidsvoll – 
Langset er ikke planlagt før i 2019. Verken for Sørli – Hamar eller Venjar – Eidsvoll har Jernbane-
verket byggeklare planer. Jernbaneverket har antydet fremføring til Hamar tidligst i 2024. Da 
sannsynligvis fremdeles med enkeltspor Eidsvoll – Venjar. Det vil også bli mange år med forsin-
kelser i togtrafikken pga. at mye av byggingen foregår oppi dagens trasé. 
 
Deutsche Bahn har utarbeidet planforslag også for Sørli – Hamar, som er kostnadsberegnet til 3,4 
mrd. i 2010-kroner. Byggetiden Venjar – Sørli er anslått til ca. 4 år, med Sørli – Hamar ca. 4 – 5 år. 
Selv med nye kommuneplan- og reguleringsprosesser vil hele traseen kunne fullføres i god tid før 
2024. Et interessant poeng er at man for innsparte kostnader ved å velge Deutsche Bahns østlige 
trasé Venjar – Sørli også har romslig finansiering helt frem til Hamar, noe som også vil kunne med-
virke til en raskere realisering av traséen. Siden østlig trasé Venjar - Sørli bygges uavhengig av 
dagens trasé, vil den heller ikke gi slike ulemper med årelange forsinkelser i byggeperioden som 
strandsonetraséen vil gi.  
 
 

SPØRSMÅL FRA STORTINGET OG STATSRÅDENS SVAR, MED KOMMENTARER FRA NORSK 
BANE. 
A. Spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) 02.11.2010 om KS1 for østlig trasé ble igangsatt, men ikke 
fullført, med det resultat at trasévalget ble kan være tatt på mangelfullt/feilaktig grunnlag.4 
 
Samferdselsministeren svarer ikke direkte på spørsmålet og problemstillingen, men skriver bl.a.: 
”Høsten 2009 (vår understrekning) bestemte Samferdselsdepartementet i samråd med Finans-
departementet at KS1-prosessen skulle avsluttes uten at endelig sluttrapport forelå.”  
 
Vår kommentar: Hva er hensikten med en KS1-prosess som avsluttes over et halvt år etter at valg 
av trasé allerede var foretatt? Det vises til pkt. 1 ovenfor og vedlagte mail- og brevveksling med 
Samferdselsdepartementet om saken. Det kan ikke herske noen tvil om at KS1-prosessen ikke ble 
fullført, at Jernbaneverket ikke etterkom departementets pålegg om en bred, etterprøvbar og 
dokumentert vurdering av alle alternativer og at delresultatene fra KS1-prosessen ble unndratt 
offentligheten til etter Miljøverndepartementet sitt vedtak i ankesaken om utbyggingen i strand-

                                                   
3 Stasjonen i Eidsvoll er planlagt ca. 1 km øst for sentrum, mens dagens stasjon ligger ca. 500 meter vest for sentrum. 
Stasjonen i Tangen er foreslått rett ved dagens stasjon. 
4 Se spørsmål og samferdselsministerens svar av 11.11.2010 http://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=48166.  



 

 4

sonen. Dermed fikk allmennheten og besluttende organer på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå 
aldri tilgang til et forsvarlig saksbehandlingsgrunnlag før Miljøverndepartementet tok sin avgjørel-
se om traséen i strandsonen 24.02.2009.  
 
Samferdselsministeren skriver i tillegg: ”Tilsvarende har liknende løsninger som Norsk Bane AS sitt 
forslag, vært vurdert både i fylkesdelplan for Gardermoen – Mjøsbyene og i en egen silingsrapport i 
forbindelse med fastsettelse av planprogram for fellesprosjektet E6 – Dovrebanen.” 
 
Vår kommentar: Det er ikke riktig. Det som ble vurdert i fylkesdelplanen og silingsrapporten som 
ministeren her omtaler5, var alle tidlige traséforslag fra Jernbaneverket som startet nord for 
Eidsvoll stasjon, går skrått over Vorma sør for Minnesund (1 km midt gjennom fuglefredningsom-
råde) og søker oppover mot Mjøsåsen derfra, noe som bl.a. resulterte i en alt for bratt stigning for 
godstog. Dette kan overhodet ikke sammenlignes med verken vår trasé fra 2006 eller Deutsche 
Bahns trasé fra 2008, som starter der dagens dobbeltspor slutter ved Venjar sør for Eidsvoll og er 
tilpasset godstrafikk, jfr. pkt. 2.2 ovenfor. 
 
 
Spørsmål fra Transport og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med behandling av 
Stortingsproposisjon 13 S (2011 – 2012): 
 
B. Spørsmål 9, om Norsk Banes og Deutsche Bahns alternativ for en østlig trasé i god avstand 
fra Mjøsa har blitt vurdert i tilstrekkelig grad i planprosessen. 
 
Samferdselsdepartementet innleder svaret med å skrive at det er vurdert ulike traséløsninger, 
men at ingen av konseptene er identiske med Norsk Banes. Resten av svaret kan imidlertid være 
langt mer egnet til å forvirre enn å opplyse. Sitat: ”Jernbaneverket har foretatt en grov kostnads-
vurdering og anslått en merkostnad på i størrelsesorden 3 - 4  mrd. kroner ved å velge det østre 
alternativet mellom Eidsvoll og Hamar, sammenliknet med trasé langs Mjøsa. Det ble ikke påvist 
store nok gevinster som kunne oppveie denne betydelige merkostnaden, og Jernbaneverket valgte 
å legge trasé langs Mjøsa til grunn for videre planlegging. Denne løsningen ga også mulighet for 
å få til en samordnet utbygging av E6 og jernbane, med reduserte kostnader og mer effektivt an-
leggsarbeid.” 
 
Vår kommentar: Vi stiller oss meget undrende til hvordan Jernbaneverket har kunnet planlegge, 
og kalkulere, en østlig trasé - på mye enklere byggegrunn enn i strandsonen - til å koste 3 – 4 mrd. 
kroner mer enn trasé i strandsonen! Vi avviser enhver sammenligning mellom denne og Norsk 
Banes traséforslag av 2006 eller Deutsche Bahns detaljerte traséforslag av 2008, jfr. 1 og 2 oven-
for og vedlagte notat.  Siden det var Norsk Banes og Deutsche Bahns traséer spørsmålet gjaldt, 
må derfor svaret enten oppfattes som et ikke-svar på spørsmålet eller som direkte misvisende.  
 
Deutsche Bahns trasé Venjar – Sørli er ganske likt Norsk Banes i Eidsvoll kommune, men en god 
del annerledes i Stange kommune. Deutsche Bahns trasé ble kostnadsberegnet til 7,6 mrd. i 
2010-kroner, etter bistand også fra svenske Vectura Consulting AB 6. Det tilsier en ganske annen 
konklusjon enn statsrådens svar kan gi inntrykk av. Deutsche Bahns østlige trasé vil være flere 
milliarder kroner rimeligere å bygge enn Jernbaneverkets trasé i strandsonen! Det finnes ingen 
som helst slags grunnlag for eventuelle påstander om at den skal være 3 – 4 milliarder dyrere!   
 
Vi vil også tilføye at Jernbaneverkets trasé i strandsonen har hatt en sterk prisøkning på fore-
løpig 3 mrd. kr. siden 2008 (fra 6,9 til 10 mrd., inkl. prisstigning), med varsel om ytterligere kost-
nadsøkninger. Det reiser ytterligere spørsmål rundt Jernbaneverkets grunnlag for valg av trasé.  
 
                                                   
5 Se f.eks. http://www.e6-dovrebanen.no/_attachment/65743/binary/23346, tekst kap. 6.2 side 55 og plansje i 
vedlegg 2, side 77 
6 De svenske statsselskapene Banverket Projektering og Vägverket Konsult ble 01.01.09 slått sammen til Vectura AB. 
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C. Spørsmål 10, om Jernbaneverkets trasé langs strandsonen vil oppfylle Stortingets tidligere 
vedtak om at nye utbygginger må dimensjoneres for minste hastighet 250 km/t. Tilsvarende 
spørsmål om hastighetsdimensjonering også stilt i spørsmål 1365 fra Borghild Tenden.  
 
Ministeren innleder med at planleggingen er gjennomført med utgangspunkt i 200 km/t som 
dimensjonerende hastighet, men skriver så: ”På øvrige deler av strekningen Eidsvoll - Hamar, 
dvs, nord for Kleverud/Tangen og mellom Eidsvoll og Minnesund/Langset vurderer Jernbane-
verket traseene på nytt for å vurdere mulighetene for optimalisering for hastighet på 250 km/t.” 
 
Våre kommentarer: 
a) Ved Eidsvoll er det en sving for kun 130 km/t og fra Minnesund/Langset er hastigheten kun 
200 km/t. Et tog har ikke mulighet for å akselerere fra 130 km/t til 250 km/t og bremse ned igjen 
til 200 km/t på den 8 km lange strekningen mellom Eidsvoll og Minnesund. 
b) Det er ikke mulig med 250 km/t fra nord for Kleverud, fordi svingen sør for brua som Jernbane-
verket foreslår over Tangenvika bare er dimensjonert for 200 km/t og at brua i seg selv bare er 
dimensjonert for 200 km/t. Dvs. at 250 km/t bare vil være mulig nord for Tangenvika. Men da er 
man helt i nordenden av traseen Eidsvoll - Sørli. Fra slutten av brua er det ca. 1 mil til Sørli. Et ICE3, 
for toppfart 330 km/t, vil pga. stigning mot nord ikke komme opp i 250 km/t før omtrent akkurat 
når det passerer Sørli.  
 
Svaret på spørsmålet er derfor nei. 
 
Etter at Deutsche Bahns traséforslag fra 13.11.08, dimensjonert for 260 - 300 km/t, ble kjent i 
media, gikk for øvrig Jernbaneverket ut i bl.a. Hamar Arbeiderblad 29.12.2008 og egne nettsider 
og hevdet at togene kunne kjøre 250 km/t i deres trasé i strandsonen. Dette er faglig sett klart 
feilaktige påstander, noe Jernbaneverket hele tiden må ha visst om. 
 
 
D. Spørsmål 12: Hvordan harmonerer det fremlagte forslaget med utredningen fra Atkins, og 
rapportene fra de fire konsulentfirmaene som har vurdert linjevalg og stoppesteder for høy-
hastighetstog? 
 
Det er noe forvirrende når statsråd Kleppa skriver i sitt svar: ”Det er ikke lagt til grunn høyhas-
tighetsstopp på strekningen for Fellesprosjektet (Langset—Kleverud.) Her har Jernbaneverket 
heller ikke lagt til grunn stopp i IC-nettet.” Vi antar at det menes at Jernbaneverkets lyntogut-
redning ikke har lagt til grunn stopp ved Eidsvoll eller Tangen. I Deutsche Bahns traséforslag 
(tilrettelagt for et flerbrukskonsept for både langdistanse-, regional/IC- og godstrafikk og vari-
erende stoppemønster, slik også Stortinget har anbefalt) er det imidlertid lagt til rette for at 
stasjonene på Eidsvoll og Tangen både inngår i IC- og lyntognettet. 
 
Ang. linjevalg svarer statsråden: ”Jernbaneverket opplyser om at konsulentene dersom det på 
lang sikt viser seg å bli kapasitetsproblemer, skiller mellom en fase 1 og fase 2 i utredningsar-
beidene. I fase 2 er det lagt til grunn hastigheter på over 300 km/t. Det vil da være nødvendig 
med nye linjeføringer fra Eidsvoll og nordover (med alternativer via hhv Gudbrandsdalen og 
Østerdalen). Jernbaneverket opplyser at selv med et slikt opplegg vil den planlagte IC-utbyggin-
gen langs Mjøsa bli brukt til IC-trafikk og godstrafikk.” 
 
Vår kommentar: Et viktig poeng her er at Jernbaneverkets lyntogutredning viser at traséen i 
strandsonen vil gi kapasitetsproblemer i fremtiden. De har derfor foreslått en ny, østlig trasé fra 
Venjar. Når man nå er klar over disse fremtidige kapasitetsproblemene med traséen i strandsonen, 
fremstår det som underlig for oss at man ikke bygger østlig trasé med en gang. Slik Deutsche Bahn 
har planlagt østlig trasé, har den tilstrekkelig kapasitet til høyhastighets persontog for både IC- 
og langdistansetrafikk, og til godstog. Hvorfor da pådra seg utgifter til to utbygginger, til samlet 
kostnad på godt over 20 mrd. jfr. ovenfor pkt. 4? Og hvorfor skriver Jernbaneverket at traséen i 
strandsonen uansett skal brukes til godstrafikk? Deutsche Bahns østlige trasé er også tilpasset 
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godstrafikk og vil – med mindre det bygges en ny bane fra sør for Venjar til forbi Eidsvoll stasjon 
- ha langt høyere kapasitet for godstog enn traséen i strandsonen, jfr. 2.1 og 2.2 ovenfor.  
 
 
E. Spørsmål 13, om det vil være mulig å dimensjonere hele strekningen Venjar-Langset for 
250 km/t. 
 
Nei. Her har det vært fremsatt mange misvisende påstander. Se kommentarer under pkt. C. 
 
Vi føyer til at Deutsche Bahns trasé Venjar – Sørli vil gi en vesentlig reisetidsgevinst på 6 – 8 
minutter i forhold til Jernbaneverkets trasé Eidsvoll – Sørli.  
 
 
F. Spørsmål 14: 
”Strekningen Kleverud-Steinsrud/Sørli 
i) Hvilke løsninger arbeides det med for strekningen Kleverud-Sørli/Hamar? 
ii) Er grunnforholdene i Tangenvika problematiske for kryssing med bru? 
Utreder og planlegger Jernbaneverket et alternativ som er dimensjonert for minst 250 
km/timen?” 
 
i) Samferdselsdepartementets svar: ”Jernbaneverket opplyser at det på strekningen Kleverud –
Steinsrud uten større inngrep er mulig å få til kurveradier på 2400 meter, hvilket tilsvarer nor-
malkravene for 200 km/t og minimumskravene for 240 km/t. Det dimensjoneres for 250 km/t 
fra nordsiden av Tangenbukta og videre nordover.”  
 
Vår kommentar: Jernbaneverket har planlagt brua over Tangenvika og svingen sør for brua med 
en kurveradius på 1800 meter, som tilsvarer minstekravene for 200 km/t. En økning til 2400 meter 
vil kreve en helt annen linjeføring og nye reguleringsprosesser. 2400 meter radius vil heller ikke 
tillate mer enn maksimalt 225 km/t. Når det gjelder avsnittet nord for Tangenvika, er statsrådens 
svar korrekt, men det må tilføyes at nordgående tog heller ikke vil nå opp i 250 km/t før ved Sørli, 
jfr. kommentar under pkt. C. 
 
ii) Samferdselsdepartementets svar: ”Grunnforholdene i Tangenbukta er utfordrende, men 
Jernbaneverket opplyser at prosjektet er fullt gjennomførbart.” 
 
Vår kommentar: Vi kan absolutt si oss enige i at grunnforholdene i Tangenbukta er utfordrende. 
At brubyggingen er gjennomførbar sier imidlertid ikke så mye. Spørsmålet er: Til hvilken pris? 
Det er grunn til å frykte at både denne brua og brua over fuglefredingsområdet i Vorma ved 
Minnesund vil bli svært kostbare. Det burde være en selvfølge at man skaffet seg oversikt de 
totale investeringene før man binder opp løsningene gjennom først å bygge Langset – Kleverud.  
 
 
G. Spørsmål 15: 
”Hele strekningen Venjar-Sørli/Hamar 
Har departementet/Jernbaneverket et anslag over samlede investeringskostnader for 
utbygging av nytt dobbeltspor for hele strekningen Venjar-Steinsrud/Sørli/Hamar?” 
 
Samferdselsdepartementets svar: ”Jernbaneverket arbeider for tiden med en konseptvalgutred-
ning for IC-strekningene. Denne skal inngå som en del av planforslaget fra etatene og Avinor til 
NTP 2014-2023. Kostnadsoverslag for dobbeltspor for parsellene som gjenstår mellom Venjar og 
Hamar (etter at Langset – Kleverud er fullført) vil derfor foreligge når etatene har lagt fram sitt 
planforslag.” 
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Vår kommentar: Svaret betyr vel i klartekst: Nei. Jernbaneverket har pr. dato ikke oversikt over de 
samlede kostnadene. Da virker det på oss som grovt uansvarlig å binde opp fremtidige, ukjente in-
vesteringer, ved å starte med en delparsell (Langset - Kleverud) til ca. 5 mrd. kr. midt i strekningen.  
 
Deutsche Bahn sin trasé er for øvrig planlangt og kostnadsberegnet helt til Hamar, og videre 
nordover.  
 
 
Avsluttende kommentar 
Det er mange grunner til å stoppe opp for en nærmere vurdering av jernbanetraséen i 
strandsonen Eidsvoll – Sørli før en går videre: 

a) Jernbaneverket har ikke oversikt over samlede investeringskostnader. Dette er nødven-
dig før man setter i gang investeringer på enkeltparseller på midten, som binder opp frem-
tidige investeringer.   

b) Prosjektet har vist en kostnadseksplosjon de siste tre årene, og det er varslet ytterligere 
økninger. 

c) Prosjektet har ”glemt” enkeltsporet fra Venjar til Eidsvoll, som blir stående igjen som en 
flaskehals og vil legge begrensinger på kapasiteten til hele IC-nettet opp til Lillehammer.  

d) Inngrepene i Mjøsas strandsone og i fuglefredingsområdet i Vorma er i strid med nasjonale 
retningslinjer.  

e) Traséen er ikke i samsvar med Stortingets føringer om minst 250 km/t. 
f) Traséen har ikke kapasitet til fremtidig IC- og lyntogtrafikk og vil derfor gi behov for to 

traseer fra Venjar/Eidsvoll i fremtiden. Bygges derimot østlig trasé etter Deutsche Bahns 
planer, vil det være nok med en trasé, og man unngår doble investeringsutgifter. 

g) Jernbaneverket har unndratt østlig trasé for behandling hos lokale, regionale og nasjonale 
myndigheter på tross av at de var pålagt en KS1-utredning. Delresultatene fra denne ut-
redningen ble til overmål unndratt offentlighet. 

h) Forskjellen mellom kostnadskalkylene for Deutsche Bahns østlige trasé og Jernbanever-
kets trasé i strandsonen utgjør over 5 mrd. kroner, i favør av Deutsche Bahns trasé.  

i) Deutsche Bahns østlige trasé har langt høyere funksjonalitet, er dimensjonert for 260 – 
300 km/t, kan inngå i fremtidig lyntognett og er bedre tilpasset godstrafikk. 

 
Vi takker for henvendelsen om notatet, og håper det vil være til nytte i behandlingen av saken. 
Ta gjerne kontakt for oppfølgende spørsmål og informasjon.  
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Jørg Westermann        Thor W. Bjørlo 

Daglig leder         Kommunikasjonssjef 

 
 
 
 
 
 
Notatet videresendes også til Samferdselsdepartementet. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Forespørsel om bakgrunnsnotat 

 

Stortinget har i løpet av behandlingen av Prop. 13 S (2011–2012) 

Fellesprosjektet E6-Dovrebane stilt flere spørsmål til statsråd Kleppa om 

ulike forhold i saken. Disse relaterer seg blant annet til prosessen bak valget 

av jernbanetrasé og til hastighetsdimensjonering. Som et ledd i vår 

informasjonsinnhenting ber vi om at det utarbeides et kort notat der Norsk 

Bane presenterer sitt syn på statsrådens svar. 

 

Ber om svar senest onsdag 14. desember d.å. 

 

 

Etter fullmakt fra Venstre (Borghild Tenden), KrF (Geir Arne Servan), FrP 

(Bård Hoksrud) og Høyre (Ingjerd Schou), 
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Nytt dobbeltspor Eidsvoll – Sørli, våre forslag til østlig trasé 
og Jernbaneverkets håndtering av disse forslagene 

 

Innledning 

I vårt møte med Regionrådet for Hamarregionen 07.09.2010 ble det stilt spørsmål omkring 
Jernbaneverkets håndtering av en østlig trasé for nytt dobbeltspor Eidsvoll – Sørli - Hamar. 
I dette notatet har vi sammenstilt og kommentert våre viktigste opplysninger om saken. 

Historikk 

07.04.06 publiserte Norsk Bane AS et traséforslag for deler av en høyhastighetsbane Garder-
moen – Hamar, nærmere bestemt for avsnittet mellom Venjar ved Eidsvoll Verk og Saksrud ved 
Tangen. Traséen gikk ikke langs Vorma og Mjøsa, men lengre øst, bl.a. for å kunne innfri en del 
banetekniske minstekrav, herunder gjennomgående dimensjonering for høy hastighet og tilstrek-
kelig kapasitet for godstrafikk. Traséen imøtekom også alle innsigelsene mot Jernbaneverkets 
trasé gjennom fuglereservatet i Vorma og i Mjøsas strandsone, som senere ble anket inn for Miljø- 
verndepartementet av lokale og regionale myndigheter. 

Vårt forslag fra 2006 ble lagt ut på internett i form av flyfoto som viste broer, fjelltunneler, løs-
massekulverter og dagstrekninger, og var supplert med et finmasket rutenett (500 x 500 m) for 
geografiske koordinater. Koordinatnettet gjorde det enkelt å overføre traséforslaget til andre 
plandokumenter. Forslaget ble to uker senere også publisert på nettsidene til Norges Naturvern-
forbund1. Ønsket om østlig trasé har siden blitt fremmet gjentatte ganger av flere organisasjoner. 
 
22.02.07 hadde Jørg Westermann, daglig leder i Norsk Bane AS, et møte med Kathrine Gjerde i 
Rambøll AS, som hadde fått i oppdrag fra Jernbaneverket å vurdere vårt traséforslag. Gjerde var 
før øvrig ansatt i Jernbaneverket fra juni 1994 til juni 2006. I møtet ble vårt traséforslag gjennom-
gått i detalj med Gjerde. Norsk Bane AS fikk imidlertid ingen tilbakemelding fra Jernbaneverket 
eller Rambøll om resultatet av vurderingen.  
 
13.11.08 ble det holdt et møte med Samferdselsdepartementet og representanter for Jernbane-
verket og Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité for å orientere om traséforslaget 
som Deutsche Bahn på oppdrag fra Norsk Bane AS hadde utarbeidet for høyhastighetsbane 
mellom Oslo og Trondheim. Vi ble i møtet bedt om å lage en egen sammenligning av Deutsche 
Bahns og Jernbaneverkets alternativ for strekningen Eidsvoll – Sørli. 
 
17.11.08 ble notatet2 ferdigstilt og oversendt. På samme vis som Norsk Bane AS i 2006 valgte 
Deutsche Bahn en trasé i opp til tre kilometers avstand fra Mjøsa, dimensjonert for 300 km/t. 
I Eidsvoll kommune ligner Deutsche Bahns traséforslag mye på vårt forslag fra 2006, mens det 
er større forskjeller i Stange kommune.  

I korthet viser notatet at Deutsche Bahns alternativ vil gi minst 6 minutter kortere reisetid, langt 
større kapasitet for godstrafikk og høyere funksjonalitet under og etter anleggsperioden enn 
Jernbaneverkets trasé. Deutsche Bahns alternativ vil også være rimeligere (se vedlegg 2) og 
imøtekomme innvendingene fra alle høringsinstanser mot Jernbaneverkets trasé i fuglereserva-
tet i Vorma og Mjøsas strandsone. I motsetning til samtlige traséalternativer fra Jernbaneverket 

                                                   
1 Se http://naturvernforbundet.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=83683 
2 Se http://www.norskbane.no/upload_images/860120FEB8224C579427FB0F3C4B20B0.pdf 
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er både Deutsche Bahns anbefaling og vårt forslag fra 2006 i samsvar med Stortingets gjentatte 
vedtak i 2008, 2009 og 2010 om en hastighetsdimensjonering for ”minst 250 km/t”.  

Når et så solid og internasjonalt anerkjent selskap som Deutsche Bahn også konkluderte med øst-
lig trasé, med et detaljert traséforslag med slike positive konsekvenser, skulle man kanskje tro at 
Jernbaneverket, som nasjonal fagetat, ville fatte interesse, be om møte med Deutsche Bahn og på 
nytt vurderte eget valg av trasé. Jernbaneverket tok imidlertid ingen initiativ i den retning, men 
konsentrerte seg i stedet om å forsvare sitt eget forslag, bl.a. med direkte feilinformasjon i media. 
 
29.12.08 påstår Jernbaneverket i Hamar Arbeiderblad at det kan kjøres 250 km/t på ”deres” 
strekning, bortsett fra mellom Minnesund og Strandlykkja3. Det er ikke mulig! Ved Eidsvoll stasjon 
er det etter Jernbaneverkets plan fremdeles en skarp sving med fartsgrense 130 km/t. På ca. 8 km 
til Minnesund rekker togene ikke opp i 250 km/t før de må bremse ned igjen til 200 km/t4. En 
sving for 200 km/t ved Tangenbukta gjør at togene heller ikke kan komme opp i 250 km/t de ca. 
4 kilometerne dit fra Strandlykkja. Det er betenkelig at Jernbaneverket bedriver direkte feilinfor-
masjon5 om enkle fakta. Ville noen påstått at en vei er dimensjonert for 80 km/t pga. noen korte 
rette strekninger mellom svinger for 50 km/t? 
 
09.01.09 hevder Jernbaneverkets prosjektleder, Jan Ausland, i en kronikk i Hamar Arbeiderblad 
at Jernbaneverket har ”tidligere vurdert en lignende trasé som Norsk Bane AS’ forslag. Denne 
traseen ga et dårlig samfunnsøkonomisk resultat, og hovedårsaken til dette er at investerings-
kostnadene er beregnet til å være betydelig høyere.” (Se våre kommentarer på neste side og i 
vedleggene.) 
 
30.01.09 hadde Norsk Bane AS et møte med Jernbaneverket for å gå gjennom Deutsche Bahns 
og Jernbaneverkets traséforslag for Eidsvoll – Hamar. Gjennom brev av 15.12.08 og påminning i 
mail av 07.01.09 hadde Norsk Bane bedt om et bredt møte der både Deutsche Bahn, Banverket 
Projektering6, Jernbaneverket, politikere og departementet deltok, som oppfølging av møtet 
13.11.08 og notatet av 17.11.08. Dessverre ble møtet begrenset til bare Jernbaneverket og oss. 
Pga. påstandene om kostnader i Hamar Arbeiderblad spurte vi også etter dokumentasjon på Jern-
baneverkets vurdering av vårt traséforslag fra 2006. Jernbaneverket sa at vurderingen inngikk 
som del av en såkalt KS1-prosess7, som ikke ble fullført. Dermed var vurderingen av vårt trasé-
forslag et internt arbeidsdokument som ble unntatt offentlighet. Norsk Bane AS måtte derfor 
kontakte Samferdselsdepartementet og be om å få oversendt Jernbaneverkets vurdering.  

Denne forklaringen reiser mange spørsmål. KS1-prosessen var et krav fra Samferdselsdeparte-
mentet8, bl.a. for å sikre en bred vurdering av forskjellige traséalternativer. Hvorfor fullførte ikke 
Jernbaneverket denne prosessen? Hvorfor unnlot Jernbaneverket å foreta grundige utredninger 
av traséer i god avstand fra Mjøsas strandsone, når en ikke hadde fullført KS1-prosessen? Hvilke 
interesser hadde Jernbaneverket i at deres vurdering av østlig trase ikke ble ferdigstilt og gjort 
offentlig? Miljøvernorganisasjoner og andre høringsinstanser hadde jo gjentatte ganger bedt om 
at en østlig trase ble vurdert.9 
 
02.02.09 ba vi Samferdselsdepartementet om å få oversendt Jernbaneverkets vurdering av vårt 
traséforslag fra 2006. 

                                                   
3 Prosjektlederne Ausland og Kalager i Hamar Arbeiderblad 29.01.08 under tittelen ”Åpner for lyntog også langs Mjøsa”  
4 I flatt terreng bruker et tog bygd for 250 km/t minst en mil på å akselerere fra 130 km/t til 250 km/t. 
5 Se også Naturvernforb. http://naturvern.imaker.no/data/f/1/27/70/0_2401_0/090109_Trase_Eidsvoll-Hamar.pdf s. 2 
6 De svenske statsselskapene Banverket Projektering og Vägverket Konsult ble i 2009 slått sammen til Vectura. Disse 
bistod Deutsche Bahn i beregning av bygge- og driftskostnader. 
7 Innledende kvalitetssikring av ulike alternativer. 
8 I brev av 13.12.2006 til Naturvernforbundet slår samferdselsminister Navarsete fast: ” Som en følge av ovennevnte er 
Dovrebanen Eidsvoll — Hamar ett av prosjektene som skal underlegges KS1” 
9 Bl.a. brev av 12.12.2007 fra fire sentrale miløvernorganisasjoner: ”Vi stiller oss undrende til at man ikke har arbeidet 
mer med alternativ som i langt større grad tar hensyn til natur, miljø og landskap. Vi ber nå om at dette prioriteres i 
den videre prosessen. (...) Norsk Bane AS har utarbeidet en alternativ jernbanetrasé som kan frigi hele strandsonen 
mellom Eidsvoll og Tangen og muliggjøre mer skånsom kryssing av Vorma, som er et fuglefredningsområde.” 
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06.02.09 daterte Jernbaneverket et notat med trasékart og beregninger av byggekostnader for 
det som omtales som Norsk Banes traséforslag fra 2006. Dette notatet ble sendt til Samferdsels-
departementet som siden sendte det til oss. Det virker underlig. Hvorfor oversendte Jernbane-
verket ikke vurderingen som ble utarbeidet i 2007, men utarbeidet et nytt notat? Underlig er 
også at trasékartene som var vedlagt notatet, var daterte 30.01.07, dvs. nesten en måned før 
gjennomgangen av vår trasé med Kathrine Gjerde. Det virker altså som om vårt møte med Gjerde 
den 22.02.07 var uten betydning. 
 
24.02.09 kunngjorde Miljøverndepartementet hvilken trasé en hadde valgt for Eidsvoll – Sørli. I 
begrunnelsen er en østlig trasé overhodet ikke nevnt. Jernbaneverket kan altså ikke ha lagt frem 
dette som alternativ for Miljøverndepartementet. 
 
06.03.09 videresendte Samferdselsdepartementet Jernbaneverkets notat av 06.02.09 til Norsk 
Bane AS. Dersom dette hadde blitt gjort tidligere, kunne vi ha gjort Miljøverndepartementet opp-
merksom på det vi oppfatter som sterkt misvisende framstillinger i Jernbaneverkets notat.  

Gjennomgang av notatet fra Jernbaneverket om østlig trasé 

Vi må dessverre konstatere at trasékartene viser en bane som mange steder har en helt annen 
linjeføring enn vårt forslag i 2006. Avviket er på opp mot 180 meter i horisontalplanet og ca. 20 
meter i vertikalplanet. Vi tar sterkt avstand fra å betegne denne banen som forslaget fra Norsk 
Bane AS.  

Det er vanskelig å se noen god grunn til avvikene mellom vårt forslag og Jernbaneverkets østre 
trasé. Sistnevnte vil ikke noe sted være gunstigere, verken for anleggskostnadene, miljøet eller 
togdriften. Tvert imot. Jernbaneverkets linjeføring gir generelt en dårligere terrengtilpasning, 
flere store skjæringer og fyllinger, vesentlig lengre broer og mange steder helt unødvendige 
belastninger for lokalmiljøene. Dette reflekteres også i kostnadsberegningene. Samtidig har 
Jernbaneverkets trasé til dels vesentlig sterkere stigninger, i flere tilfeller også ut over det 
nivået som oppgis som planforutsetning. For forbindelsessporet mellom Hovedbanen og den 
planlagte høyhastighetsbanen har Jernbaneverket dessuten valgt en linjeføring som bl.a. krever 
ca. én km lengre bane og fører til mer kompliserte togdrift enn vårt forslag. Se vedlegg 1 for en 
mer utfyllende beskrivelse med illustrasjoner. 

Vår vurdering av Jernbaneverkets eget forslag 

Jernbaneverkets traseforslag i fuglereservatet i Vorma og i Mjøsas strandsone er en katastrofalt 
dårlig løsning både miljømessig, jernbanefaglig og økonomisk. Det er heller ikke i tråd med Stor-
tingets krav om minst 250 km/t. Mellom Eidsvoll og Venjar (sør for Eidsvoll stasjon) blir det også 
stående igjen en bit på ca. 3 km enkeltsporet bane med sving for 130 km/t og for bratt stigning 
for godstog som Jernbaneverket har ”glemt” i planleggingen. Dette er faglig så uforsvarlig at det 
nesten blir parodisk. Å fjerne denne flaskehalsen og bygge en bane med tilnærmelsesvis samme 
funksjonalitet som Deutsche Bahns trasé eller vårt forslag fra 2006, vil kreve tilleggsinvesterin-
ger for minst 2,5 mrd. kroner slik Jernbaneverket nå har planlagt Eidsvoll – Sørli. En østlig trasé 
starter imidlertid ved Venjar og unngår denne problematikken. En østlig trasé vil i tillegg gi bety-
delig kortere reisetider.  

Konklusjon 

Jernbaneverkets håndtering av østlig traséforslag i god avstand fra Mjøsa framstår for oss som 
underlig og sterkt kritikkverdig. Det er grunn til å anta at både lokale, regionale og nasjonale 
styresmakter har foretatt et trasévalg for Eidsvoll - Sørli på ufullstendig og mangelfullt grunnlag.  
 

Norsk Bane AS, 29.09.2010 
 

 Jørg Westermann           Thor W. Bjørlo 
     daglig leder       kommunikasjonssjef 
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Vedlegg 1: 
 
Nærmere om prisforskjellen mellom Deutsche Bahns og Jernbaneverkets alternativ 

Jernbaneverkets forslag innebærer bygging i en meget trang og bratt korridor tett ved eller på 
dagens bane, og nær trafikkerte veier og anleggsarbeid for vei. Det krever mange hensyn og et 
langvarig, komplisert og kostbart anleggsarbeid. Samtidig skaper det problemer for avvikling av 
eksisterende togtrafikk. Deutsche Bahns trase går derimot i enklere terreng uten nevneverdige 
konflikter med togdrift, veitrafikk og annet anleggsarbeid, og kan bygges i ett. 

Vårt notat av 17.11.2008 viser at Deutsche Bahns alternativ for Venjar – Sørli etter beregningene 
er ca. 300 mill. kr. rimeligere enn Jernbaneverkets trasé Eidsvoll - Sørli, med en kostnad på 6, 6 
mrd. kr. mot 6,9 mrd. kr. for Jernbaneverkets, begge i 2008-kroner. I ettertid har Jernbanever-
kets forslag fått økte kostnader som vi har fått oppgitt å være i størrelsesorden 1 mrd. kr., til 7,9 
mrd. kr. I sin avslutningsrapport i mai 2009 la Deutsche Bahn på et generelt tillegg på 10 % på 
alle kostnader som en sikkerhetsmargin. Tillagt dette vil Deutsche Bahns alternativ ha en bereg-
net kostnad på 7,3 mrd. kr. i 2008-priser, dvs. ca. 600 mill. kr. rimeligere enn Jernbaneverkets.  

I tillegg til dette er det viktig å gjøre oppmerksom på at Deutsche Bahns alternativ starter alle-
rede ved Venjar, ca. 3 km sør for Eidsvoll stasjon og slik også løser dagens underlige og uhold-
bare situasjon med enkeltsporet bane, med sving for 130 km/t og så sterk stigning (2,7 %) at 
godstog må kjøre utenom på den kronglete og enkeltsporete Hovedbanen. Bare å omgjøre denne 
”missing link” i Jernbaneverkets planer til dobbeltspor vil koste minimum 0,5 mrd. kroner. Uten 
at problemene med fartsbegrensende sving og sterk stigning da ville være løst, er kostnadsfor-
skjellen totalt sett rundt 1 mrd. i favør av Deutsche Bahns trasé.  

Men skal Jernbaneverket i ettertid fjerne flaskehalsen mellom Venjar og Eidsvoll på en fullgod 
måte, dimensjonert for høyhastighet og godstog, må man regne med en investering på minst 2,5 
mrd. kr. (se mer om dette under pkt 6.1 og 6.2 i vårt notat10 av 17.11.08). Deutsche Bahns alterna-
tiv vil da totalt sett være om lag 3 mrd. kroner billigere enn Jernbaneverkets alternativ. Dette er 
en mer reell sammenligning, selv om Deutsche Bahns alternativ da fremdeles vil gi høyere fart og 
kortere reisetid.   

Det vil selvsagt ligge noe usikkerhet i slike kostnadsberegninger, blant annet pga. ulike bereg-
ningsforutsetninger og varierende nøyaktighet i undersøkelsene av trasé og anleggsarbeid. Men 
det kan slå begge veier. Deutsche Bahn opererer f.eks. på flere punkt med vesentlig høyere 
enhetskostnader enn Jernbaneverket. Og uansett vil Deutsche Bahns alternativ helt klart være 
både rimeligere og mer funksjonelt enn Jernbaneverkets alternativ i en reell sammenligning.  
 
 
 
 
Vedlegg 2: 
 
Gjennomgang av notatet fra Jernbaneverket om østlig trasé  

Trasékartene for Jernbaneverkets østre trasé viser en bane med en helt annen linjeføring enn 
vårt forslag i 2006. Illustrasjonen fra Saxlundmarka i Stange (se neste side) viser f.eks. at Jern-
baneverkets trasé i dette området ligger opp mot 100 meter lengre øst og ca. 20 meter høyere i 
terrenget enn vårt forslag. Det fører til mye lengre broer, større fyllinger og skjæringer og langt 
sterkere fall i tunnelen mot Tangen. 

Også sørvest for Grova i Eidsvoll virker Jernbaneverkets trasé uforståelig. Mens banen etter vårt 
forslag ligger på bakkenivå på to skogkledde åsrygger, går Jernbaneverkets trasé ca. 60 meter 
lengre nord og 15 – 20 m over bakkenivå. Det resulterer i flere og lengre broer og større inngrep 
i dyrka mark.  

                                                   
10 http://www.norskbane.no/upload_images/860120FEB8224C579427FB0F3C4B20B0.pdf 
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Noen steder er det bare 
et lite avvik i horisontal-
planet mellom vårt for-
slag og Jernbaneverkets 
trasé. Sistnevnte har like- 
vel store negative konse-
kvenser for lokalmiljøene 
langs banen fordi en har 
valgt en ugunstig høy 
lokalisering i terrenget. 
Etter vårt forslag vil 
banen f.eks. gå like øst 
for gården Bjørkås i Eids-
voll, i tunnel. Jernbane-
verkets trasé ligger der-
imot ca. 15 meter høyere 
i terrenget, i dagen, og 
enda nærmere gården. 
Jernbaneverket forut-
setter derfor at garden 
må innløses. Også ved 
Haugen (ca. 400 m nord 
for Bjørkås) har en valgt 
en linjeføring midt over 
bolighus, mens banen 
etter vårt forslag går 
utenom området. 

Dette er bare noen eks-
empler på en underlig 
linjeføring. En må spørre 
om ikke Jernbaneverkets 
trasé heller er en bevisst 
manipulasjon enn en 
mislykket gjengivelse av 
vårt traséforslag. 

 
Illustrasjon 1, fra Saxlundmarka. 
Vårt traséforslag er inntegnet 
som to separate spor, mens 
Jernbaneverkets trasé er mar- 
kert med svarte punkt. Gule 
baneavsnitt er broer, røde 
avsnitt er dagstrekninger og  
grønne avsnitt er tunneler. 

 
Kostnadsberegningen 

Den dårlige terrengtilpasningen og de mange lange broene resulterer i nokså store byggekostna-
der for Jernbaneverkets østre alternativ. Jernbaneverket legger f.eks. til grunn at hele 67 % av 
dagstrekningene vil ha 10 – 20 meter høye fyllinger eller skjæringer. Ved vårt forslag har derimot 
bare ca. 20 % av dagstrekningene fyllinger eller skjæringer på mer enn 10 meters høyde.  

I tillegg har beregningsgrunnlaget en noe varierende kvalitet. Som det går fram av illustrasjonen 
fra området sørøst for Viksdammen i Stange (se neste side), viser trasékartene for Jernbanever- 
kets trasé flere steder en direkte overgang mellom bro og tunnel, dvs. uten mellomliggende dag- 
strekning. Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med terrenget. Jernbaneverket har altså 
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regnet med ei bro der ba- 
nen vil kunne gå i dagen, 
og således kommet fram 
til høyere kostnader enn 
det er grunnlag for.  
 
Illustrasjon 2, fra området 
sørøst for Viksdammen. 
Ved Jernbaneverkets trasé er 
det på begge sider av tunnelen 
midt på kartet (i grønt) en 
direkte overgang til ei bro. 
 

Feil grunnlag for kon-
klusjon om trasévalg  

I Hamar Arbeiderblad 
29.01.08 het det: 
”Jernbaneverket anslår 
overfor HA at en lyntog-
bane mellom Hamar og 
Eidsvoll, langs en helt ny 
trasé, koster 12-13 milli-
arder kroner. Dette ut-
gjør ifølge etaten fire-
fem milliarder mer et 
dobbeltspor stort sett 
langs dagens bane. Til 
sammenligning mener 
Norsk Bane at det kan 
bygge denne lyntog-
banen for ni milliarder.11 
Holdbarheten i disse 
beregningene avgjør 
mye om rikspolitikerne 
velger en lyntogbane 
langs en helt ny trasé 
eller ikke.”  

Hvis den politiske av-
gjørelsen er tatt på dette 
grunnlaget fra Jernbane-
verket, er trasévalget 
gjort på feilaktige pre-
misser og politikerne er 
ført bak lyset. 

Som vist ovenfor, er Jernbaneverkets beregninger gjort på et grunnlag som har lite å gjøre med 
vårt traséforslag fra 2006 eller med Deutsche Bahns alternativ. En østlig trase vil tvert imot være 
rimeligere enn Jernbaneverkets trasé i Mjøsas strandsone.   

                                                   
11 Det er her snakk om en bane helt til Hamar, altså ikke bare Eidsvoll – Sørli, men også Sørli – Hamar. 
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Statssekretær Erik Lahnstein 

Avdelingsdirektør Fredrik Birkheim Arnesen    

 Postboks 8010 dep.  

 0030 OSLO          

  
Deres referanse:     Vår referanse:  Eidsv-Sørli/020209/twb 

 

Ålesund, 02.02.2009 

 

Eidsvoll – Sørli. Jernbaneverkets beregninger av kostnader ved østlig trasé. 

Frigivelse av dokumenter. 
 
Jernbaneverket har beregnet østlig trasé Eidsvoll – Sørli til å koste 12 – 13 mrd. kr, det doble av hva 

Banverket Projektering (nå Vectura) og Deutsche Bahn har kommet til. Til vårt møte med 

Jernbaneverket 30.01.09 hadde vi bedt om en detaljert gjennomgang av hvilket traseforslag og 

hvilken kostnadsberegning Jernbaneverket bygger på når de oppgir en slik pris. 

 

Jernbaneverket opplyste om at deres kostnadskalkyle på østlig trase er utarbeidet i samarbeid med 

Kathrine Gjerde ved Rambøll som en del av KS1-prosessen i forbindelse med Eidsvoll – Sørli 

(Hamar). I følge Jernbaneverket gikk imidlertid dette arbeidet i vranglås og kostnadsberegningene 

er derfor unntatt offentligheten, siden dokumentet ikke er offentlig. Jernbaneverket uttrykte i møtet 

at de ikke hadde noe imot at vi får tilgang til dokumentene angående østlig trasé, men dette må 

avgjøres av Samferdselsdepartementet. 

 

Etter Jernbaneverkets kostnadskalkyler vil østlig trase Venjar – Sørli koste 282 millioner kroner pr. 

kilometer, mens traséen langs Eidsvoll – Sørli langs Mjøsa skal koste 168,3 millioner kroner pr. 

kilometer. Vi stiller oss spørrende til hvordan Jernbaneverket har kommet til at østlig trasé, i 

enklere terreng uten fordyrende konflikter med avvikling av bl.a. eksisterende jernbanetrafikk, skal 

være så mye dyrere enn Jernbaneverkets foreslåtte trasé langs Mjøsa.  

 

Norsk Bane ber med dette om at dokumentene, med traseforslag og kostnadskalkyler, vedrørende 

Jernbaneverkets vurdering av østlig trasé frigis raskest mulig, slik at Norsk Bane AS kan få tilgang 

til dem i digital eller trykt form. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Thor W. Bjørlo 

Kommunikasjonssjef, Norsk Bane AS 

 

mailto:post@norskbane.no
http://www.norskbane.no/


From: Norsk Bane AS - Thor W. Bjørlo  
Sent: Wednesday, March 04, 2009 10:25 AM 
To: Erik Lahnstein ; Fredrik Birkheim Arnesen  
Cc: Øyvind Halleraker ; Hallgeir Langeland ; Torstein Rudihagen  
Subject: Frigivelser av dokumenter Eidsvoll - Sørli, fjerde gangs henvendelse 
 
Statssekretær Erik Lahnstein 
Avdelingsdirektør Fredrik Birkheim Arnesen 
 
Vi sender nå denne henvendelsen for fjerde gang. Det er nå gått over en måned siden vår første 
henvendelse i saken, jfr. vedlagte brev.  
 
Vi ber om at dokumentene for Jernbaneverkets beregning av østlig trasé Eidsvoll - Hamar til 13 
milliarder kroner blir frigitt og gjort tilgjengelig for oss. Vi minner om at Jernbaneverket selv har 
uttalt at de ikke har noe imot det. Vi ber om et snarlig svar. 
 
Vennlig hilsen 
 
Thor Westergaard Bjørlo 
Kommunikasjonssjef 
Norsk Bane AS 
tlf. 70 10 16 40 / 90 10 19 26 
twb@norskbane.no 
www.norskbane.no 
 
----- Original Message -----  
From: Norsk Bane AS - Thor W. Bjørlo  
To: Fredrik Birkheim Arnesen ; Erik Lahnstein ; Norsk Bane AS - Thor W. Bjørlo  
Cc: Torstein Rudihagen ; Hallgeir Langeland  
Sent: Tuesday, February 24, 2009 11:56 AM 
Subject: Re: Frigivelser av dokumenter Eidsvoll - Sørli 
 
Statssekretær Erik Lahnstein 
Avdelingsdirektør Fredrik Birkheim Arnesen 
 
Viser til våre to tidligere forespørsler ang. frigivelse av dokumentene for Jernbaneverkets beregning 
av østlig trasé Eidsvoll - Hamar til 13 milliard kroner. Det er nå gått over 3 uker siden vår første 
henvendelse om saken. Vi ber om et snarlig svar, da vi ikke kan se noen grunn til å hemmeligholde 
disse dokumentene eller at det skal ta så lang tid å behandle vår forespørsel i en så viktig sak. 
 
Vennlig hilsen 
Thor Westergaard Bjørlo 
Kommunikasjonssjef 
Norsk Bane AS 
tlf. 70 10 16 40 / 90 10 19 26 
twb@norskbane.no 
www.norskbane.no 
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----- Original Message -----  
From: Norsk Bane AS - Thor W. Bjørlo  
To: Erik Lahnstein ; Fredrik Birkheim Arnesen  
Cc: Hallgeir Langeland ; Torstein Rudihagen  
Sent: Friday, February 13, 2009 2:16 PM 
Subject: Frigivelser av dokumenter Eidsvoll - Sørli 
 
Statssekretær Erik Lahnstein 
Avdelingsdirektør Fredrik Birkheim Arnesen 
 
Viser til vedlagte brev av 02.02.09, overlevert i møte 03.02.09 ang. frigivelse av dokumentene for 
Jernbaneverkets beregning av østlig trasé Eidsvoll - Hamar til 13 milliard kroner. Vi anmoder om at 
vi kan få overlevert dokumentene så snart som mulig, da:  

 Det haster med avklaringer i forhold til videre fremdrift  
 Jernbaneverkets oppgitte pris for østlig trasé skiller seg så sterkt fra Jernbaneverkets egne 

beregninger for traséen langs Mjøsa at det er nødvendig å se nærmere på dette 
beregningsgrunnlaget - og dermed også beslutningsgrunnlaget. Helt andre prisvurderinger 
fra Deutsche Bahn og Vectura aktualiserer dette.  

 Jernbaneverket har selv uttalt at de ikke har noe imot at materialet blir frigjort. 

Vennlig hilsen 
 
Thor Westergaard Bjørlo 
Kommunikasjonssjef 
Norsk Bane AS 
tlf. 70 10 16 40 / 90 10 19 26 
twb@norskbane.no 
www.norskbane.no 
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DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Statsråden

Norges Naturvernforbund
Postboks 342 Sentrum
0101 OSLO

Deres i-ef Vàr ref Dato
05/1109- EM 13.12.2006

KS1 i samferdselssektoren og unntak for E6 Gardermoen - Kolomoen

Jeg viser til brev 24. oktober 2006 fra Norges Naturvernforbund vedrørende
ovennevnte.

Ordningen med ekstern kvalitetssikring i tidlig fase (KS1) er innført for statlige
investeringsprosjekter over 500 mill, kr med virkning fra 2005. Ordningen er nå i ferd
med å bli implementert i samferdselssektoren. Hovedgrunnen for at dette har tatt noe
tid var uavkiarte grensesnitt mot planleggingen av samferdselsprosjekter i henhold til
plan- og bygningsloven og prioriteringer av prosjekter i Nasjonal transportplan (NTP).
Regjeringen har besluttet at prosjekter som er prioritert i første fireårsperiode i
Nasjonal transportplan for 2006-2015 skal være unntatt fra KS1. Hovedbegrunnelsen for
dette er at planleggingen av disse prosjektene har kommet for langt til at det er
hensiktsmessig med en vurdering og kvalitetssikring på konseptnivå, i og med at dette
valget allerede er tatt på et tidligere stadium i planleggingen. Videre har regjeringen
besluttet at det kun skal gjennomføres KS1 på utvalgte prosjekter som vil være aktuelle
for den første flreårsperioden i NTF 2010 — 2019. Fra 2014 vil kravet om KS1 i
samferdselssektoren gjelde som for øvrige statlige iiivesteringsprosjekter.

Som en følge av ovennevnte er Dovrebanen Eidsvoll — Hamar ett av prosjektene som
skal underlegges KS1, mens E6 Gardermoen — Kolomoen er unntatt for KS1.
Begrunnelsen for å unnta E6 Gardermoen — Kolomoen er at prosjektet i Statens
vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2009, som er basert på prioriteringene i
NTP 2006 — 2015, er forutsatt startet opp i løpet av første flreårsperiode. Jeg viser
dessuten til at det er besluttet at finansieringen av E6 Gardermoen — Kolomoen skal
deles opp, i all hovedsak for å sikre fremdriften i prosjektet.

Postadresse: Posihoks 8010 Dep. 0030 Oslo
Kontoradresse: Akcrsg. 59, Telefon: 22 24 81 00 Telefaks: +47 22 24 95 74

Org.nr.: 972 417 904



Innføringen av KS1 i samferdselssektoren har vært, og er, en krevende prosess. Dette
skyldes blant annet at dersom KS1 fullt ut skal komme til sin rett, må kvalitetssikringen
foretas på et tidlig nok stadium i planleggingen, og før konkrete valg av konsept er tatt.
For prosjekter som ei- planlagt i 2006-2009 er ikke denne forutsetningen til stede. Flere
av prosjektene i perioden 20l0-2013 har også kommet svært langt i planleggings
prosessen. Jeg mener imidlertid prinsipielt sett at KS1 er en ordning som vil bidra
positivt i planleggingen av samferdselsprosjekter i Norge, og som vil gi regjeringen et
bedre beslutningsgrunnlag i en tidlig fase.

Jeg er enig i Norges Naturvernforbunds vurdering av at det ideelt sett burde vært
gjennomført en konseptanalyse av det helhetlige transportbehovet i (lenne korridoren,
hvor både Dovrebanen og E6 inngikk på like premisser. Det er allikevel en realitet at
planleggingen av disse to prosjektene er på svært forskjellige stadier, og at den
forutsatte gjennomføringsperioden for tiltakene således ikke er sammenfallende. På
denne bakgrunn mener jeg at det skisserte opplegget for KS1 er lagt på et riktig
ambisjonsnivå.

Med hilsen

Liv Signe Navarsete

Kopi til:

Jernbaneverket
Miljøverndepartementet
Vegdirektoratet

Side 2


