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Nasjonal transportplan 2022-2033 – Innspill på prioriteringer fra Jernbaneforum 

Kongsvingerbanen  

Det vises til brev av 4. mars 2020 hvor Innlandet fylkeskommune inviterer Jernbaneforum 

Kongsvingerbanen til å komme med innspill til prioriteringer i NTP 2022-2033. Innspillet er 

behandlet i Jernbaneforum Kongsvingerbanen. Uttalelsen baseres blant annet på følgende:   

 Innspill til NTP 2022–33 fra Jernbaneforum Kongsvingerbanen fra 11.04.2019 om 

utfordringer på transportområdet  

 Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus, vedtatt desember 2015  

 Utredninger gjort i Citylinksamarbeidet i 2016 og 2017 

Jernbaneforum Kongsvingerbanen pekte i sin uttalelse fra april 2019 på følgende 

hovedutfordringer for Kongsvingerbanen:  

 Kongsvingerbanen har i dag betydelige kapasitetsutfordringer. Dette skaper store 

utfordringer for en banestrekning som har blandet trafikk for alle togprodukter – lokaltog, 

regiontog, fjerntog, kombitog, vognlasttog og systemtog.  

 Den begrensede kapasiteten hindrer effektiv avvikling av godstransport og mulighet for 

overføring av gods fra veg til bane i en svært viktig godskorridor. Konsekvensen er at 

jernbanens konkurransekraft svekkes sammenlignet med transport på vei, med de 

utfordringer dette gir for trafikksikkerhet, lokal forurensning og for klimagassutslipp. 

 Kapasitetsbrist er også en stor utfordring for pendlere i de folkerike områdene på Romerike. 

Kommunene langs Kongsvingerbanen representerer store deler av Østlandet som ikke har 

fått tatt del i de store kapasitetsløftene på jernbane. Regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus har pekt ut regionale knutepunkter som skal ta hovedtyngden av veksten. I 

tillegg til Lillestrøm ligger tre slike knutepunkter langs Kongsvingerbanen - Sørumsand, 

Fetsund og Årnes. Det er en felles målsetningen at innbyggerne skal ta tog og ikke bil til/fra 

jobb. I dag bremses potensialet for økt bruk av jernbane som følge av manglende frekvens 

og lang kjøretid. Det at Kongsvingerbanen er overbelastet gjør det vanskelig å sette inn mer 

kapasitet og daglig oppleves fulle tog til/fra Osloområdet.  Dette forventes å øke med den 

befolkningsveksten som kommer i områdene nærmest Oslo.  



Innspill til prioriteringer for 2022-2033: 

Tiltakene som nå gjennomføres og er varslet på Kongsvingerbanen viser forståelse for banens 

betydning (ombygging Sørumsand stasjon, Skarnes stasjon, fornying av 

kontaktledningsanlegget, krysningsspor Bodung og Galterud, nedleggelse av planoverganger, 

hensettingsplasser). Men tiltakene løser ikke de store utfordringene. Nylig gjennomførte 

utredninger knyttet til godstiltak i Kongsvingerområdet og pågående KVU for 

Kongsvingerbanen må følges opp med prioriterte tiltak og planarbeid i kommende NTP. 

Med basis i utfordringsbildet som er trukket opp foran har Jernbaneforum Kongsvingerbanen 

følgende innspill til prioriteringer for NTP 2022-2033: 

 Økt kapasiteten på Kongsvingerbanen må prioriteres gjennom ytterligere tiltak som kan 

bidra til å bedre forholdene for både gods- og persontransport.  

 I kommende NTP må det prioriteres tiltak som kan bidra til at det etableres en internasjonal 

godskorridor langs Kongsvingerbanen som styrker det eksportrettede næringslivets 

konkurranseevne og som demper veksten i lastebiltrafikken til/fra Østlandet, herunder 

 krysningsspor på Kongsvingerbanen og Grensebanen 

 tilsving i Kongsvinger og ny terminalløsning for Kongsvinger  

 kapasitetsøkning på strekningene (Kongsvingerbanen og Solørbanen)  

 tilsving i Elverum 

 elektrifisering av strekningen Hamar – Elverum – Kongsvinger  

Godstiltakene nevnt er en del av inneværende NTP (2018–2029). Tiltakene er vurdert som 

samfunnsnyttige, og står også i Handlingsprogrammet for jernbanen. Jernbaneforum 

Kongsvingerbanen mener det nå er et rimelig krav at disse tiltakene blir prioritert bygget i 

første halvdel av neste NTP (2022-2033). Jernbanedirektoratet bestiller nå en hovedplan for 

tømmerterminal, tilsving og økt kryssingskapasitet i løpet av april 2020, og dette må følges 

opp med finansiering som sikrer bygging av tiltakene.  

Anbefalingene fra KVU for Kongsvingerbanen skal foreligge i slutten av mai 2020. 

Samferdselsdepartementet må sikre at anbefalingene fra KVU-arbeidet følges opp i 

Stortingsmeldingen slik at det i første halvdel av planperioden igangsettes planlegging med 

kapasitetsforbedringer ihht KVU-arbeidet med sikte på at prosjektene kan prioriteres 

gjennomført i andre halvdel.  

Jernbaneforum Kongsvingerbanen mener det nå er viktig å prioritere kortsiktige og 

langsiktige tiltak som kan styrke Kongsvingerbanens rolle i vekstområdet til hovedstaden. 

For å skape funksjonelle bo- og arbeidsmarkeder er det i tillegg til frekvens og økt kapasitet 

viktig å satse på tiltak som gir redusert reisetid inn mot Osloområdet.   

 

I arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 er det lagt stor vekt på mer infrastruktur for 

pengene og fokus på effektpakker. Satsing på Kongsvingerbanen løser utfordringene for både 

pendler- og godstransporten nasjonalt, regionalt og internasjonalt Jernbaneforum 

Kongsvingerbanen forventer derfor at man i kommende NTP setter fokus på hvordan man kan 

løse kapasitetssituasjonen på Kongsvingerbanen raskt. Utredningene Citylink fikk gjort i 2016 



viste en positiv samfunnsnytte ved å utbedre Kongsvingerbanen. For å løse ut denne 

samfunnsnytten er det viktig at man ser på en helhetlig løsning for både person og 

godstransport langs Kongsvingerbanen.  
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