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Kongsvingerbanen – stasjonsendringer

• 115 km enkeltspor fra Lillestrøm til grensen – siste del fra 
Kongsvinger benevnes også Grensebanen

• Stasjonene mellom Kongsvinger og grensen ble nedlagt som 
togstopp før år 2000. Mellom Årnes og Kongsvinger er det i dag 
bare Skarnes som har stopp. 

• Mellom Lillestrøm og Årnes er Roven nedlagt, og Bodung og Tuen 
har kun rushstopp
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Kongsvingerbanen – status infrastruktur
• Overbygningen har god standard etter at Kongsvingerbanen som 

første bane i Norge var ferdig ballastrenset i 2012

• Kontaktledningen ble skiftet fra grensen til Matrand midt på 1990-
tallet, men det er nå sterkt behov for å skifte ut resten

• For få og for korte kryssingsspor (mötesspår) medfører lange 
ventetider særlig for godstog

• Bro over Glomma ved Fetsund og broer ved Galterud er flaskehalser 
som medfører nedsatt hastighet. Det samme gjelder ved 
planoverganger 
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Kongsvingerbanen – status for 
trafikken i  dag 

• Kongsvingerbanen har i dag følgende togtransport:

– Timesfrekvens for regiontog Oslo – Kongsvinger

– Fjerntrafikk Stockholm – Oslo (5 avganger pr. døgn med SJ)

– Betydelig godstransport hovedsakelig til/fra Sverige i tillegg til 
transitt gjennom Sverige til Nord-Norge (Alnabru – Narvik).       
Men også godstrafikk til/fra Alnabru via Hallsberg, fra Jönköping 
mv samt tømmertog fra Østerdalen til Østfold

– Tømmertransport til Sverige har økt vesentlig fra 2012, og er i dag 
mer enn fordoblet
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Fra høyhastighetsutredningen i 2012
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Regjeringens melding om NTP 2018-29
Kort sikt/første periode (2018-21/23):
• Ombygging av stasjonene på Sørumsand og Skarnes
• Kryssingsspor på Bodung, Seterstøa og Galterud
• Fjerne planoverganger
• Bygge triangelspor/tilsving fra Solørbanen mot Sverige
• Skifte kontaktledning Lillestrøm – Matrand

Lang sikt (2023-29):
• Utvikle dobbeltsporparsell mellom Lillestrøm og Kongsvinger
• Stasjoner utbedres for å kunne trafikkeres med dobbeltsett Flirt
• Flere nye og forlengede kryssingsspor
• Bidra til å utvikle godstransport til/fra Nordland/Trøndelag via 

Kongsvinger til Sverige og kontinentet
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Åtgärdsvalsstudie Stockholm - Oslo

• Utredningsarbeidet har ingen formell status på norsk side, på 
samme måte som norske konseptvalgutredninger ikke har formelle 
virkninger i Sverige 

• Jernbanedirektoratet og Vegdirektoratet (?) vil gi nødvendige faglige 
tilbakemeldinger underveis og til sluttrapporten. Det er annonsert 
et verksted for å diskutere videre oppfølging når studien foreligger

• I regjeringens melding NTP 2018-29 er sagt at «Arbeidet (med ÅVS) 
er planlagt ferdigstilt i 2017 og kan gi underlag til en 
konseptvalgutredning på Kongsvingerbanen»
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Videre perspektiv fra norsk side
• Jernbanedirektoratet følger opp utredningsarbeidet/ÅVS, og vil 

behandle endelig rapport når den foreligger høsten 2017

• Kongsvingerbanen vil i overskuelig framtid være 
jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm

• Høyhastighetsutredningen har sett på to andre korridorer; midt og 
sør. Det er ikke utenkelig at konseptvalgutredningen for 
Kongsvingerbanen vil vurdere disse. Eventuell utbygging krever 
avtale mellom de to lands regjeringer




