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Inledning 

Bakgrund  

Trafiken på Värmlandsbanan har sedan många år tillbaka varit mycket hårt ansträngd och 

kapaciteten är högt utnyttjad i de fastställda tågplanerna på den enkelspåriga banan. Det ger 

att robustheten inte är tillräcklig med förseningar som ett kroniskt problem. Såväl 

järnvägsföretag (JF) som Trafikverket påtalar att nuvarande situation inte är acceptabel och 

måste åtgärdas.  

Som ett steg i att förbättra punktligheten har en begränsning att tilldela kapacitet ad hoc 

införts för Tågplan 2015 (som även kommer att gälla 2016). Denna begränsning ska gälla för 

utvalda sträckor och tider på dygnet och ses som en kortsiktig åtgärd för att minska 

kapacitetsutnyttjandet under de högst belastade timmarna. En mer långsiktig strategi är att 

se över den generella tilldelningen i Värmland och hitta nya regler som kan förbättra 

punktligheten. 

Syfte och mål 

Syftet med den här uppdraget är att analysera Värmlandsbanan, ta reda på vad problemen 

beror på och ta fram nya regler och strategier för kapacitetstilldelning. Målet är en 

beskrivning av egenheter i infrastrukturen som man måste ta hänsyn till vid 

tågplanekonstruktionen samt nya konstruktionsregler för en ökad robusthet. 

Linjebeskrivning  

Värmlandsbanan är en 208 km lång enkelspårig bana som sträcker sig mellan Laxå och 

Charlottenberg. Banan visas i Figur 1 tillsammans med alla driftplatser, hållplatser och 

mellanblocksignaler. Anslutning till andra banor finns i Laxå, Kristinehamn, Kil och 

Charlottenberg.  Sth på banan ligger runt 130 närmare Norge och öster om Karlstad ökar sth 

något till 160/170. Kortare nedsättningar förekommer dock ofta pga av banans standard. På 

banan är det tillåtet att köra 30 % över sth för S-tåg och 10 % över sth för B-tåg. 

Trafiken på banan består av både regionala och långväga persontåg samt en stor mängd 

godståg. Många tåg kommer från anslutande banor och det är inte ovanligt att de även 

fortsätter på andra anslutande banor. En stor del av trafiken kör till och från Västra 

Stambanan i Laxå samt till och från Kongsvingerbanen i Charlottenberg. Kongsvingerbanen 

är en 122 km lång enkelspårigbana, lik Värmlandsbanan, på Norska sidan av gränsen där 

trafiken och punktlighetsproblemen är liknande dem på Värmlandsbanan.  

Sträckan är hårt belastad av såväl person- som godstrafik. Den regionala persontrafiken är 

tät och präglas av långa, störningskänsliga kedjor av beroenden. Till det kommer mer 

långväga trafik som Göteborg-Karlstad och Stockholm-Karlstad-Oslo. Godstrafiken består 

av både kort-, medel- och extremt långväga tåg som exempelvis Oslo-Narvik, samt en 

omfattande ad hoc-trafik. 
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Figur 1. Nuvarande anläggning avseende driftplatser, hållplatser och mellanblocksignaler 

I Tabell 1 följer en beskrivning av Värmlandsbanan inkl. driftplatser som man behöver ta 

hänsyn till vid tågplanekonstruktionen. Även en beskrivning av Kongsvingerbanen med 

spårlängder och mötesmöjligheter visas i Tabell 2 och Tabell 3.  

Tabell 1. Linje- och driftplatsinformation för Värmlandsbanan 

Station/Linje Tågspår/ 

maxlängd 

Antal 

plattformsspår 

Egenheter Att beakta 

Charlottenberg 
 

Ställverk 85 
 

Spår 1: Sth 90 

Spår 2: Sth 50 

Spår 3: Sth 40 

1: 774 m 

2: 665 m 

3: 478 m 

3 Uppställning spår 3 även 

dagtid 

Fullängdsspår vid 

samtidig infart 
 

Gränspassage-tiden 

skall ligga i Cg. 

Tåget skall vara 

konstruerat till Cggr 
 

Separat spårplan 

Charlottenberg – 

Åmotfors 

14 400 m  Ås, hållplats 

Lerot, hållplats 

 

Åmotsfors 
 

Ställverk 85 
 

Spår 1: Banans sth 

Spår 2: Sth 50 

1: 719 m 

2: 719 m 

2 Resandetåg spår 1. Vid 

rst-möte tas första tåget 

in till spår 2 
 

Min 60 sek tillägg vid 

möte för tåg i riktning Ar 

pga bomfällning 

Jössevägen 

Max 619 meter vid 

samtidig infart 

 

Åmotfors – Arvika 19 900 m  Ottebol, lastplats  
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Arvika 
 

Ställverk 85 
 

Spår 1: Banans sth 

Spår 2: Från Åt sth 

50, från En sth 40 

Spår 3: Sth 40 

1: 752 m 

2: 671 m 

3: 328 m  

3 Långa rst (loktåg,X2) i  

riktning En med 

slutpunkt si 32/34/62 ger 

ej samtidig infart. Min 3 

min tillägg vid möte 
 

Min 50 sek tillägg vid 

möte för tåg i riktning En 

pga bomfällning 

Hamngatan 
 

Uppställning spår 3 

nattetid 

Max 575 meter vid 

samtidig infart 
 

Ej lämpligt att ställa 

långa godståg för 

möten pga 

bommarna vid 

Palmviksgatan 
 

Separat spårplan 

Arvika – Edane 

 

14 800 m   Stigning från Ar i 

riktning mot En. 

Edane 
 

Ställverk 85 
 

Spår 1: Sth 80 

Spår 2: Banans sth 

 

1: 767 m 

2: 767 m 

2 Resandetåg spår 1. Vid 

rst-möte tas tåg i riktning 

mot Hbd in till spår 2 

Fullängdsspår vid 

samtidig infart 
 

Ej lämpligt att ställa 

långa godståg för 

möten pga 

bommarna vid 

Badvägen. Gäller 

sommartid 

Edane – Högboda 

 

17 100 m  Gunnarsbyn, hållplats 

Brunsberg, lastplats 

Brunsbergs Bruk, 

hållplats 

Stigning från En i 

riktning mot Hbd 

Högboda 
 

Ställverk 85 
 

Spår 1: Sth 80 

Spår 2: Banans sth 

 

1: 766 m 

2: 766 m  

2 Resandetåg spår 2. Vid 

rst-möte tas första tåget 

in till spår 1 

Fullängdsspår vid 

samtidig infart 
 

Ej lämpligt att ställa 

långa godståg för 

möten pga 

bommarna vid 

Högbodavägen 

Högboda – Kil 

 

16 500 m  Lene, hållplats. 

Fagerås, lastplats. 

 

 

Kil 
 

Ställverk 58 
 

Samtliga spår:  

Sth 40 

2: 580 m 

3: 580 m 

4: 580 m 

5: 670 m 

6: 600 m 

7: 600 m 

8: 550 m  

9: 567 m 

6 Endast spår 5 

fullängdsspår 
 

Långsamt ställverk 

Tågvägar med 

samtidig infart, se 

Bilaga 2 
 

Separat spårplan 

 

                           

Kil – Stenåsen 1 400 m    

Stenåsen 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Banans sth 

Spår 2: Sth 100 

  Kryssdriftplats   

Stenåsen - 

Klingerud 

2 500 m   Dubbelspår 

1 mellanblocksignal 

Klingerud 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Sth 100  

Spår 2: Banans sth 

  Kryssdriftplats   
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Klingerud – Skåre 8 100 m   1 mellanblocksignal 

Skåre 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Från Kud 

sth 70, från Ks sth 

40 

Spår 2: Banans sth 

1: 648 m 

2: 648 m 

-   Max 551 meter vid 

samtidig infart 

Skåre – Karlstad 7 300 m    

Karlstad C 
 

Ställverk 65 
 

Spår 1: Sth 70 

Spår 2: Från Skr 

sth 70, från Srr sth 

40 

 

Övriga spår: Sth 40 

1: 638 m 

2: 662 m 

3: 667 m 

20: 170 m 

21: 220 m 

2  

+ 2 säckspår 

 

Uppställning spår 20 och 

21 nattetid 
 

Var uppmärksam på att 

spår 3 kan vara 

kapacitets-tilldelad vissa 

tider av dygnet 

Tågvägar med 

samtidig infart, se 

Bilaga 3 
 

Min 2 min tillägg för 

genomgående tåg 

vid passage på 

avvikande huvudspår 
                       

Separat spårplan 

Karlstad – 

Skattkärr 

5 800 m  Välsviken hållplats  

Skattkärr 

 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Banans sth  

Spår 2: Sth 80 

1: 767 m 

2: 767 m 

-  Fullängdsspår vid 

samtidig infart 

Skattkärr – Väse 12 500 m   1 mellanblocksignal 

Väse 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Banans sth  

Spår 2: Sth 80 

1: 690 m 

2: 774 m 

1 Endast spår 2 har 

plattform 

Fullängdsspår vid 

samtidig infart 
 

Vid möte: 

I riktning mot Öl är 

en trevagnars regina 

för lång och får inte 

plats vid plattformen 

varvid bakre delen 

av tåget ej kommer 

in på spår 2 

Väse – Ölme 8 500 m   1 mellanblocksignal 

Ölme 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Banans sth  

Spår 2: Sth 80 

1: 648 m 

2: 771 m 

-  Fullängdsspår vid 

samtidig infart 

Ölme – 

Kristinehamn 

8 400 m   1 mellanblocksignal 

Kristinehamn 
 

Ställverk 65 
 

Spår 1: Sth 70 

Spår2: Sth 70 

                     

Övriga spår: Sth 40 

1: 492 m 

2: 370 m 

4: 730 m 

5: 760 m 

6: 91 m 

7: 67 m 

8: 187 m 

4  

+ 2 i riktning Sf 

Min 70 sek tillägg vid 

möte för tåg i riktning 

Bjb pga bomfällning 

Prästgatan och 

Jakobsbergsgatan 
 

Var uppmärksam på att 

spår 4 kan vara 

kapacitetstilldelad vissa 

tider av dygnet 

Tågvägar med 

samtidig infart, se 

Bilaga 4 
 

Separat spårplan 
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Kristinehamn –

Björneborg 

12 000 m  Höja, lastplats Stigning från Khn i 

riktning Bjb 

(Gärna fritt till Bjb när 

tåget lämnar Khn)  
 

1 mellanblocksignal 

Björneborg 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Från Khn 

sth 80, från Srt sth 

100 

Spår 2: Banans sth 

Spår 3: Från Khn 

sth 65, från Srt sth 

80 

1: 649 m 

2: 590 m 

3: 515 m 

- Min 50 sek tillägg vid 

möte för tåg i riktning Srt 

pga bomfällning 

Vismenäsvägen och 

Gräsholmen 

Ej samtidig infart 
 

Skyddsväxlar spår 3 

Björneborg – 

Strömtorp 

11 200 m   Stigning från Bjb i 

riktning mot Srt 
 

1 mellanblocksignal 

Strömtorp 
 

Ställverk 59 
 

Spår 2: Från Bjb 

sth 50, från Dg sth 

80 

Spår 3: Banans sth 

Spår 4: Sth 40 

2: 685 m 

3: 685 m 

4: 451 m 

-  Fullängdspår vid 

samtidig infart 

Strömtorp – 

Degerfors 

3 000 m   Stigning från Dg i 

riktning mot Srt 

Degerfors 
 

Ställverk 59 
 

Spår 3: Sth 40 

Spår 4: Sth 90 

Spår 5: Från Srt 

sth 40, från Svå sth 

80 

3: 289 m 

4: 643 m 

5: 643 m 

2  Ej samtidig infart 

Degerfors – Svartå 12 300 m   Stigning från Dg i 

riktning mot Svå 
 

1 mellanblocksignal 

Svartå 
 

Ställverk 59 
 

Spår 2: Banans sth  

Spår 3: Sth 80 

2: 668 m 

3: 767 m 

-  Fullängdsspår vid 

samtidig infart 

Svartå – 

Hasselfors 

10 500 m   Stigning från Hs i 

riktning mot Svå 
 

1 mellanblocksignal 

Hasselfors 
 

Ställverk 59 
 

Spår 3: Från Svå 

sth 80, från Lå sth 

50 

Spår 4: Banans sth 

3: 670 m 

4: 670 m 

- Min 50 sek tillägg vid 

möte för tåg i riktning Lå 

pga bomfällning 

Ågrenavägen 

Max 570 meter vid 

samtidig infart 

 

Hasselfors – Laxå 11 300 m   1 mellanblocksignal 



10 

 

Tabell 2. Driftplatsinformation på Kongsvingerbanan 

Stasjon Togspor/ 

Maks lengde  

Merknader Plattformspor 

Lillestrøm 5: 300 

6: 380 

7: 374 

8: 331 

9: 270 

13: 671 

 6, 7, 8, 9 

Fetsund 1: 326 

2: 326 

 1, 2 

Roven 1: 715 

2: 715 

Samtidig innkjøring Ingen stoppende persontog 

Sørumsand 1: 671 

2: 622 

3: 357 

Spor 2 stengt pga utbygging i R16 

(mulig også R17). Ingen 

kryssingsmulighet. 

1, 2  

Ikke tillatt å krysse to 

stoppende persontog 

Blaker 1: 480 

2: 480 

 1, 2 

Rånåsfoss 1: 642 

2: 642 

 1, 2 

Haga 1: 436 

2: 436 

 1, 2 

Årnes 1: 703 

2: 701 

3: 424 

4: 94 

(buttspor) 

 1, 2 

Seterstøa 1: 555 (260) 

2: 550 (260) 

Sporlenge  i ( ) : begrenset pga 

veibom  

1, 2 

Ingen stoppende persontog 

Disenå 1: 464 (425) 

2: 452 (425) 

Sporlenge  i ( ) : begrenset pga 

veibom 

1, 2 

Ingen stoppende persontog 

Skarnes 1: 773 (525) 

2: 766 (519) 

Sporlenge  i ( ) : begrenset pga 

veibom 

1, 2 

Sander 1: 686 (592) 

2: 682 (592) 

Sporlenge  i ( ) : begrenset pga 

veibom 

1, 2 

Ingen stoppende persontog 

Galterud 1: 283 

2: 279 

 1, 2 

Ingen stoppende persontog 

Kongsvinger Egen sporplan Ingen begrensninger ang toglengde 

Betjent av Txp 

1, 2, 4 

Åbogen 1: 420 (335) 

2: 420 (335) 

Sporlenge  i ( ) : begrenset pga 

veibom 

1 

Ingen stoppende persontog 

Matrand 1: 806 

2: 803 

 1 

Ingen stoppende persontog 

Skotterud 1: 478 

2: 478 

 1 

Ingen stoppende persontog 

Magnor 1: 554 (295) 

2: 553 (295) 

Sporlenge  i ( ) : begrenset pga 

veibom 

1, 2 

Ingen stoppende persontog 
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Tabell 3. Mötesmöjligheter på Kongsvingerbanen 

Toglengde 

inntil : 

Kryssings-

muligheter 

Stasjoner 

450 13  Lillestrøm, Roven, Blaker, Rånåsfoss, Årnes, Seterstøa, Disenå, 

Skarnes, Sander, Kongsvinger, Matrand, Skotterud, Magnor 

500 10 Lillestrøm, Roven, Rånåsfoss, Årnes, Seterstøa, Skarnes, Sander, 

Kongsvinger, Matrand, Magnor 

550 9 Lillestrøm, Roven, Rånåsfoss, Årnes, Seterstøa, Sander, Kongsvinger, 

Matrand, Magnor 

600 7 Lillestrøm, Roven, Rånåsfoss, Årnes, Sander, Kongsvinger, Matrand 

650 6 Lillestrøm, Roven, Årnes, Sander, Kongsvinger, Matrand 

700 5 Lillestrøm, Roven, Årnes, Kongsvinger, Matrand 

 

På Kongsvingerbanen skiljer sig hastigheten åt beroende på vilket driftplatsspår ett tåg 

trafikerar, på samma sätt som på Värmlandsbanan. Skillnaden är att gångtidsberäkningen i 

konstruktionsverktyget i Norge tar hänsyn till den hastighetssänkning som måste göras för 

att gå på sidospår. Se Figur 2 för gällande hastigheter på Kongsvingerbanen. 

 

Figur 2. Hastighetsprofil på Kongsvingerbanen (Hämtat från Bilaga 5) 

Problembild 

Genom att studera tågplan T15 för Värmlandsbanan samt den framförda trafiken har de 

huvudsakliga orsakerna till punktlighetsproblemen identifieras. Den avgörande orsaken till 

punktlighetsproblemen är att trafikefterfrågan på banan är allt för stor för den tillgängliga 

kapaciteten. Det har i sin tur lett till att körplanen har konstruerats med mycket snäva 

marginaler och liten möjlighet till återställning vid störningar för att få plats med alla tåg. 

Banan är som tidigare nämnts enkelspårig och med en stor trafikmängd krävs många 

inplanerade tågmöten. Antalet mötesplatser är begränsat både på den svenska och norska 

sidan vilket leder till att de mötesplatserna utnyttjas hårt. Det är svårt att operativt 

omplanera möten då de andra mötesplatserna ofta redan är upptagna. Det är extra svårt att 

omplanera långa godstågsmöten då mötesspåren på vissa driftplatser är begränsade i längd. 

På grund av den stora trafikmängden på Värmlandsbanan har tågen varit tvungna att 

planeras tätt i tågplanen och med mycket små marginaler i både headway och gångtid. Detta 

leder till att tågen får svårt att återhämta sig även från små förseningar på enstaka minuter. 

Störningarna sprider sig dessutom lätt till andra tåg då tåg på ett enkelspår med många 

möte möten har stor påverkan på varandra. Det är exempelvis inte ovanligt att ett möte där 
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det ena tåget är en minuts försenad resulterar i att de båda tågen får en merförsening på en 

minut vardera.  

Då Värmlandsbanan är omgiven av anslutande banor kommer tåg in på banan som har kört 

mer eller mindre långa sträckor innan de ansluter. Det är inte ovanligt att dessa tåg har 

samlat på sig förseningar som de har med sig när de kommer. När de väl börjar köra på 

Värmlandsbanan finns mycket små möjligheter till återhämtning och förseningarna snarare 

ökar än minskar. De här försenade tågen ställer även till med problem för övriga tåg på 

Värmlandsbanan. När de inte kör i sin planerade kanal måste andra tåg anpassa sig till 

oplanerade möten och långa kedjor av förseningar skapas.  

Problemen på Värmlandsbanan kan sammanfattas till: 

 Körplanen är snävt lagt med många inplanerade möten 

 Många inplanerade möten  svårt att flytta dem vid störningar då andra 

mötesplatser är upptagna  andra mötesplatser kan ha för korta spår 

 Små förseningar sprider sig lätt till andra tåg och ökar med tiden 

 Tåg kommer in i området försenade och skapar långa kedjor av förseningar efter sig 

 

Mindre påverkande problemorsaker har också observerats: 

 JF har säsongsberoende körplaner och det är inte alltid säsongerna sträcker sig över 

samma veckor vilket försvårar konstruktionen. 

 JF har olika varianter av samma tåg olika veckodagar och under olika perioder 

vilket också försvårar konstruktionen. 

 Fordon med dålig acceleration (exempelvis X2) är inte optimala för trafik på 

Värmlandsbanan. Trafiken är beroende av planerade och oplanerade stopp och det 

är viktigt att använda en tågtyp med bra prestanda vid acceleration.  

 Många mötesspår på Kongsvingerbanen är för korta för tågmöte med två långa 

godståg vilket begränsar tåglängden på den norska sidan till 630 m. Det leder till att 

tåglängden på de tåg som kommer från Norge till Värmlandsbanan är tillräckligt 

korta för mötesspåren på den svenska sidan. 

 

Återkommande hastighetsnedsättningar 

På Värmlandsbanan förekommer återkommande hastighetsnedsättningar som man inte tar 

hänsyn till i tågplanekonstruktionen. Antalet nedsättningarna under 2015 var: 

 Bandel 631 Charlottenberg – Kil 8 st. 

 Bandel 382 Kil – Karlstad 7 st. 

 Bandel 383 Karlstad – Laxå 16 st. 

 

 Återkommande nedsättningar förekommer på de platser och sträckor som visas i Tabell 4.  
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Tabell 4. Återkommande hastighetsnedsättningar på Värmlandsbanan 

Bandel Km 

631: Charlottenberg 336+450 – 336+320 
631: Åmotfors  417+800 – 417+600 
631: Högboda – Kil  353+300 – 352+943  
382: Skåre – Karlstad  432+850 – 432+793 
383: Väse  307+540 – 307+080 
383: Ölme 297+400 – 297+200 
383: Degerfors 263+800 – 263+600 

 

Hastighetsnedsättningarna kan bero på bland annat tjällossning, signal- eller växelproblem 

och kan under flera tider på året påverka trafiken med förlänga gångtider. Idag tas ingen 

hänsyn till dessa nedsättningar och det kan vara bra att ha en diskussion kring dessa, hur de 

kan avhjälpas och om/hur de ska tas hänsyn till i tågplanen. 

Kapacitetsutnyttjande 

Kapacitetsutnyttjandet på Värmlandsbanan har under en lång tid varit mycket högt. De 

senaste årens kapacitetsuppföljningar visar på en utnyttjandegrad runt 80 % över dygnet 

och uppåt 90 % under 2 maxtimmar. Under 2015 har kapacitetsutnyttjandet ökat 

ytterligare. Tabell 5 visar utnyttjandegraden på delsträckorna mellan Laxå och 

Charlottenberg. Grön markering innebär att sträckan ligger på en bra nivå och att det finns 

möjlighet till ytterligare trafik. Gul markering innebär att trafikmängden stämmer bra 

överens med befintlig infrastruktur och röd markering innebär att trafiken börjar närma sig 

kapacitetstaket och att störningskänsligheten ökar betydligt. 

Tabell 5. Kapacitetsutnyttjande från årsuppföljningen på sträckan Laxå-Charlottenberg 

Sträcka Dygn Max 2 h 

Laxå-Kristinehamn 54 % 78 % 

Kristinehamn-Karlstad 83 % 105 % 

Karlstad-Kil 100 % 108 % 

Kil-Charlottenberg 80 % 97 % 

 

Teoretiskt kan kapacitetsutnyttjandet vara max 100 % och då finns ingen tid för redundans 

eller återhämtning, infrastrukturen utnyttjas av tåg fullt ut. I den årliga 

kapacitetsuppföljningen måste dock antaganden göras gällande tågordning, 

headwayavstånd, mm, då samma värden och tillvägagångssätt ska gälla för hela landet. 

Detta medför att utnyttjandegraden kan överstiga 100 %. Om man istället för att använda 

schablonvärden använder de faktiska värdena får man en mer korrekt bild av 

utnyttjandegraden. Detta tillvägagångssätt är mycket mer tidskrävande och den beräknade 

utnyttjandegraden gäller endast för en viss dag och ett visst tidsintervall. Tabell 6 visar 

kapacitetsutnyttjandet på delsträckorna mellan Laxå och Charlottenberg under maxtimmen 

för en normaldag i augusti 2015. Värdena i den första kolumnen visar utnyttjandegraden då 

tågen antas köra med tekniskt minsta möjliga avstånd till varandra och i kolumn 2 har en 

minut lagts till mellan varje tåg som trafikerar sträckan. De här siffrorna är lägre än 

årsuppföljningens siffror framför allt pga att hänsyn tagits till faktiskt tågordning 

(kolonnkörning minskar utnyttjandegraden) och att inte lika stora headwaymarginaler har 

antagits.  
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Tabell 6. Faktiskt kapacitetsutnyttjande på sträckan Laxå-Charlottenberg under maxtimmen den 24/8 2015  

Sträcka Max 1 h 
Max 1 h + 1 min 

headwaymarginal 

Laxå-Kristinehamn 73 81 

Kristinehamn-Karlstad 77 86 

Karlstad-Kil 73 86 

Kil-Charlottenberg 83 88 

 

Den första kolumnen i Tabell 6 visar utnyttjandegraden då det inte finns någon marginal 

inplanerad mellan tågen. Kolumnen är mestadels gul vilket innebär att utnyttjandegraden 

verkar ligga på en bra nivå. Att det inte finns någon headwaymarginal inplanerad innebär 

däremot att körplanen är störningskänslig och det är lätt att förseningar sprids från ett tåg 

till ett annat. Den andra kolumnen i Tabell 6 visar kapacitetsutnyttjandet med en minuts 

inplanerad headwaymarginal för att minska störningskänsligheten. Bara genom att lägga till 

en minuts marginal mellan tågen ökar utnyttjandegraden betydligt och vi börjar närma oss 

kapacitetstaket. Detta indikerar att banan är mycket hårt belastad och små åtgärder för att 

förbättra robustheten konsumerar stor kapacitet.  

Kapacitetsutnyttjandet på Kongsvingerbanen är mycket likt utnyttjandet på 

Värmlandsbanan. Figur 3 visar utnyttjandegraden över dygnet och Figur 4 

utnyttjandegraden över maxtimmen, vilka båda ligger i höjd med utnyttjandegraden på 

Värmlandsbanan. En omfattande analys av kapaciteten på Kongsvingerbanen visas i Bilaga 

5. 

 

Figur 3. Kapacitetsutnyttjande över dygnet på Kongsvingerbanen (Hämtad från Bilaga 5) 
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Figur 4. Kapacitetsutnyttjande över maxtimmen på Kongsvingerbanen (Hämtad från Bilaga 5) 

Uppföljning av tågplanekonstruktionen i T15 

Riktlinjer för tågplanekonstruktion 

I dokument TF 601 – Riktlinjer för tidtabellskonstruktion for tåg på statens 

spåranläggningar (TDOK 2015:0304) samt uppdaterade delar av detta dokument finns 

riktlinjer för hur en körplan ska konstrueras. Målet är att körplanerna ska vara körbara, ej 

innehålla konflikter samt att de ska ge en god återställningsförmåga i trafiksystemet. 

Riktlinjerna omfattar hur tillägg ska göras på de tekniskt minsta gångtiderna och 

tidsintervallen mellan tåg i situationer där det kan behövas. De situationer som omnämns i 

dokumentet är: 

1. Avrundning av tidsangivelser vid station 

Tid anges alltid med hel minut både för passerande tåg och för tåg med uppehåll. 

Gångtiden avrundas på alla trafikplatser där tid skall anges. Den avrundade tiden 

används dock ej för vidare beräkningar utan endast för angivande av passertid, på plats 

där tåget ej skall stanna. På plats där tåg skall stanna används den avrundade tiden som 

ankomsttid. Det avrundade minuttal som då anger ankomsttiden skall användas som 

utgångstid för vidare beräkningar.  

2. Extra gångtidstillägg vid sidotågväg 

Gångtidsprogrammet beräknar utgångsvärdet för huvudspåret till det så kallade 

stationsmitt. Då andra spår med lägre största tillåtna hastighet än huvudtågspår avses 

att används skall 1 alternativt 2 minuter adderas till gångtiden beroende på aktuella 

omständigheter. 

3. Extra gångtidstillägg för icke planeringsbara störningar (minuten och nodtillägg) 
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Efter uppehåll med trafikutbyte kan en minuts tillägg göras för att kompensera diverse 

ojämnheter i tågexpedieringen. Denna tillämpning skall ske restriktivt och med motiv 

från tidigare erfarenheter. 

Extra tidstillägg görs för att inrymma icke planeringsbara störningar som av erfarenhet 

uppkommer i trafiken. Detta tillägg skall kompensera vanligt uppkomna störningar 

såsom felaktigheter i infrastrukturen, kvalitetsbrister hos trafikutövare eller 

trafikledning. Följande förbestämda noder är aktuella på Värmlandsbanan T15: 

Charlottenberg, Kristinehamn (ändras till Karlstad till T16) och Hallsberg. Riktlinjen är 

att det ska vara 4 minuters tillägg mellan två noder för X2000 (ändras till persontåg 

som framförs över 180 km/h till T16) och 3 minuter för övriga persontåg. För persontåg 

som inte kör hela sträckan mellan två noder gäller ett tillägg på 2 minuter. Godståg 

(endast Kombi-, ARE-  och Posttåg i T15) ska ha ett tillägg på 2 minuter mellan två 

noder. För godståg som inte kör hela sträckan mellan två noder gäller ett tillägg på 1 

minut. 

4. Tidsintervall mellan tåg i samma riktning 

Ordinarie tåg som går samtidigt i samma riktning bör inte läggas så nära varandra att 

något tåg måste uppehållas. Tidsintervall som bör tillämpas för passerande respektive 

tåg med uppehåll är: Genomfartståg i D får ej passera D tidigare än 3 minuter efter att 

föregående tåg passerat/ankommit E (enligt alt A i Figur 5). Tåg som startar i D får ej 

starta tidigare än då föregående tåg passerar/ankommer E (enligt alt B i Figur 5). 

 

Figur 5. Linje med linjeblockering D och E är huvudsignal 

5. Tidsintervall mellan tåg i motsatt riktning  

För att tidsintervallet mellan två tåg i motsatt riktning skall vara tillräckligt stort så att 

det andra ankommande tåget skall få försignalbesked ”vänta kör” till infartssignalen bör 

nedanstående tidsintervall tillämpas. Observera att samma station kan ha flera olika 

modeller beroende på vilka spår som används för de två tågen, se Figur 6. 

 

Figur 6. Olika modeller för mötesstationer 

För Modell 1 ska minimitiden mellan första tågets (01) ankomst till andra tågets (02) 

ankomst eller passertid vara minst 3 minuter (se Figur 7). 
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För Modell 2 ska minimitiden mellan första tågets (01) ankomst till andra tågets (02) 

ankomst eller passertid vara minst 2 minuter (se Figur 7). 

För Modell 3 beror tidsintervallet på om tågen har fast uppehåll eller inte. Om det andra 

tåget (02) ej har fast uppehåll skall det vara minst 1 minut mellan första tågets (01) 

ankomsttid och det andra tågets (02) passertid (se Figur 7). Om båda tågen har fast 

uppehåll kan tågen ha samma ankomsttid. Om inget av tågen har fast uppehåll kan de 

passera stationen på samma minuttal (”flygande möte”). Gångtiden för nästa sträcka 

skall då beräknas med starttillägg för båda tågen. 

 

Figur 7. Minimitid vid ett möte med tåg 01 och tåg 02 

Konflikter i T15 

För att få en uppfattning huruvida T15 har konstruerats enligt de riktlinjer som beskrivits i 

föregående stycke har tågplan T15 studerats i detalj med hjälp av simuleringsverktyget 

RailSys. RailSys har en högre detaljeringsgrad än Trainplan vilket gör det möjligt att se om 

körplanen är körbar med gällande signalplacering, spårval, mm. Att inte T15 i Värmland har 

konstruerats helt enligt riktlinjerna är inte på något sätt ovanligt. På de flesta banor i Sverige 

innehåller tågplanen konflikter som skulle kunna ha avhjälpts om riktlinjerna hade använts 

efterföljts men i dagsläget används de inte fullt ut och de anses mer vara riktlinjer som man 

kan avvika från, än som regler.  

Vid en första import av T15 i RailSys uppstår många konflikter då korrekt spårval inte är 

angivet på de flesta driftplatser. Det är dock möjligt att fördela ut tågen på befintliga 

driftplatsspår så att alla tåg får ett eget spår, dvs det finns inte för många tåg samtidigt per 

driftplats i förhållande till antal spår på driftplatsen. Däremot är ingen hänsyn tagen till tåg 

som måste ledas om till sidospår och därmed får en längre gångtid än planerat. Detta leder 

till att existerande gångtidstillägg för de tågen försvinner pga ökad gångtid eller att tåget får 

negativa gångtider om det inte finns något gångtidstillägg i anslutning till driftplatsen. På 

grund av att ingen hänsyn tagits till sidotågvägar i planeringen försämras således tågens 

robusthet och de kan få svårt att hålla sin planerade körplan. 

Negativa gångtider förekommer inte bara då tågen omplaneras till sidospår. De flesta tåg 

har negativa gångtider på någon eller flera sträckor då den faktiska gångtiden är något 

längre än gångtiden i TrainPlan. Det är heller inte ovanligt att tågen har minustider 

inplanerade i TrainPlan. För godstågen innebär det oftast inga större problem då de har 

långa uppehållstillägg som kan användas för återhämtning. Det är värre för lokal- och 

regionaltåg som har många uppehåll med passagerarutbyte. När de har stora minustillägg 

mellan uppehållen innebär det att de inte kan ankomma/avgå i rätt tid. Det är inte ovanligt 

att lokal- och regionaltågen måste använda all uppehållsmarginal för återhämtning vilket 
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betyder att de dagar då uppehållen tar så lång tid som det är planerat kommer de att hamna 

långt efter sin planerade kanal. 

En ytterligare konfliktorsak är att inte konstruktionsriktlinjerna efterföljs fullt ut vid 

tågmöten. På de flesta driftplatser är det samtidighet för korta tåg men det behövs ändå en 

minsta headwaytid på 1 minut mellan ankomsttid för stannande tåg och passagetid för 

passerande tåg. Vid många möten är ankomst-/passagetiderna samma för de båda tågen 

eller skiljer endast med 20-30 sekunder. Detta leder till konflikter med förseningar som 

följd. Det är inte många s.k. flygande möten inplanerade men vid de som finns i körplanen 

är det ingen eller snålt tilltaget med gångtidstillägg efter mötet. Detta leder till att de båda 

tågen får förseningar i anslutning till mötet. 

På vissa sträckor är tåg som följer på varandra i kolonn inplanerade något för tätt. Det gäller 

framför allt på sträckan Karlstad-Kil. 

Exempel på konfliktsituationer 

Figur 8 visar ett exempel på en konfliktsituation där tåg 68065 har lagts till ad hoc. Tåg 

68065 och 34114 ska ha ett spetsmöte i Skattkärr vilket aldrig kan fungera i praktiken. 

Dessutom har tåg 34114 en minuts minustid mellan Grums och Hasselfors och tåg 68065 

måste avgå från Ölme 18 sekunder innan 8980 kommer dit. Trots det har man varit tvungen 

att lägga in ytterligare 30 sekunders minustid i Väse för att få till spetsmötet i Skattkärr. 

 

Figur 8. Exempel på ett icke konfliktfritt tåg 

Konstruktionsregler på Kongsvingerbanen 

På Kongsvingerbanen är konstruktionsreglerna inbyggda i programvaran för 

tågplanekontruktion (TPS) vilket innebär att konstruktörerna inte behöver lägga in alla 

tillägg manuellt. I TPS finns gångtiderna inprogrammerade även för tåg som kör på sidospår 

samt då gångtiden förlängs pga bomfällning.  

TPS visar på en konflikt om: 
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 Det är mindre än 3 minuter mellan ankomsttiderna vid ett möte utan samtidig 

infart. 

 Tågen är för långa för ett inplanerat möte 

 Headwaytiden mellan tåg i samma riktning är för liten 

Uppföljning av tåg med dålig punktlighet 

Som en uppföljning av T15 har vissa tåg studerats närmare för att se hur punktligheten ser 

ut på Värmlandsbanan. I Figur 9 visas ett exempel på tåg 8903 där man kan se var 

förseningarna uppstår och ökar. Statistiken är över hela T15 och visar att tåg 8903 oftast 

avgår från Kristinehamn i tid men att det sedan händer saker längs med vägen till 

Charlottenberg som försämrar punktligheten. Speciellt markant är 

punktlighetsförsämringen i Kil där tåg går från 97 % till 70 % punktlighet (RT+5). Den 

största orsaken till förseningarna verkar också vara Stört av annat tåg, Följdorsaker och 

Driftledning som alla på något sätt kan kopplas till att tåg 8903 har störs av annan trafik. 

Man kan anta att Följdorsaker beror på tidigare förseningar i systemet och att Driftledning 

beror på att driftledningen valt att hålla försena 8903 på grund av ett annat försenat tåg.  

Detta mönster är ingen ovanlighet på Värmlandsbanan utan flera tåg uppvisa samma bild av 

förseningar som uppkommer längs med sträckan som det är svårt att återhämta sig ifrån. 

Tåg som ankommer till Värmlandsbanan försenade kan inte återhämta sig alls utan 

förseningarna ligger i bästa fall på samma nivå men det är inte ovanligt att de också ökar.   

 

Figur 9. Exempel på punktlighet för tåg 89 03 under T15 

Det har framkommit misstankar på att vissa tåg kör med en annan vikt än ansökt vilket 

påverkar tågets förmåga att köra enligt plan. JF meddelar samma vikt varje dag då det 

egentligen är mer sannolikt att tågets vikt skiljer sig för olika dagar, tex beroende på om 
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lasten är torr eller våt. Det är dock svårt att följa upp den här informationen då tågen inte 

ofta går i sin planerade kanal i rätt tid och statistiken inte går att använda. För att kunna 

följa upp tågens förseningsorsaker närmare krävs att tågen vägs någonstans på 

Värmlandsbanan.  

Nya konstruktionsregler 

Innan man beslutar om att ta fram nya regler/riktlinjer för tågplanekonstruktionen bör man 

bestämma sig för om det ska vara just regler eller riktlinjer. Ska de vara tvingande eller ska 

de bara efterföljas godtyckligt? Som situationen ser ut idag i Värmland är det nödvändigt att 

de regler som tas fram efterföljs för att minska störningskänsligheten. Om det är möjligt att 

godtyckligt göra stora avsteg från dem kommer vi snart till en liknande situation som idag, 

där allt för många tåg planeras in med snäva marginaler. Vi rekomenderar således att de 

regler som tas fram ska ses just som regler – om mindre avsteg från reglerna måste göras 

ska de noteras och om större avsteg måste göras ska detta först beviljas av regional 

samordnare (RS) och noteras. Detta för att avstegen ska kunna följas upp i efterhand och 

påverkan på robustheten undersökas. 

De nya reglerna bör dessutom gälla i både långtids- och kortidsplaneringen då tåg som läggs 

ad hoc påverkar robustheten i samma grad som tåg som planeras in på lång sikt. Det är 

möjligt att vissa anpassningar måste göras i korttidsplaneringen då man inte har samma 

flexibilitet att justera de redan inplanerade tågen. 

Olika strategier för ökad robusthet 

För att skapa en robustare tågplan med inbyggd återställningsmöjlighet vid störningar kan 

man välja mellan olika strategier. Nedan beskrivs några olika alternativ som kan användas 

var för sig eller i kombination. 

1. Säga nej till ansökta tåglägen 

Genom att inte bevilja vissa tåglägen kan antalet tåg på banan reduceras vilket skapar viss 

robusthet. (Detta alternativ är grunden till den begränsning av ac-hoctrafiken som infördes 

2015-10-26.) När man bedömer vilka som ska tilldelas ansökt kapacitet och vilka som ska 

avvisas får man se till behov, miljö och samhällsekonomiskt värde av transporten. Varje 

tågslag har dessutom olika prioriteringar som får beaktas: 

 Långväga persontrafik – snabba förbindelser med avgångar som attraherar största 

möjliga kundkrets 

 Regional persontrafik – täta förbindelser, hög regularitet 

 Godstrafik – robusta transporter, flexibilitet 

 

Ett alternativ till att begränsa trafiken generellt kan vara att välja ut ett tågslag som får stå 

tillbaka för att säkra kvalitén på tågplan. Det kan vara ett generellt nej till beställningar av 

godstrafik ad hoc, eller att vissa av länstrafikens omlopp inte får ansökt kapacitet tilldelad. 

Beslutet får motiveras med att det ger störst totala nytta för järnvägssektorn och samhället.  
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En nackdel med att säga nej till ansökningar är att det ofelbart leder till svåra beslut att 

fatta, att tvistlösningsförfarandet blir hårt belastat, överklaganden och JF som anser sig och 

sin trafik förfördelad. 

2. Upprätta en trångsektorsplan 

En trångsektorsplan tas fram för de dagar/tidsavsnitt som är hårdast belastade eller som 

genererar flest problem. Efter en analys av tillgänglig kapacitet anges hur många tåg av olika 

typ som får tåglägen tilldelade inom aktuella tidsavsnitt. För att undvika att problem skjuts 

över från ett tidsavsnitt till ett annat kan alternativt en 24/7-plan upprättas för alla aktuella 

bandelar.  

Detta alternativ används i storstadsregionerna i Sverige där kapacitetsutnyttjandet är 

mycket högt i förhållande till tillgänglig kapacitet. För att kunna utnyttja så mycket av den 

tillgängliga kapaciteten som möjligt krävs en genomtänkt plan för hur tågen ska trafikera 

banorna. Detta alternativ bygger på att man kan förutbestämma tåglägeskanaler och tilldela 

dem på ett rättvist och samhällsekonomiskt lönsamt sätt, vilket är extra problematiskt på en 

enkelspårig bana. Trafikeringen blir uppstyrd till dessa förutbestämda kanaler och det är 

inte helt fritt för JF att välja ankomst/avgångstider samt gångtider. Därför måste detta 

alternativ ses som en sista utväg då det gäller att få ut så mycket tillgänglig kapacitet som 

möjligt ut en viss infrastruktur. 

3. Addera gångtidstillägg i körplanen 

Genom att lägga till extra tillägg på gångtiden skapas en viss återställning i körplanen. 

Tågen kan använda den här tillagda tiden för återhämtning om de har fått en störning och 

blivit försenade. Exempel på tillvägagångssätt är att man lägger på extratid på gångtiden, i 

uppehållstiden eller att man använder sig av gångtidsmallar för tyngre tåg än vad som är 

fallet. Om metoden används konsekvent glesar det ut bland tågen och ökar robustheten utan 

att någon kan säga sig vara orättvist behandlad jämfört med andra JF. I TF 601 – Riktlinjer 

för tidtabellskonstruktion for tåg på statens spåranläggningar tas det upp flera exempel på 

hur gångtidstillägg kan användas för att öka robustheten. 

Nackdelen med metoden är att körplanerna inte stämmer överens med tågens förmåga. Att 

tvinga tåg att köra under tillåten hastighet eller att ha många tåg som ligger före sina 

körplaner är inte optimalt. För både gods- 0ch persontrafik innebär det dessutom längre 

transport-/restid och sämre konkurrenskraft mot andra transportmedel. 

4. Addera marginaltid mellan tåg som använder samma spår (headwaymarginal) 

Genom att öka avståndet mellan tågen skapas mer luft mellan tågen samtidigt som man 

konstruerar en så realistisk körplan som möjligt. Med realistisk menas att tåget kan klara 

mindre störningar utan att störa varandra och köra enligt sin körplan de flesta dagar. 

Återställningsmöjligheten i systemet skapas utan de längre gångtiderna som var fallet med 

adderat gångtidstillägg. Praktiskt går det till så att man ökar headwaymarginalen mellan 

tågen i tågplanekonstruktionen. I stället för att ha tekniskt minsta möjliga avstånd mellan 

två tåg i ett möte läggs det in 1 eller 2 minuters marginal mellan tågen. För tåg som går efter 

varandra i samma riktning lägger man till 1 eller 2 minuters marginaltid innan 

bakomvarande tåg kan gå in på den signalsträcka föregående tåg lämnat.  

Beroende på hur tågplanen konstrueras kan resultatet bli att vissa tåg kan få stå för en stor 

del av ökad redundans i systemet, medan andra knappt berörs. Lösningen i så fall är att man 
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kombinerar den här lösningen med andra åtgärder, exempelvis punktvis tillagda 

gångtidstillägg för vissa tåg och ökad minimitid för tågvändningar för vissa tåg.  

Förslag på nya konstruktionsregler 

Utifrån de beskrivna strategierna i föregående avsnitt har gångtidstillägg och 

headwaymarginaler valts ut som mest attraktivs sätt att förbättra robustheten. Genom att 

fördela ut tid där den behövs i förhållande till störningskänsliga situationer ökar 

robustheten. För att få en korrekt körplan måste även tillägg göras manuellt för att ta 

hänsyn till infrastrukturen då inte TrainPlan fångar upp allt. Nedan följer de regler som 

tagits fram för Värmlandsbanan som ska efterföljas både i långtids- och korttidsplaneringen, 

med förbehåll att vissa anpassningar kan behöva göras i korttidsplaneringen. Reglerna 

sammanställs också i detaljs i Bilaga 6. 

 Hänsyn måste tas till den beskrivning av infrastrukturen som visas Tabell 1. Där det 

står att det ska läggas på gångtidstillägg för exempelvis bomfällning måste alla tåg 

ha detta tillägg i körplanen. 

 Kommande planerade hastighetsnedsättningar ska diskuteras och tas hänsyn till 

med gångtidstillägg om det bedöms nödvändigt. Detta gäller även frekvent 

återkommande nedsättningar som förekommer på banan. Även om det inte blir 

aktuellt att lägga till ytterligare gångtidstillägg kan de befintliga nodtilläggen 

planeras om för att täcka upp för återkommande hastighetsnedsättningar. 

 Det är inte tillåtet att lägga in stora negativa gångtidstillägg  

 Flygande tågmöten får endast planeras in i undantagsfall efter diskussion med RS 

pga den stora störningsrisken. Om ett flygande möte av någon anledning är 

nödvändigt måste båda tågen planeras in med stopp- och starttillägg, dvs de 

planeras in med ett uppehåll på mötesstationen. 

 Riktlinjerna för tågplanekonstruktion (TF 601) ska gälla som regler när det gäller 

gångtidstillägg och headwaymarginal. Det ska dock påpekas att de gångtidstillägg 

som läggs på pga av möten, sidotågväg etc inte ska räknas samman som nodtillägg. 

Avrundningstillägget bör dock ändras så att endast sekundangivelser på 45–59 

avrundas manuellt uppåt till närmaste helminut till uppehåll med resandeutbyte. 

Vid slutstation och vid Charlottenberg avrundas alla tider uppåt. All annan 

avrundning sker automatiskt när tjänstetidtabellen skapas. 

 Utöver reglerna i TF 601 har ytterligare tillägg vid tågmöten bedömts nödvändiga 

för att ytterligare öka robustheten och förhindra att tåg stör varandra vid 

förseningar. För tåg som passerar en driftplats vid möte utan att göra uppehåll ska 

en minuts gångtidstillägg läggas in efter passage av driftplatsen. För det/de tåg som 

gör uppehåll kan ett av flera alternativ väljas: 

o Om ett tåg som gör uppehåll möter ett passerande tåg ska antingen en 

minuts gångtidstillägg läggas till innan ankomst till driftplatsen, alternativt 

att headwaytiden mellan första tågets ankomst och andra tågets passagetid 

ökas med en minut.  

o Om två tåg som gör uppehåll möts ska en minuts gångtidstillägg läggas till 

innan ankomst till driftplatsen för det andra ankommande tåget (tåg 02 i 

Figur 2). För det först ankommande tåget ska antingen en minuts 

gångtidstillägg läggas till innan ankomst, alternativt att headwaytiden 

mellan de båda tågens ankomster ökas med en minut.  



23 
 

För det tåg som ankommer först till ett möte finns alltså möjligheten att inte lägga 

till extra gångtid utan att istället öka headwaytiden. Tillsammans med de 

konstruktionsregler som finns gällande headwaytid betyder det att minsta 

headwaytid är 2 minuter vid ett möte med samtidighet och 4 minuter vid ett möte 

utan samtidighet, om inte gångtidstillägg läggs till för tåget i anslutning till mötet. 

Det går även att kombinera headwaymarginalen och gångtidstillägget för att 

ytterligare öka flexibiliteten. Tex kan headwaytiden ökas med 30 sekunder 

samtidigt som gångtidstillägget är 30 sekunder. Totalt måste en minuts marginal 

läggas in, antingen i form av headwaymarinal eller gångtidstillägg. 

 

Ett möjligt undantag från den här regeln gäller robusthetstillägget som läggs på 

det passerande tåget. Regeln gäller oberoende hur länge det stannande tåget har 

stått på driftplatsen och väntat på det mötande tåget. Tillägget på det passerande 

tåget kan då anses vara onödigt då sannolikheten att det kommer att störas av det 

stannande tåget i mötet är liten. Man kan därför tänka sig ett undantag från regeln 

och tillåta att det passerande tåget inte får något tillägg om marginaltiden mellan 

ankomsttid mellan tågen är minst 2 minuter. I praktiken innebär det att den 

marginalminut som enligt regeln ska läggas till det passerande tåget istället läggs 

till det stannande tåget som ankommer till driftplatsen tidigare. En anmärkning är 

att om det här undantaget tillåts frekvent kommer tåg som bara passerar 

driftplatser att få mindre gångtidstillägg än tåg som gör uppehåll. De kommer 

således inte att ha samma återställningsförmåga. 

Ett ytterligare undantag gäller tilldelning i ad hoc. Tåg som tilldelas tåglägen ad-

hoc får sina tåglägen när alla andra tåglägen redan är fastställda och därmed inte 

går att skjuta på. När ett ad hoc-tåg har ett möte med ett redan fastställt tåg är det 

därför tillåtet att frångå regeln som säger att det passerande tåget ska ha ett 

gångtidstillägg efter mötet. Det är endast ad hoc-tåget som får ett tillägg innan 

mötet då det är ad hoc-tåget som måste stanna vid mötet. 

Tågplanen ska i största möjliga mån skapas utifrån de ovanstående reglerna. I undantagsfall 

kan det dock krävas några sekunders avvikelse från reglerna för att få ihop en rimlig plan. 

De tillåtna avvikelserna är 10 % av en minut vilket ger värdena: 

 Maximalt tillåtet negativt gångtidstillägg är -6 sekunder. 

 Maximalt antal sekunder man kan frångå reglerna om 

gångtidstillägg/headwaymarginal är 6 sekunder, tex vid ett möte med ej samtidighet 

kan man i undantagsfall låta det vara 2 minuter och 54 sek istället för 3 minuter. 

 

Ett dokument innehållande detaljerade konstruktionsregler för Värmlandsbanan visas i 

Bilaga 6. 

Effekter av de nya konstruktionsreglerna 

Som en konsekvens av de nya konstruktionsreglerna får tågen en mer korrekt körplan. 

Hänsyn tas till infrastrukturen så att tågen får rätt gångtid även på sidospår och vid 

bomfällning. Headwaytiderna säkerställer så att tåg inte stör varandra även om de är i tid 

vid möten och kolonnkörning. Konstruktionsreglerna skapar också mer ”luft” i tågplanen, 
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dvs mer tid för återhämtning och robusthet så att inte tågen stör varandra trots små 

förseningar.  

Som en konsekvens av den luft och tid som skapas i tidtabellen kommer inte tågen att kunna 

hålla sina tidigare gångtider. Tågen kommer också att spridas ut över en längre tid då de inte 

längre kan gå lika tätt. Det betyder att vissa tåg inte kommer att kunna avgå/ankomma vid 

tidigare önskade tider.  

Exempel på begränsningar som JF får utstå kan vara att den långväga persontrafiken får 

justera en del av sina önskade avgångstider, regional persontrafik får prioritera tider på 

dagen med flest resenärer och godstrafiken får acceptera att vissa tidsavsnitt inte rymmer 

trafik med högsta flexibilitet (ad hoc). För upplägg med frekvent trafik som ofta möter sig 

själv på banan kan det bli en avvägning mellan den frekventa trafiken och kortare restider 

då varje möte kostar i mer gångtidstillägg med de nya reglerna. I Figur 10 visas ett exempel 

på en körplaneförändring som blir en konsekvens av de nya konstruktionsreglerna. 

Förändringarna bygger på att samma antal möten planeras in men att de antagligen måste 

förskjutas. 

 

Figur 10. Exempel på en körplan tillverkad med de nya konstruktionsreglerna 

Tåget med körplanen i Figur 10 har sex möten, i Ölme, Väse, Karlstad, Skåre, Högboda och 

Arvika. I kolumnen (Infas) har hänsyn till dessa möten tagits i form av: 

 30 sekunders gångtidstillägg i Ölme för att få robusthet i mötet. 30 sekunders 

headwaymarginal finns redan inlagt till mötande tåg som kan användas för att få 

ihop totalt 1 minuts marginal. 

 1 minuts gångtidstillägg i Skåre för att få robusthet i mötet. 

 1 minuts gångtidstillägg i Högboda för att få robusthet i mötet och 30 sekunders 

tillägg för sidotågväg på driftplatsen. 

 1 minuts gångtidstillägg i Arvika för att få robusthet i mötet. 
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 Vid övriga möten behövs inga sidospårstillägg och det finns tillräckligt med 

headwaymarginal så gångtidstillägg inte behövs. 

 

I kolumnen <Kval> har totalt 3 minuters nodtillägg lagts in mellan Kristinehamn(T15) och 

Charlottenberg. Dessa minuter är godtyckligt placerade och exakt var nodtillägget ska 

placeras kan utredas vidare. I kolumnen {Just} har ankomsttiden till Välsviken och Edane 

avrundats uppåt då sekundangivelsen på dessa stationer >= 45. Ankomsttiden till 

Charlottenberg har även avrundats uppåt då det är tåget slutdestination (även om tåget 

fortsätter vidare mot Norge ska tiden avrundas i Charlottenberg för att få en överlämning till 

Norge på hel minut). 

Den här nya körplanen ger en ökad gångtid för tåget på 5 minuter jämfört med 

originalkörplanen i T15. Den totala tågplanen kommer dessutom innehålla mer luft mellan 

tågen då tågen enligt konstruktionsreglerna måste separeras i högre grad än de har gjorts i 

T15. 

Regeltolkning vid specialfall 

Det är omöjligt att skriva ”hårda” regler som i varje uppkommen situation ger en bra 

konstruktion av tågplan för både järnvägsföretag och samhälle. Det kommer alltid att finnas 

lägen där man måste fråga sig om reglerna ger ett rimligt resultat. I dessa fall måste man 

åtminstone överväga ett avsteg från reglerna. Normalt borde konstruktören ges utrymme till 

skönsmässiga bedömningar i enkla, uppenbara fall. I nästa steg, där man måste överväga 

frågor om exempelvis konkurrensneutralitet eller punktlighet i tågplan, ska regional 

samordnare eller i vissa fall chef för kapacitetstilldelning involveras. För Värmlandsbanan 

T17 gäller dock att avsteg från reglerna ska samrådas mellan konstruktör och regional 

samordnare, alternativt chef för kapacitetstilldelning. Detta får ses som ett särfall. 

Gemensamt för alla avsteg ska vara att de loggas för enkel uppföljning av utfall. 

En av avsikterna med konstruktionsreglerna är att så långt som möjligt ge ett förutsägbart 

resultat av en ansökan om tågläge. Vidare ska tågläget kvalitetsmässigt vara körbart, inte 

planmässigt störa andra tåg samt möjliggöra tågdrift med acceptabel punktlighet. Om en 

strikt tillämpning av reglerna ger ett dåligt (eller kanske orimligt) resultat, då ska ett avsteg 

från reglerna övervägas. Om avsteget bedöms ligga i linje med grundläggande principer för 

tidtabellskonstruktion, då ska avsteget göras. Om avsteget motiveras av andra skäl, 

exempelvis för att få in alla ansökta tåg på banan, bör beslutet bli mer restriktivt. 

Undantag får inte bli regel. Undantagen får inte bli alltför många eller frekventa, därför bör 

en regelbunden översyn och uppdatering av konstruktionsreglerna företas.  

Nedan följer två exempel på specialfall där konstruktören, gärna i samråd med RS, får göra 

en bedömning hur tågplanen ska konstrueras. Vissa tåg har behovsuppehåll utan inplanerad 

uppehållstid och vissa tåg möter andra tåg endast vissa dagar. Om gångtidstillägg behövs i 

dessa situationer beror på hur tågplanen ser ut i övrigt och hur stor risken för 

förseningsspridning är.  

Tåg med uppehåll utan uppehållstid (behovsuppehåll) 

I grunden är det JF som ansöker om uppehållstid för resandeutbyte. Om Trafikverket inte 

har något att invända blir det som JF ansökt. En invändning från Trafikverket kan vara att 
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om uppehållet läggs enligt ansökan så kommer annan trafik med säkerhet (eller hög risk) att 

bli störd.  

Ett behovsuppehåll utan inplanerad uppehållstid kan enligt ovan accepteras under 

förutsättning att tidtabellen anses rymma ett stopp och att inget annat tåg blir stört under 

tiden för återställning till rätt tid enligt tidtabell.  

Om däremot ett annat tåg går i samma riktning som tåget med behovsuppehåll och med en 

snål headwaymarginal, då kommer det tåget med säkerhet att störas om tåget framför 

stannar utan inplanerad uppehållstid. Samma sak om ett snävt möte på nästa driftplats 

väntar tåget med behovsuppehåll. I dessa och liknande fall bör en anpassad tid för 

resandeutbyte läggas på platsen för behovsuppehåll. Enligt de nya konstruktionsreglerna för 

Värmlandsbanan kan detta uppehåll anges med udda antal sekunder eller minuter och 

sekunder. 

Med tanke på avreglering och konkurrensneutralitet är det viktigt att inte låta ett tåg 

planmässigt störa tåg tillhörande andra järnvägsföretag.  

Tilläggstid på möten mellan tåg med olika gångdagsmönster 

Enligt de nya reglerna ska tillägg göras vid varje tågmöte. Vissa tåg kör bara vissa 

dagar/perioder vilket betyder att de möten som dessa tåg är inblandande i inte sker varje 

dag. I dagsläget måste man dock ta hänsyn till alla möten i tågplanen. Som ett exempel har 

vi ett snabbtåg som har tre möten med godståg på olika driftplatser i årsplanen, men i 

praktiken kommer endast ett av dessa möten ske per dag. I detta fall kan mötestilläggen 

anses onödiga för alla tre möten, endast tillägg för ett möte borde räcka. Detta är mer eller 

mindre lätt att genomföra, om mötena ligger på driftplatser nära varandra kan 

gångtidstillägget läggas till efter den sista mötesplatsen. Om mötesplatserna däremot ligger 

utspridda, med andra möten och uppehåll mellan, ska varje möte med fördel ha tillägg enligt 

reglerna. Det är upp till konstruktörens skönsmässiga bedömning när mötestilläggen kan ta 

ut varandra och när alla behövs. Det är dock aldrig fel att ha kvar alla tillägg enligt reglerna 

för att få en robust tågplan. 

Slutsatser 

Den här studien har identifierat att den största orsaken till punktlighetsproblemen i 

Värmland beror på att trafikmängden är för stor i förhållande till befintlig infrastruktur. För 

att rymma alla tåg i tågplanen har man varit tvungen att frångå dagens 

konstruktionsriktlinjer mer eller mindre. Detta har lett till att vi har fått ett 

störningskänsligt system på Värmlandsbanan med små återhämtningsmöjligheter. 

Kapacitetsutnyttjandet på banan är högt vilket indikerar att banan är mycket hårt belastad 

och små åtgärder för att förbättra robustheten kommer att konsumera stor kapacitet. 

För att öka punktligheten behöver tågplanen bli mer robust, dvs innehålla mer ”luft” mellan 

tågen så att de inte stör varandra lika lätt samt innehålla mer gångtidstillägg på strategiska 

platser så att tågen ska kunna återhämta sig från en försening. Hur tågplanen ska bli mer 

robust beskrivs i de framtagna konstruktionsreglerna för Värmlandsbanan (Bilaga 6). 
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För att få en bättre punktlighet finns det två ytterligare saker att ta i beaktande. Det finns ett 

stort problem med tåg som ankommer till Värmlandsbanan försenade. Det går inte att lägga 

till tid för att ta hänsyn till dessa förseningar enbart på Värmlandsbanan utan tågens 

körplaner innan de anländer till Värmlandsbanan borde också ses över för att öka 

möjligheten att de ankommer i tid. I konstruktionsreglerna står det inget om att ta hänsyn 

till återkommande hastighetsnedsättningar men det är viktigt att dessa finns med i tanken 

när tågplan konstrueras. Det vore lämpligt att årligen ha ett möte mellan konstruktörer och 

personen mer god kännedom om banan för att diskutera hastighetsnedsättningar och om 

man borde försöka omfördela marginalerna i tågplanen för att ta hänsyn till dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Bilaga 1. Linje- och driftplatsinformation för 
Värmlandsbanan 

Station/Linje Tågspår/ 

maxlängd 

Antal 

plattformsspår 

Egenheter Att beakta 

Charlottenberg 
 

Ställverk 85 
 

Spår 1: Sth 90 

Spår 2: Sth 50 

Spår 3: Sth 40 

1: 774 m 

2: 665 m 

3: 478 m 

3 Uppställning spår 3 även 

dagtid 

Fullängdsspår vid 

samtidig infart 
 

Gränspassage-tiden 

skall ligga i Cg. 

Tåget skall vara 

konstruerat till Cggr 
 

Separat spårplan 

Charlottenberg – 

Åmotfors 

14 400 m  Ås, hållplats 

Lerot, hållplats 

 

Åmotsfors 
 

Ställverk 85 
 

Spår 1: Banans sth 

Spår 2: Sth 50 

1: 719 m 

2: 719 m 

2 Resandetåg spår 1. Vid 

rst-möte tas första tåget 

in till spår 2 
 

Min 60 sek tillägg vid 

möte för tåg i riktning Ar 

pga bomfällning 

Jössevägen 

Max 619 meter vid 

samtidig infart 

 

Åmotfors – Arvika 19 900 m  Ottebol, lastplats  

Arvika 
 

Ställverk 85 
 

Spår 1: Banans sth 

Spår 2: Från Åt sth 

50, från En sth 40 

Spår 3: Sth 40 

1: 752 m 

2: 671 m 

3: 328 m  

3 Långa rst (loktåg,X2) i  

riktning En med 

slutpunkt si 32/34/62 ger 

ej samtidig infart. Min 3 

min tillägg vid möte 
 

Min 50 sek tillägg vid 

möte för tåg i riktning En 

pga bomfällning 

Hamngatan 
 

Uppställning spår 3 

nattetid 

Max 575 meter vid 

samtidig infart 
 

Ej lämpligt att ställa 

långa godståg för 

möten pga 

bommarna vid 

Palmviksgatan 
 

Separat spårplan 

Arvika – Edane 

 

14 800 m   Stigning från Ar i 

riktning mot En. 

Edane 
 

Ställverk 85 
 

Spår 1: Sth 80 

Spår 2: Banans sth 

 

1: 767 m 

2: 767 m 

2 Resandetåg spår 1. Vid 

rst-möte tas tåg i riktning 

mot Hbd in till spår 2 

Fullängdsspår vid 

samtidig infart 
 

Ej lämpligt att ställa 

långa godståg för 

möten pga 

bommarna vid 

Badvägen. Gäller 

sommartid 

Edane – Högboda 

 

17 100 m  Gunnarsbyn, hållplats 

Brunsberg, lastplats 

Brunsbergs Bruk, 

hållplats 

Stigning från En i 

riktning mot Hbd 



Högboda 
 

Ställverk 85 
 

Spår 1: Sth 80 

Spår 2: Banans sth 

 

1: 766 m 

2: 766 m  

2 Resandetåg spår 2. Vid 

rst-möte tas första tåget 

in till spår 1 

Fullängdsspår vid 

samtidig infart 
 

Ej lämpligt att ställa 

långa godståg för 

möten pga 

bommarna vid 

Högbodavägen 

Högboda – Kil 

 

16 500 m  Lene, hållplats. 

Fagerås, lastplats. 

 

 

Kil 
 

Ställverk 58 
 

Samtliga spår:  

Sth 40 

2: 580 m 

3: 580 m 

4: 580 m 

5: 670 m 

6: 600 m 

7: 600 m 

8: 550 m  

9: 567 m 

6 Endast spår 5 

fullängdsspår 
 

Långsamt ställverk 

Tågvägar med 

samtidig infart, se 

Bilaga 1 
 

Separat spårplan 

 

                           

Kil – Stenåsen 1 400 m    

Stenåsen 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Banans sth 

Spår 2: Sth 100 

  Kryssdriftplats   

Stenåsen - 

Klingerud 

2 500 m   Dubbelspår 

1 mellanblocksignal 

Klingerud 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Sth 100  

Spår 2: Banans sth 

  Kryssdriftplats   

Klingerud – Skåre 8 100 m   1 mellanblocksignal 

Skåre 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Från Kud 

sth 70, från Ks sth 

40 

Spår 2: Banans sth 

1: 648 m 

2: 648 m 

-   Max 551 meter vid 

samtidig infart 

Skåre – Karlstad 7 300 m    

Karlstad C 
 

Ställverk 65 
 

Spår 1: Sth 70 

Spår 2: Från Skr 

sth 70, från Srr sth 

40 

 

Övriga spår: Sth 40 

1: 638 m 

2: 662 m 

3: 667 m 

20: 170 m 

21: 220 m 

2  

+ 2 säckspår 

 

Uppställning spår 20 och 

21 nattetid 
 

Var uppmärksam på att 

spår 3 kan vara 

kapacitets-tilldelad vissa 

tider av dygnet 

Tågvägar med 

samtidig infart, se 

Bilaga 2 
 

Min 2 min tillägg för 

genomgående tåg 

vid passage på 

avvikande huvudspår 
                       

Separat spårplan 

Karlstad – 

Skattkärr 

5 800 m  Välsviken hållplats  

Skattkärr 

 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Banans sth  

Spår 2: Sth 80 

1: 767 m 

2: 767 m 

-  Fullängdsspår vid 

samtidig infart 

Skattkärr – Väse 12 500 m   1 mellanblocksignal 



Väse 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Banans sth  

Spår 2: Sth 80 

1: 690 m 

2: 774 m 

1 Endast spår 2 har 

plattform 

Fullängdsspår vid 

samtidig infart 
 

Vid möte: 

I riktning mot Öl är 

en trevagnars regina 

för lång och får inte 

plats vid plattformen 

varvid bakre delen 

av tåget ej kommer 

in på spår 2 

Väse – Ölme 8 500 m   1 mellanblocksignal 

Ölme 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Banans sth  

Spår 2: Sth 80 

1: 648 m 

2: 771 m 

-  Fullängdsspår vid 

samtidig infart 

Ölme – 

Kristinehamn 

8 400 m   1 mellanblocksignal 

Kristinehamn 
 

Ställverk 65 
 

Spår 1: Sth 70 

Spår2: Sth 70 

                     

Övriga spår: Sth 40 

1: 492 m 

2: 370 m 

4: 730 m 

5: 760 m 

6: 91 m 

7: 67 m 

8: 187 m 

4  

+ 2 i riktning Sf 

Min 70 sek tillägg vid 

möte för tåg i riktning 

Bjb pga bomfällning 

Prästgatan och 

Jakobsbergsgatan 
 

Var uppmärksam på att 

spår 4 kan vara 

kapacitetstilldelad vissa 

tider av dygnet 

Tågvägar med 

samtidig infart, se 

Bilaga 3 
 

Separat spårplan 

 

Kristinehamn –

Björneborg 

12 000 m  Höja, lastplats Stigning från Khn i 

riktning Bjb 

(Gärna fritt till Bjb när 

tåget lämnar Khn)  
 

1 mellanblocksignal 

Björneborg 
 

Ställverk 59 
 

Spår 1: Från Khn 

sth 80, från Srt sth 

100 

Spår 2: Banans sth 

Spår 3: Från Khn 

sth 65, från Srt sth 

80 

1: 649 m 

2: 590 m 

3: 515 m 

- Min 50 sek tillägg vid 

möte för tåg i riktning Srt 

pga bomfällning 

Vismenäsvägen och 

Gräsholmen 

Ej samtidig infart 
 

Skyddsväxlar spår 3 

Björneborg – 

Strömtorp 

11 200 m   Stigning från Bjb i 

riktning mot Srt 
 

1 mellanblocksignal 

Strömtorp 
 

Ställverk 59 
 

Spår 2: Från Bjb 

sth 50, från Dg sth 

80 

Spår 3: Banans sth 

Spår 4: Sth 40 

2: 685 m 

3: 685 m 

4: 451 m 

-  Fullängdspår vid 

samtidig infart 

Strömtorp – 

Degerfors 

3 000 m   Stigning från Dg i 

riktning mot Srt 



Degerfors 
 

Ställverk 59 
 

Spår 3: Sth 40 

Spår 4: Sth 90 

Spår 5: Från Srt 

sth 40, från Svå sth 

80 

3: 289 m 

4: 643 m 

5: 643 m 

2  Ej samtidig infart 

Degerfors – Svartå 12 300 m   Stigning från Dg i 

riktning mot Svå 
 

1 mellanblocksignal 

Svartå 
 

Ställverk 59 
 

Spår 2: Banans sth  

Spår 3: Sth 80 

2: 668 m 

3: 767 m 

-  Fullängdsspår vid 

samtidig infart 

Svartå – 

Hasselfors 

10 500 m   Stigning från Hs i 

riktning mot Svå 
 

1 mellanblocksignal 

Hasselfors 
 

Ställverk 59 
 

Spår 3: Från Svå 

sth 80, från Lå sth 

50 

Spår 4: Banans sth 

3: 670 m 

4: 670 m 

- Min 50 sek tillägg vid 

möte för tåg i riktning Lå 

pga bomfällning 

Ågrenavägen 

Max 570 meter vid 

samtidig infart 

 

Hasselfors – Laxå 11 300 m   1 mellanblocksignal 

 

 



Bilaga 2 – Samtidiga infarter i ställverket Kil 

 

Samtidig infart vid tågväg från Stenåsen: 

Tågväg spår 2: Samtidig infart från Edsvalla, Högboda, Bäckebron och Daglösen till spår 5-9. 

Tågväg spår 3 och 4: Samtidig infart från Edsvalla, Högboda och Bäckebron till spår 6-9. 

Tågväg till spår 5: Samtidig infart från Edsvalla till spår 2. 

Tågväg till spår 6-9: Samtidig infart från Edsvalla och Högboda till spår 2. 

 

Samtidig infart vid tågväg från Daglösen: 

Tågväg till spår 2-4: Samtidig infart från Bäckebron till spår 6-9. 

Tågväg till spår 5: Samtidig infart från Edsvalla och Stenåsen till spår 2 och från Bäckebron till spår 6-

9. 

Tågväg till spår 6-9: Samtidig infart från Edsvalla och Stenåsen till spår 2. 

 

Samtidig infart vid tågväg från Edsvalla: 

Tågväg till spår 2: Samtidig infart från Högboda, Bäckebron, Stenåsen och Daglösen till spår 5-9. 

Tågväg till spår 3 och 4: Samtidig infart från Bäckebron till spår 6-9. 

Tågväg till spår 5: Samtidig infart från Bäckebron till spår 6-9 och från Stenåsen till spår 2. 

Tågväg till spår 6-9: Samtidig infart från Stenåsen och Daglösen till spår 2-4. 

 

Samtidig infart vid tågväg från Högboda: 

Tågväg till spår 2-4: Samtidig infart från Bäckebron till spår 6-9. 

Tågväg till spår 5: Samtidig infart från Edsvalla och Stenåsen till spår 2 och från Bäckebron till spår 6-

9. 

Tågväg till spår 6-9: Samtidig infart från Edsvalla och Stenåsen till spår 2-4. 

 

Samtidig infart vid tågväg från Bäckebron: 

Tågväg till spår 2-4: Inga samtidigheter finns. (Kan ibland fungera med korta tågvägar från Stenåsen 

och Daglösen till spår 7 och 8.) 

Tågväg till spår 5: Samtidig infart från Edsvalla och Stenåsen till spår 2. 

Tågväg till spår 6-9: Samtidig infart från Edsvalla, Högboda, Stenåsen och Daglösen till spår 2-5. 



Bilaga 3 – Samtidiga infarter i ställverket Karlstad 

 

Samtidig infart vid tågväg från Skåre: 

Tågväg till spår 1b och 21: Samtidig infart från Skattkärr till spår 1a, 20 och 3. 

Tågväg till spår 2 och 3: Samtidig infart från Skattkärr till spår 1a och 20. 

 

Samtidig infart vid tågväg från Skattkärr: 

Tågväg till spår 1a och 20: Samtidig infart från Skåre till spår 1b, 21, 2 och 3. 

Tågväg till spår 3: Samtidig infart från Skåre till spår 1b och 21. 



Bilaga 4 – Samtidiga infarter i ställverket Kristinehamn 

 

Samtidig infart vid tågväg från Ölme: 

Tågväg till spår 1 si 126: Samtidig infart från Björneborg till spår 2 si 143 och spår 4-6 och från Storfors 

till spår 5-8. 

Tågväg till spår 2 si 128: Samtidig infart från Björneborg till spår 1 si 141 och spår 4-6 och från Storfors 

till spår 5-8. 

Tågväg till spår 4: Samtidig infart från Björneborg till spår 1 si 141 och spår 2 si 143 och från Storfors 

till spår 5-8. 

Tågväg till spår 5: Samtidig infart från Björneborg till spår 1 si 141 och spår 2 si 143 och från Storfors 

till spår 6-8. 

Tågväg till spår 6: Samtidig infart från Björneborg till spår 1 si 141 och spår 2 si 143 och från Storfors 

till spår 8. 

Tågväg till spår 7 och 8: Samtidig infart från Björneborg spår 1 si 141 och spår 2 si 143. 

 

Samtidig infart vid tågväg från Björneborg: 

Tågväg till spår 1 si 141: Samtidig infart från Ölme till spår 2 si 128 och spår 4-8 och från Storfors till 

spår 5-8. 

Tågväg till spår 2 si 143: Samtidig infart från Ölme till spår 1 si 126 och spår 4-8 och från Storfors till 

spår 5-8. 

Tågväg till spår 4: Samtidig infart från Ölme till spår 1 si 126 och spår 2 si 128 och från Storfors till 

spår 5-8. 

Tågväg till spår 5: Samtidig infart från Ölme till spår 1 si 126 och spår 2 si 128 och från Storfors till spår 

6-8. 

Tågväg till spår 6: Samtidig infart från Ölme till spår 1 si 126 och spår 2 si 128 och från Storfors till 

spår 8. 

 

Samtidig infart vid tågväg från Storfors: 

Tågväg till spår 5: Samtidig infart från Ölme och Björneborg till spår 1-4. 

Tågväg till spår 6 och 7: Samtidig infart från Ölme och Björneborg till spår 1-5. 

Tågväg till spår 8: Samtidig infart från Ölme och Björneborg till spår 1-6. 
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Sammendrag 
 

Når en infrastrukturdel blir erklært overbelastet, skal Jernbaneverket utarbeide en kapasitetsanalyse og en 

kapasitetsforbedringsplan for den overbelastede infrastrukturdelen, jf. FOR-2003-02-05-135 - Forskrift om 

fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet (§7-9).  

Kongsvingerbanen (Lillestrøm – Riksgrensa) er ikke offisielt blitt erklært overbelastet, men Jernbaneverket 

har gjennom denne rapporten fått utarbeidet en kapasitetsanalyse for banen da det kan forventes en 

overbelastning på strekningen om kort tid.  

Det er først når en operatør søker etter ruteleie og får avslag at infrastrukturen blir erklært overbelastet. 

Dette kan innebære at man i praksis har en skjult overbelastning fordi togoperatørene er kompetente, og 

ikke søker etter urealistiske ruteleier basert på dagens infrastruktur 

UIC-normblad 405 og 406 angir internasjonale standarder og metoder for å evaluere kapasitetsutnyttelsen 

på jernbanestrekninger med antatt konstant trafikkmengde. I rapporten er kapasitetsutnyttelsen beregnet 

på døgn- og timesbasis og den viser at Kongsvingerbanen er sterkt belagt på deler av strekningen på 

døgnbasis, og på hele strekningen for timen med maksimal trafikk. Metoden viser at dagens trafikk er 

høyere enn anbefalingene til International Union of Railways (UIC). 

En gjennomgang av kjøretider viser at de dimensjonerende strekningsavsnittene for Kongsvingerbanen er 

Åbogen-Kongsvinger, Seterstøa-Årnes, Årnes-Haga og Fetsund-Lillestrøm. Tiltak som reduserer 

framføringstiden for tog i disse avsnittene vil derfor øke kapasiteten på strekningen. I tillegg er det på grunn 

av kryssingssporlengder andre dimensjonerende strekningsavsnitt for godstog. 

 

Basert på disse analysene er det foreslått tiltak for å øke kapasiteten.  

 

Tiltak Beskrivelse Effekt Tidshorisont 
Kjøretids-

besparelse 

A1 
Forlenge kryssingsspor på 

Åbogen 

Øker kapasiteten for lange godstog. 

Samtidig innkjør gir redusert 

kryssingsoppholdstid.  

Mellomlang 

sikt 
 

A2 
Endre spordesign på 

Kongsvinger stasjon 

Fjerne konflikter mellom godstog og 

persontog 

Mellomlang 

sikt 
 

B1 
Øke 

fremføringshastigheten 

mellom Seterstøa-Årnes 

Redusert framføringstid 
Mellomlang til 

lang sikt 
28 sek 

B2 
Planlagt tiltak: Fjerne 

planovergang på Skarnes 

Gir vesentlig høyere transportkapasitet 

på strekningen på grunn av mulighet til 

å kjøre lengre godstog 

Kort sikt.  

B3 
Øke hastigheten gjennom 

Galterud 
Redusert framføringstid 

Mellomlang 

sikt 
15 sek  
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Tiltak Beskrivelse Effekt Tidshorisont 
Kjøretids-

besparelse 

C1 
Forlenge Haga stasjon 

mot Årnes 

Etablering av samtidig innkjøring, samt 

lengre kryssingsspor gir mer fleksibel 

trafikkavvikling og dermed større 

robusthet. Lengre kryssingsspor gir 

kortere dimensjonerende 

enkeltsporstrekning. 

Mellomlang 

sikt 
 

C2 

Planlagt tiltak: Ny 

Rånåsfoss stasjon som 

erstatning for dagens Auli 

og Rånåsfoss. 

Reduserer framføringstid og mer 

fleksibel trafikkavvikling 

Mellomlang 

sikt 
1 min 11 sek 

C3 

Øke 

framføringshastigheten 

mellom Blaker og 

Sørumsand 

Redusert framføringstid 

Kort til 

mellomlang 

sikt 

37 sek 

C4 
Flytting av sporveksel på 

Sørumsand stasjon 
Redusert framføringstid Kort sikt 30 sek 

C5 
Etablering av samtidig 

innkjør på Sørumsand 

mot Blaker 

Redusert kryssingsoppholdstid 
Mellomlang 

sikt 
90 sek 

D1 
Forlenge Fetsund stasjon 

i retning Lillestrøm 

Etablering av samtidig innkjøring mot 

Lillestrøm, samt lengre kryssingsspor 

gir mer fleksibel trafikkavvikling og 

dermed større robusthet.   

Mellomlang 

sikt 
 

D2 

Øke 

framføringshastigheten 

mellom Fetsund og 

Lillestrøm 

Redusert framføringstid Kort sikt 40 sek 

E1 
Etablere samtidig innkjør 

på Disenå stasjon 
Redusert kryssingsoppholdstid 

Mellomlang 

sikt 
90 sek 

 

En kombinasjon av tiltakene vil muliggjøre en flytting av systemkryssing for regiontog i grunnrute fra Roven 

til Sørumsand og fra Seterstøa til Disenå. Flytting av systemkryssingene reduserer framføringstiden for 

grunnrutetogene med 6-7 minutter, noe som frigjør kapasitet til andre togtyper på strekningen. Ettersom 

det ikke er passasjerutveksling på Roven, er det en fordel å flytte systemkryssingen for regiontogene fra 

Roven til Sørumsand. Dette frigjør kapasitet for godstog på Roven stasjon, og man kan legge oppholdstid for 

passasjerutveksling inn i kryssingsoppholdet på Sørumsand.  

 

Tiltakene som er foreslått vil gi vesentlig større kapasitet for framføring av gods på Kongsvingerbanen. 

Kryssingsmulighetene for lange godstog er jevnere fordelt utover strekningen, og dimensjonerende 

strekningsavsnitt for godstog er lik for godstog på 450 meter som for de på 700 meter. Dette betyr at 

strekningen er tilpasset lange godstoglengder, noe som øker transportkapasiteten betydelig. På sikt kan 

internasjonale føringer gjøre det nødvendig å tilpasse norsk jernbane for godstog på 740 meter. Planlagte 

og foreslåtte tiltak i denne rapporten vil gi et mye mer fleksibelt kryssingsmønster for slike tog enn i dag. 
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De samlede tiltakene for persontog og godstog vil øke kapasiteten på kort- og mellomlang sikt. På sikt vil 

det kunne oppstå etterspørsel etter halvtimesfrekvens på regiontog, samt flere avganger for fjerntog og 

godstog. Selv om tiltakene på kort eller mellomlang sikt gjennomføres, vil det ikke være kapasitet til et slikt 

tilbud på Kongsvingerbanen. På lang sikt vil derfor løsningen være å bygge dobbeltspor på hele eller deler 

av strekningen.  
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1 Innledning 

KAPASITETSANALYSE KONGSVINGERBANEN 

Når en infrastrukturdel blir erklært overbelastet, skal Jernbaneverket utarbeide en kapasitetsanalyse og en 

kapasitetsforbedringsplan for den overbelastede infrastrukturdelen, jf. FOR-2003-02-05-135 - Forskrift om 

fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet (§7-9).  

Kongsvingerbanen (Lillestrøm – Charlottenberg) er ikke offisielt blitt erklært overbelastet, men Jernbaneverket 

har gjennom denne rapporten fått utarbeidet en kapasitetsanalyse for banen da det kan forventes en 

overbelastning på strekningen om kort tid. 

OMFANG OG AVGRENSNING 

Analysen er gjennomført av Rejlers Norge AS, divisjon Railconsult på oppdrag fra Kapasitetsseksjonen i Strategi 

og Samfunn. Fra Rejlers har følgende ressurser bidratt: Joachim Dyrdahl, Christian Mjøsund, Ove Skovdahl, 

Bjørn Bryne og Øyvind Hofgaard (prosjektleder). Kontaktpersoner fra Jernbaneverket har vært Tanja Höche 

(prosjektleder), Ove Tovås og Sarah Fossen Sinnathamby. 

Oppdraget har pågått i perioden september til november 2015. Jernbaneverket har overlevert 

bakgrunnsinformasjon som ligger til grunn for situasjonsanalysen og rapporten for øvrig. Det har vært 

gjennomført avklarings- og oppfølgingsmøter underveis i prosessen, i tillegg til avklaringer på e-post og telefon. 

Utkast til rapporten ble forelagt Jernbaneverket for kommentarer før endelig versjon ble ferdigstilt. 

Samferdselsdepartementets retningslinjer for etatenes arbeid med NTP 2018–2029 legger avgjørende vekt på 

samfunnsøkonomiske vurderinger som prioriteringsgrunnlag for utvikling av jernbanens infrastruktur. 

Samfunnsøkonomi skal legges til grunn for prioriteringer mellom jernbaneprosjekter og for prioritering mellom 

jernbane og andre samferdselsprosjekter. Denne analysen inneholder ikke samfunnsøkonomiske vurderinger 

og det er derfor heller ikke angitt prioriteringer mellom mulige tiltak. 

FRAMGANGSMÅTE OG METODE 

I situasjonsbeskrivelsen er det beskrevet banestrekningens transport- og trafikkstatistikk, infrastruktur, og 

driftsprosedyrer. Beskrivelsen baserer seg på gjennomgang av tilgjengelig underlag fra Jernbaneverket, og 

dokumenterer banestrekningen på en strukturert måte. Det er også gjort vurderinger knyttet til mulige årsaker 

til overbelastning. 

Kapittelet om kapasitetsutnyttelse inneholder beskrivelse av metoden som er benyttet. UIC-normblad 405 og 

406 angir internasjonale standarder og metoder for å evaluere kapasitetsutnyttelsen på jernbanestrekninger 

med antatt konstant trafikkmengde. Metoden brukes til å evaluere en gitt ruteplan over et for strekningen 

dimensjonerende avsnitt. På enkeltsporede strekninger vil dette generelt være det strekningsavsnittet mellom 

to kryssingsstasjoner med lengst kjøretid. Kan man forkorte kjøretiden på dimensjonerende strekningsavsnitt, 

økes kapasiteten på strekningen. Ruteplanens utnyttelse av infrastrukturen over det dimensjonerende 

avsnittet evalueres i rapporten på døgn- og timesbasis. Kapasitetsutnyttelsen av infrastrukturen bør ikke 

overstige 100 %. UIC anbefaler at man over en strekning med blandet trafikk ikke bør la infrastrukturbelegget 

overstige 60 % på døgnbasis eller 75 % innenfor timen med maksimal trafikk. Kapittelet inneholder vurderinger 

av kapasitetsutnyttelsen på strekningen og 2 case knyttet til kapasitetsøkende forhold. 

Basert på situasjonsbeskrivelsen og kapasitetsberegningene er det vurdert årsaker til en mulig overbelastning 

og på hvilke strekningsavsnitt det bør prioriteres konkrete tiltak for å øke kapasiteten, primært ved å redusere 

kjøretid på strekningsavsnitt. Deretter er det identifisert tiltak på disse delavsnittene, og gjort vurderinger av 

hvilken effekt tiltakene vil kunne ha på kapasitet for gods- og persontog på strekningen. 

Aktuelle ruteleier på strekningen er i hovedsak bestemt av ruteleiefordelingen gjennom Oslotunnelen/ 

Oslonavet. Hvilken praktiske nytte de identifiserte tiltakene ute på strekningene kan ha vil i stor grad avhenge 
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av i hvilken grad slike endringer er gjennomførbare i forhold til de fastlagte ruteleiene for all trafikk gjennom 

Oslo. 

Kapasitetsanalysen tar for seg tiltak som kan gjennomføres på kort (0-4 år) eller mellomlang sikt (4-15 år). 

Etterspørselen etter godstog- og persontogtjenester på lang sikt vil kunne gjøre det nødvendig med utbygging 

av dobbeltspor på hele eller store deler av Kongsvingerbanen. En slik utbygging er vurdert til å ha et 

tidsperspektiv på over 15 år og er derfor ikke tatt med her. Det er likevel lagt vekt på tiltak på kort- og 

mellomlang sikt som støtter opp under en slik utbygging på lengre sikt. 

RAPPORTENS STRUKTUR 

Denne rapporten er bygget opp i henhold til Jernbaneverkets mal for kapasitetsanalyser. Den inneholder 

følgende hovedkapitler: 

1. Innledning 

2. Situasjonsbeskrivelse 

3. Kapasitetsutnyttelse 

4. Mulige tiltak 

5. Konklusjon 

6. Referanser 

Vedlegg til rapporten er oversikt over kryssingsspor på banestrekningen. I tillegg vil visiofiler som viser 

komprimeringen og regneark som viser beregninger av kapasitetsutnyttelse være tilgjengelige for 

Jernbaneverket. 
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2 Situasjonsbeskrivelse 

2.1 TRANSPORT- OG TRAFIKKSTATISTIKK 

 

2.1.1 TOGTILBUD R15 

Kongsvingerbanen er en av landets mest trafikkerte enkeltsporstrekninger. 

2.1.1.1 PERSONTRAFIKK 

 
Kongsvingerbanen trafikkeres i dag av følgende typer persontog:  
 

Togprodukt Togtype Beskrivelse 

NSB Lokaltog L14 

Asker-Kongsvinger 

NSB type 75, 

NSB type 72  

Grunnrutetogene har timesfrekvens på hverdager. I tillegg kjøres det to 

innsatstog i hver retning til/fra Oslo som også betjener stasjonene Tuen 

og Bodung. Type 75 kjører grunnrute, type 72 brukes ofte på 

innsatstogene. 

SJ Snabbtog Oslo S-

Karlstad-Stockholm  

X 2 SJ har tre avganger i hver retning mellom Stockholm og Oslo på 

hverdager. Disse har ingen passasjerstopp på Kongsvingerbanen.  

Tågkompaniet / 

Värmtlandstrafik 

Oslo S-

Karlstad/Örebro C 

X52/X53Regina Tågkompaniet kjører strekningen Oslo-Karlstad/Örebro kun enkelte 

avganger i helgene. På hverdager trafikkeres strekningen Kongsvinger-

Karlstad med korrespondanse med NSBs tog fra/til Oslo. 

Tabell 1 - Persontogprodukter på Kongsvingerbanen 
Grunnrutetogene L14 inngår i timinutterssystemet mellom Lillestrøm og Asker. Stive ruter på denne delen av 

strekningen setter føringer for rutetider og kapasiteten på Kongsvingerbanen. Det er systemkryssing mellom 

grunnrutetog ved Roven og Seterstøa og 10-14 minutter ruteplanmessig vendetid ved Kongsvinger. Det er stive 

ruter i retning Lillestrøm-Kongsvinger med unntak av siste tog 1039 som ikke krysser motgående lokaltog på 

Roven og dermed har 4 minutter kortere kjøretid enn øvrige tog. I kjøreretningen Kongsvinger-Lillestrøm er det 

ikke stive ruter (avgangstidene varierer noen minutter fra time til time) og rutetidene er tilpasset øvrig trafikk 

for å bedre utnytte kapasiteten for godstog fram til Lillestrøm. 

 

Figur 1 viser stoppmønsteret for persontogene som trafikkerer Kongsvingerbanen. 

 

 

Figur 1 - Stoppmønster på persontog på Kongsvingerbanen. R15. 
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2.1.1.2 GODSTRAFIKK 

 

Kongsvingerbanen med Grensebanen er en av fire jernbanestrekninger mellom Sverige og Norge og er, foruten 

Ofotbanen, den med mest godstrafikk. Det er dermed, mot vanlig oppfatning, mer grenseoverskridende gods 

over Kongsvinger enn over Kornsjø og Østfoldbanen. De siste årene har trafikken økt, godt hjulpet av økt 

tømmereksport til Sverige.  

 

Godstrafikken består i hovedsak av containertog til og fra Narvik (via Sverige), import- og eksportgods mellom 

Sverige og Alnabru, tømmertrafikk til og fra Norsenga og eksport av flis eller tømmer til Sverige. 

 

På hverdager kjøres det godstog på strekningen over store deler av døgnet. Det er likevel noen tidsrom uten 

planlagte godstog, blant annet mellom kl 13-15 (målt ved Lillestrøm stasjon). 

På Kongsvingerbanen betjenes tog for utbytte av gods på Norsenga tømmerterminal på Kongsvinger stasjon 

samt på Granliterminalen som betjenes fra Gropa sidespor (mellom Kongsvinger og Åbogen) 

Til den første gruppen hører ARE og NRE togene til Narvik som kjører i persontrafikkens rushretning med bare 

lite tidsmessig forskjell. 

 

Godstog av ulike lengder kjører på Kongsvingerbanen. Det lengste godstoget som har fått ruteleie i R15 er 640 

meter langt. 

2.1.1.3 TRAFIKK OVER UKE OG DØGN 

 

Figur 2 viser hvor mange tog i døgnet som etter ruteplanen trafikkerer på strekningen Kongsvinger-Lillestrøm 

(begge retninger) fordelt på ukedagene.  Figuren viser at det kjøres 48 persontog i døgnet på hverdager, og 

36/38 persontog i døgnet i helgene. Antall planlagte godstog på hverdager varierer mellom 19 (torsdager) og 

22 (onsdager). Total trafikk på hverdager varierer mellom 68 og 70 tog i døgnet. På lørdager kjøres det 53 tog i 

døgnet, og på søndager 44 tog. 

 

Figur 2 - Trafikkfordeling over en uke. Kongsvingerbanen, tellepunkt Lillestrøm. Ruteordning 15.0, blad nr. 1. Kilde: JBV, 
Strategi og Samfunn, Seksjon for Kapasitet 
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De opptil 70 togene i døgnet fordeler seg ulikt over døgnet. Figur 3 viser hvordan togene fordeler seg per time 

på mandager: 

 

Figur 3 - Trafikkfordeling over mandag.  Kongsvingerbanen, tellepunkt Lillestrøm. Ruteordning 15.0, blad nr. 1. Kilde: JBV, Strategi og 
Samfunn, Seksjon for Kapasitet 

 

Figuren viser at det er høyest trafikk (målt ved Lillestrøm stasjon) kl 8 og 12 hvor det kjøres 5 tog i timen. 

Klokken 8 kjøres det 3 persontog i timen (med innsatstog), mens det kl 12 kjøres tre godstog i timen. 

Figur 4 viser hvordan trafikken er på delstrekningen Kongsvinger-Charlottenberg (begge retninger). Det 

kommer tydelig fram at strekningen domineres av godstog. De persontogene som går er fjerntog som skal 

til/fra Sverige. 

 

 

Figur 4 - Trafikkfordeling over en uke. Kongsvinger-Charlottenberg, tellepunkt Kongsvinger. Ruteordning 15.0, blad nr. 1. Kilde: JBV, Strategi 
og Samfunn, Seksjon for Kapasitet 
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På denne delen av strekningen er tirsdag den mest trafikkerte dagen med 40 tog i døgnet, hvorav 28 av disse er 

godstog. Resten er fjerntog som skal til/fra Sverige. Figur 5 viser timefordelingen på denne strekningen. 

 

Figur 5 - Trafikkfordeling over tirsdag. Kongsvinger-Charlottenberg, tellepunkt Kongsvinger. Ruteordning 15.0, blad nr. 1. Kilde: JBV, Strategi 
og Samfunn, Seksjon for Kapasitet 
  

Figuren viser at det kjøres godstog om natten, i tidsrommet 00:00-04:00 er det satt opp ruteleier til 10 godstog. 

På kvelden er det også en del trafikk, mellom kl. 18:00 og 20:00 kjøres det tre tog i timen (noe godstog, noe 

fjerntog). Midt på dagen er det minst trafikk, og i perioden 11:00-17:00 på tirsdager er det satt opp ruteleier for 

kun 4 tog. 

Det er viktig å være klar over at dette er trafikkfordelingen slik den framkommer i ruteplanen. Den faktiske 

trafikken varierer fra dette, spesielt kan godstrafikken (og særlig tømmertogene) avvike fra de oppsatte 

rutetidene. I tillegg vises ikke ekstratog som meldes inn på kort varsel. 

2.1.2 TRANSPORTSTATISTIKK 

2.1.2.1 PERSONTRANSPORT 

 

Antall reisende med lokaltogene på strekningen Lillestrøm-Kongsvinger i 2014 er oppgitt til ca 2 millioner i året 

(Kilde: JBV, Strategi og Samfunn, Seksjon for Samfunnsøkonomi /NSB). Basert på konsulentens observasjoner er 

de stasjonene med flest reisende Sørumsand, Årnes og Fetsund. Det er arbeidsreiser i rushtid til Oslo som 

utgjør den klart største kundegruppen for lokaltogene på Kongsvingerbanen. I tillegg kommer passasjerer på 

Tågkompaniets tog til Karlstad/Örebro, samt SJ sine snabbtåg mellom Stockholm og Oslo. For disse 

togproduktene har vi ikke passasjerdata, men SJ har meldt om 18 % vekst i antall reisende de tre første ukene 

etter at de lanserte snabbtåg-produktet i august 2015
1
. 

 

2.1.2.2 GODSTRANSPORT 

 

Det er 6 aktører som frakter gods på strekningen: Cargonet AS, TX Logistik AB, 
2
Green Cargo AB, Tågåkeriet i 

Bergslagen AB, GrenlandRail og Hector Rail AB. Tabell 2 viser volumtall for godstransporten fordelt på aktører i 

2014. 

                                                                 

1
 http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/09/08/0709/suksess-for-raskere-tog-oslostockholm 

2
 TX Logistik mistet sitt svenske sikkerhetssertifikat i oktober 2015, deres tog kjøres nå av andre selskap.  
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På strekningen Kongsvinger – Åbogen ligger Gropa sidespor som betjener Granliterminalen. Hit går det tog 

noen dager i uke den tiden av året det ikke er tele. Hver dag det går tog til Gropa innebærer dette 5 

togbevegelser på strekningen siden lokomotivene kjøres til/fra Kongsvinger mens togene losses og lastes og at 

togene må kjøres til Kongsvinger for å snu etter lasting. Godset som kjøres til og fra Granli er byggemateriale 

betong og grus. Kravene på denne typen produkter er slik at det vil være mulig å tilpasse togenes avgangs- og 

ankomsttider utenfor dimensjonerende timer på strekningen, så lenge antall tog per dag er så lavt. 

 

Nettolast (last + 

container) 

CN TXL GC TÅB GrenlandRail CL Hector Rail Totalt 

Lillestrøm-

Kongsvinger 

819 600 316 000 204 841 8 240 1 700 1 934 207 175 1 559 490 

Kongsvinger-

Charlottenberg 

663 359 378 000 226 841 154 461 1 700 - 1 307 900 2 732 261 

Tabell 2 - Volumtall godstransport fordelt på aktører. Tonn. 2014. Kilde: JBV, Strategi og Samfunn, Seksjon for 
Samfunnsøkonomi. 

2.2 INFRASTRUKTUR 

 

Kongsvingerbanen (her definert som strekningen Lillestrøm-Charlottenberg) ble åpnet i 1862 og er 122 km 

lang. Banen er enkeltsporet på hele strekningen. Banen har 19 stasjoner, eller omtrent én hver syvende 

kilometer.. På flere steder er det kun tre til fem minutters kjøretid mellom kryssingsspor. 

2.2.1 KURVATUR OG HASTIGHETSPROFIL 

 
Kurvatur 

Kongsvingerbanen går i gjennom et landskap som er forholdsvis flatt uten områder med mye stigning/fall. 

Laveste punkt på strekningen er 107 m.o.h. ved Fetsund og høyeste punkt på strekningen er 155 m.o.h. mellom 

Kongsvinger og Granli. Banens linjeføring vurderes som god sammenlignet med mange andre strekninger i 

Norge. 

 

Kongsvingerbanen har i hovedsak horisontalkurvatur (kurveradius, overhøyde og overgangskurvelengder) 

tilpasset toghastighet på 130 km/h mellom stasjonene. Unntak fra dette er kryssingen av Glomma mellom 

Fetsund og Svingen, samt strekningene Sørumsand-Haga og Årnes-Seterstøa, hvor kurvaturen begrenser 

hastigheten til 90-110 km/h. I tilknytning til flere av stasjonene begrenser horisontalkurvaturen (begrenset 

overhøyde i forhold til horisontalradius) hastigheten til 70-90 km/h. 

 

Hastighetsprofil 

Skiltet hastighet på banen varierer mellom 60 og 130 km/t i hovedspor, se figur 6. Figuren viser at skiltet 

hastighet er 130 km/t på en betydelig del av strekningen. Laveste hastighet i hovedspor finnes ved Nerdrum og 

Fetsund (70 km/t) og på ved Kongsvinger stasjon (60 km/t). På Roven er hastigheten i hovedspor 125 km/t, 

mens hastigheten i avvikspor er 60 km/t. På Galterud stasjon er hastighet i hovedspor 70 km/t, mens i avvik er 

20 km/t. 
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Figur 6 Hastighetsprofil Kongsvingerbanen. Skiltet hastighet i hovedspor (rød), avvikspor (blå) og plusshastighet (grønn). 
Kilde: JBV, Strategi og Samfunn, Seksjon for Kapasitet 

 

2.2.2 OVER- OG UNDERBYGNING 

 

Det er de seneste årene gjennomført en total fornyelse av sporet på hele strekningen Lillestrøm-Magnor 

(riksgrensen). Blant annet er ballasten skiftet ut, grøfter og stikkrenner er renset, og kabler er samlet i egne 

føringsveier. Sporet er i god nok stand til at tog kan kjøre i 160 km/t på deler av strekningen, men i dag er 

topphastigheten 130 km/t på strekningen på grunn av banens signalsystem og kontaktledningsanlegg. 

2.2.3 STRØMFORSYNING/KONTAKTLEDNING  

Kongsvingerbanen ble elektrifisert i 1951. Kontaktledningsanlegget er nå 65 år gammelt og klar for full 

utskifting. Det var opprinnelig planer om å starte arbeidene i 2016, men konsekvensen ville vært at SJ ikke 

kunne kjørt sitt nye Snabbtåg-konsept mellom Oslo og Stockholm som planlagt.  Arbeidene er derfor utsatt til 

2018 for ikke å ødelegge denne satsningen i oppstartsfasen. Problemstillingen vil likevel oppstå igjen i 2018.  

 

For å øke hastighet på sporene til 160 km/t eller mer øker kravet til kontaktledningens stabilitet. Et nytt 

kontaktledningsanlegg på strekningen vil øke mulighetene for høyere hastigheter enn dagens 130 km/t på 

strekningen. 

 

2.2.4 SIGNALANLEGG 

Signalanlegget er av typen NSI 63, unntatt Roven som har Merkur. Det er delvis hastighetsovervåkning (DATC) 

på strekningen. Den maksimale hastigheten på banen er med dette systemet begrenset til 130 km/t. På 

strekningen Fetsund-Lillestrøm er det full hastighetsovervåkning (FATC). Strekninger med full 

hastighetsovervåkning (FATC) kan ha høyere hastigheter enn 130 km/t. 

Jernbaneverkets Signalplan: ERTMS 

Jernbaneverket vil fornye signal- og fjernstyringssystemene og bygge ut ERTMS i hele landet i perioden 2014–

2030. ERTMS gjør det mulig å optimalisere avstanden mellom togene på jernbanelinjen, slik at strekningen får 

økt kapasitet og fleksibilitet i togframføringen.  

I henhold til Jernbaneverkets Signalplan skal ERTMS tas i bruk Kongsvingerbanen etter 2026. Kongsvingerbanen 

kommer sent i løypa fordi utbygging må samordnes med Sverige. Det nevnes også at lokomotiver som 

godstogoperatørene ikke ønsker å bygge om, kan benyttes på denne strekningen inntil ERTMS er bygget ut her. 

Med ERTMS vil ikke signalsystemet ha en hastighetsbegrensning på 130 km/t slik dagens system har ettersom 

systemet innehar fullstendig hastighetsovervåkning. 
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2.2.5 KRYSSINGSPOR 

På enkeltsporede baner som Kongsvingerbanen bygges kryssingsspor, slik at person- og godstog skal kunne 

møte og passere hverandre. Kryssingssporenes lengde og avstanden mellom kryssingsmulighetene, er med på å 

bestemme kapasiteten på enkeltsporet. På Kongsvingerbanen er det 17 kryssingsspor mellom Lillestrøm og 

Charlottenberg. Lengden på kryssingssporene varierer mellom 279 m (Galterud) og 850 m (Matrand). 

 

De ulike kryssingssporlengdene setter føringer til hvor fleksibelt trafikken kan avvikles.  

 

 

Figur 7 - Kryssingsmuligheter på Kongsvingerbanen for ulike godstoglengder. Kilde: JBV, Strategi og Samfunn, Seksjon 

for Kapasitet 
 

Figur 7 viser faktiske kryssingsmuligheter for godstog av ulike lengder når man ikke tillater at kryssende tog 

blokkerer planoverganger (se punkt 2.2.7 Planoverganger). Godstog på 600 meter eller lengre har færre 

kryssingsmuligheter enn kortere tog. Figuren viser at lengste avstand mellom kryssingsmuligheter for slike tog 

er mellom Årnes og Kongsvinger. Det er forventet en økning i lange godstog på Kongsvingerbanen i framtiden. 

Per dags dato er det bare en stasjon med samtidig innkjør på Kongsvingerbanen, dette er Roven stasjon. Denne 

stasjonen er 700 meter lang, og ville egnet seg godt som kryssingsstasjon for godstog. I dagens ruteopplegg er 

systemkryssing for lokaltogene lagt til Roven, og det er derfor begrenset kapasitet til at godstog også krysser 

der så lenge persontogene kjører. Det er ikke optimalt for kapasiteten at persontogene krysser på Roven 

ettersom det ikke er passasjerutveksling her.  

 

For R16 har en godsoperatør fått redusert toglengde fra 600m til 515m på et tog grunnet kryssing på Skarnes. 

Her kan ikke godstoget stå over planovergangen på stasjonen. Avstand fra innkjørhovedsignal til isolert skjøt 

ved overgangen er 519m.  

Se vedlegg 1 og 2 for en detaljert oversikt over kryssingssporene på Kongsvingerbanen, samt avstander mellom 

kryssingsmuligheter for godstog av ulike lengder 

2.2.6 STASJONER MED MER ENN TO SPOR 

Stasjoner med mer enn to spor muliggjør mer fleksibel trafikkavvikling hvis sporene er lange nok til togene som 

trafikkerer på strekningen. Et tredje spor kan for eksempel brukes til stoppe et godstog mens persontog 

krysser, eller at sporet brukes til å vende innsatstog som trafikkerer en delstrekning i rushtid. 

 

Sørumsand stasjon har tre spor på hhv 671, 622 og 357 meter. Årnes stasjon har fire spor. Spor 1 og 2 er på 701 
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meter, spor 3 er 424 meter, mens det fjerde sporet er 94 meter og mot butt. Spor 4 er for kort til at nye tog 

type 75 kan snu i sporet. På Kongsvinger stasjon har spor 2-5 lengde på hhv 1034, 670, 899 og 806 meter
3
 

2.2.7 PLANOVERGANGER 

Planoverganger utgjør en sikkerhetsrisiko på jernbanenettet, og legger begrensninger på 

fremføringshastigheten. På flere stasjoner på Kongsvingerbanen er lengden på kryssingsspor i praksis redusert 

på grunn av planoverganger, noe som reduserer kryssingsmulighetene for godstog og derfor kapasiteten. Se 

tabellen under for konsekvenser av planovergangene som reduserer kryssingssporene. 

 

 

Kryssingsspor Total sporlengde (m) Sporlengde innenfor «bom» (m) Reduksjon pga planovergang 

Seterstøa 550 m 260 m 290 m 

Disenå 452 m 425 m 27 m 

Skarnes spor 1 766 m 525 m 241 m 

Skarnes spor 2 766 m 519 m 247 m 

Sander 682 m 592 m 90 m 

Åbogen 420 m 335 m 85 m 

Magnor 553 m 295 m 258 m 

Tabell 3 - Reduksjon av kryssingssporlengder pga planoverganer. Kilde: JBV, Strategi og Samfunn, Seksjon for Kapasitet 

 

2.2.8 PLATTFORMER – STANDARD OG UTFORMING 

 

Dagens plattformer på Kongsvingerbanen representerer en utfordring langs store deler av strekningen. 

Plattformene har behov for ombygging da de i liten grad tilfredsstiller Jernbaneverkets tekniske regelverk, hvor 

det blant annet er fastsatt normer for plattformenes lengde, bredde, høyde, adkomster etc.  

Normale krav til plattformers lengde og høyde er hhv. 250 m og 0,76 m. Med unntak av plattform til spor 1 på 

Fetsund stasjon, tilfredsstiller plattformene ikke minstekravet til plattformlengde på Østlandet på 220 m. Det er 

derfor utfordringer knyttet til å kjøre dobbeltsett av type 75 på strekningen. Dette gjøres likevel i rushtiden for 

å tilfredsstille markedsbehovet. Dette løses med individuell dørstyring på togene, det vil si at lokfører stenger 

dører som kommer utenfor plattform ved stasjonene. Reisende informeres om dette via toganvisere og 

høyttalerinformasjon på stasjonene. 

 

Det foreligger planer om å oppgradere plattformene på Sørumsand stasjon, noe som også ville kunne 

muliggjøre systemkryssing for persontog på Sørumsand i stedet for Roven stasjon. Det foreligger også planer 

om å oppgradere Skarnes stasjon med ny undergang og sideplattformer. Per dags dato er ikke prosjektene 

endelig vedtatt og starttidspunkt for disse prosjektene er per dags dato ikke satt. 

 

 

  

                                                                 

3
 Network Statement Vedlegg 3.6.1.2. 
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2.2.9 ANDRE FORHOLD 

 

KONGSVINGER STASJON 

Kongsvinger har fem togspor. Alle sporene er slik at tog som kjører gjennom dem må kjøre i avvik i sporveksler, 

det vil si at hastigheten må reduseres til 40 km/t. Lokaltog benytter spor 1 til vending. Värmlandstog til Karlstad 

eller Kristinehamn står i spor 2 i opp til én time for vending. Stockholmstog passerer i spor 4. Spor 1 består av 

en togsporsdel ved plattform og et buttspor med innkjøring lengre østfra, det er sperret like etter plattformen.  

 

 

Figur 8- Sporplan Kongsvinger stasjon. Togvei fra hensettingssporene til plattformen er markert i oransje. 

 

RÅNÅSFOSS/AULI 

 

Det foreligger planer om å erstatte dagens Rånåsfoss stasjon og Auli Holdeplass med én ny stasjon. Dette 

gjøres for å øke kapasiteten på strekningen. Stasjonsplassering og utforming er til utredning. JBV oppgir mulig 

byggestart til 2020. 

VÄRMLANDSBANAN 

Trafikkavviklingen på Kongsvingerbanen er avhengig hva som skjer på Värmlandsbanan. Trafikverket , Region 

Värmland og Karlstads kommun gjennomførte i 2013 en tiltaksanalyse der for kapasitetsøkende tiltak på 

Värmlandsbanan der kapasiteten på strekningen er analysert på en oversiktlig måte. (1) 
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2.3 DRIFTSPROSEDYRER 

2.3.1 MATERIELLTURNERING OG SKIFTEBEVEGELSER 

Driftsopplegg for materiellturnering og skiftebevegelser kan påvirke kapasiteten på stasjoner i stor grad. 

 

2.3.1.1 HENSETTING OG VENDETIDER PERSONTOG                                               

 

Grunnrutetogene turneres med fire tog hvorav tre starter og avslutter driftsdøgnet på Kongsvinger og ett 

starter og avslutter på Asker. Kongsvingertogene hensettes på Kongsvinger stasjon, mens toget som starter i 

Asker hensettes i Drammen og kjører som tomtog på strekningen Asker-Drammen. På Kongsvinger stasjon 

vender togene i spor 1 og har 10-14 minutter vendetid. På Asker stasjon vender togene i spor 2 og har 20 

minutter vendetid. 

 

Innsatstogene (to avganger) hensettes om natten på Kongsvinger og kjører til Oslo S om morgenen. Her 

hensettes de i Lodalen (eventuelt brukes ved behov på andre strekninger) før de kjører tilbake til Kongsvinger 

på ettermiddagen. 

 

2.3.1.2 SKIFTEBEVEGELSER KONGSVINGER STASJON 

 

En begrensning ved Kongsvinger stasjon er sperring av sporveksler i vestenden av stasjonen og utkjøring fra 

hensetningsanlegget. Passasjertogene kan ikke skiftes direkte til spor 1 fra anlegget, men må trekkes ut i spor 

6, bakke østover til lokstallen, krysse alle togsporene ned til spor 2 for så å kjøre fram til plattform ved spor 1 

eller 2. Dette belegger mye av den tilgjengelige sporkapasiteten. 

 

En annen utfordring er lange tømmertog som skal til/fra Norsenga eller Solørbanen. Tømmertogene må ofte 

deles for å få plass på tømmerterminalens relativt korte spor. En slik operasjon kan ta omtrent en halv time, og 

belegger to spor på Kongsvinger stasjon i deler av denne tiden.  Det er kun korte tog (under 350 m) som skal 

avgå til Kongsvingerbanen i retning Oslo, som kan kjøre direkte inn/ut av tømmerterminalen. For å utnytte 

lokomotiver og lokomotivfører optimalt forsøker togselskapene å la lastede tømmertog fra Solørbanen og 

tomme tog på vei dit møte hverandre på Kongsvinger og bytte lokomotiv (el mot diesel) der. Denne 

operasjonen tar lengre tid, inntil én time og belaster tre spor på stasjonen i deler av den tiden. 

 

2.3.2 VEDLIKEHOLD 

 

Hvite tider er planlagte tidsrom i ruteplanen der det ikke går tog. På denne måten kan man gjøre 

vedlikeholdsarbeid på infrastrukturen uten å forstyrre trafikken.  

Det er ikke satt av tid til vedlikehold, såkalte hvite tider, i ruteplanen for strekningen. Det antas at det foreligger 

en annen strategi for å utføre vedlikeholdet, og at dette er noe som reduserer den tiden infrastrukturen er 

tilgjengelig for framføring av gods.  Da vi ikke har tall på hvor stor reduksjon av tilgjengeligheten denne 

aktiviteten utgjør, har vi ikke inkludert tiden i våre beregninger 
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2.4 MULIGE ÅRSAKER TIL OVERBELASTNING 

 

Kapasitetsrapporten 2010
4
 angir tommelfingerregler for trafikkapasiteten på enkeltsporet jernbane. Basert på 

den maksimale, gjennomsnittlige kjøretiden mellom kryssingsstasjoner anbefales framføring av følgende 

togmengder (gjelder sum av begge retninger): 

- 4 minutter ca. 90 - 110 tog per døgn 
- 5 minutter ca. 80 - 100 tog per døgn 
- 6 minutter ca. 70 - 90 tog per døgn 
- 7 minutter ca. 65 - 80 tog per døgn 
- 8 minutter ca. 60 - 70 tog per døgn  

 
Tommelfingerreglene over gjelder for tog med tilnærmet lik framføringshastighet, og forutsetter at alle togene 

kan benytte seg av kryssingssporene. 

Kongsvingerbanen har mellom Lillestrøm og Kongsvinger en maksimal, gjennomsnittlig kjøretid mellom 

kryssingsstasjonene for persontog på ca. 6 minutter
5
. Trafikkmengden på strekningen er 70 tog i det 

driftsdøgnet i R15 med mest trafikk.   

Trafikkblandingen på strekningen er i det samme døgnet 22 godstog, 42 regiontog og 6 fjerntog. Dette gjør at 

man får en høyere maksimal kjøretid mellom kryssingsstasjonene. I tillegg er det slik at lengden på godstogene 

og kryssingssporene varierer, noe som gjør at godstogene ikke vil være i stand til å benytte seg av det antall 

kryssingsspor som ligger til grunn for beregningen over.  

På bakgrunn av anbefalingene, infrastrukturen, trafikkmengden og togblandingen antas dagens 

kapasitetsutnyttelse å ligge opp mot den øverste grenseverdien av anbefalingen. 

Når en infrastrukturdel blir erklært overbelastet, utarbeider Jernbaneverket en kapasitetsanalyse og en 

kapasitetsforbedringsplan for den overbelastede infrastrukturdelen, jmf. FOR-2003-02-05-135 - Forskrift om 

fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet (§7-9). Kongsvingerbanen (Lillestrøm – Charlottenberg) er ikke 

offisielt blitt erklært overbelastet, men Jernbaneverket utarbeider en kapasitetsanalyse for banen da det kan 

forventes en overbelastning på strekningen om kort tid. 

Det er først når en operatør søker etter ruteleie og får avslag at infrastrukturen blir erklært overbelastet. Dette 

kan innebære at man i praksis har en skjult overbelastning fordi togoperatørene er kompetente, og ikke søker 

etter urealistiske ruteleier basert på dagens infrastruktur 

Det er behov for en større infrastrukturfornyelse på strekningen, som for eksempel bytte av kontaktledning. 
Utførelsen av dette krever at det settes av hvite tider i ruteplanen, noe som reduserer tilgjengelig kapasitet for 
togframføring.  
 
Godstogsoperatørene har ytret ønske om å få kjøre lengre tog på strekningen. Ved å tilrettelegge for dette 
legger man større beslag på dagens infrastruktur, da den mangler kryssingsmuligheter for lange godstog på 
store deler av strekningen.  
  
Perspektivanalysen

6
 omtaler at for trafikk innen «ytre omland, innenfor 50-100km fra sentrum bør det være 

minimum 2 avganger per time» Dette gjelder Kongsvinger. Ønske om å kjøre regiontog med halvtimesfrekvens 

fra Kongsvinger vil medføre en betydelig økning i trafikkmengden på strekningen. 

 

                                                                 

4
 Den viktigste parameteren i anbefalingen er den maksimale, gjennomsnittlige kjøretiden mellom 

kryssingsstasjoner. 
5
 Beregningen er basert på R15 med stive ruter 

6
 Jernbanen mot 2050. Perspektiver for transport i byområder og mer gods på skinner. JBV2015 

http://lovdata.no/forskrift/2003-02-05-135/§7-9
http://lovdata.no/forskrift/2003-02-05-135/§7-9
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3 Kapasitetsutnyttelse 
 

3.1 METODE FOR BEREGNING AV KAPASITETSUTNYTTELSE 

 

UIC-normblad 405 og 406 angir internasjonale standarder og metoder for å evaluere kapasitetsutnyttelsen på 

jernbanestrekninger med antatt konstant trafikkmengde. Metoden brukes til å evaluere en gitt ruteplan over et 

for strekningen dimensjonerende avsnitt. På enkeltsporede strekninger vil dette generelt være det 

strekningsavsnittet mellom to kryssingsstasjoner med lengst kjøretid.  

Innledningsvis deles strekningen inn i seksjoner basert på egenskaper ved ruteplanen og infrastrukturen, som 

hhv trafikkmengde/trafikkblanding og tilgjengelige kryssingsstasjoner. Deretter bruker vi kjøretidsberegninger 

for de definerte strekningsavsnittene til å avgjøre hvilke avsnitt som skal studeres; avsnittet med lengst 

teoretisk kjøretid er dimensjonerende for de andre avsnittene i den aktuelle inndelingen. Vi foretar en grafisk 

komprimering av dagens ruteplan over disse avsnittene. Se for øvrig de nevnte normbladene for en mer 

detaljert beskrivelse av elementene i metoden. 

Ruteplanens utnyttelse av infrastrukturen over dette dimensjonerende avsnittet evalueres i vår rapport på 

døgn- og timesbasis. Dette gjøres i praksis ved å komprimere den grafiske ruteplanen på det dimensjonerende 

strekningsavsnittet over døgnet og timen med flest togframføringer.  

 

Figur 9 - Enkeltsporstrekning før kompresjon. Kilde: UIC Normblad 406 

 

Figur 10 - Enkeltsporstrekning etter kompresjon. Kilde: UIC Normblad 406 
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Resultatene fra komprimeringen danner grunnlaget for å beregne kapasitetsutnyttelsen, C, i prosent: 

  
   

 
     

der k er tiden infrastrukturen er belagt(Figur 10 og Figur 13 Occupancy Time), a er et anbefalt tidstillegg og U er 

perioden vi studerer(Figur 10 Defined Time Period).  

Kapasitetsutnyttelsen av infrastrukturen bør ikke overstige 100 %. UIC anbefaler
7
 at man over en strekning med 

blandet trafikk ikke bør la infrastrukturbelegget, k, overstige 60 % av U på døgnbasis. For timen med maksimal 

trafikk, bør man ikke la k overstige 75 % av U.  

De generelle anbefalingene for tilleggstidene er at det tilsvarer en prosentandel av infrastrukturbelegget. For 

blandet trafikk over døgnet anbefales ett tillegg ad = 67 % av infrastrukturbeleggstiden og at = 33 % av 

infrastrukturbeleggstiden over timen med makstrafikk. Dette tilsvarer ad = 0,67*k og at = 0,33*k i de respektive 

tilfellene.  

Dette forholdet tilsvarer en vurdering av kapasitetsutnyttelsen opp mot en ønsket verdi på 100 %. Vi beregner 

infrastrukturbelegget ved komprimering av ruteplanen og beholder de anbefalte verdiene for tilleggstid.  

 

3.2 IDENTIFISERING AV DIMENSJONERENDE STREKNINGSAVSNITT 

Det er foretatt tre nivåer av inndeling på strekningen Charlottenberg-Lillestrøm. Inndelingene baseres på:  

1. Trafikkmengde og trafikkblanding 

2. Kryssingsmuligheter for godstog >600m 

3. Kryssingsmuligheter for persontog 

Vi deler først strekningen Charlottenberg-Lillestrøm inn i seksjoner der antall tog og togtypeblandingen er 

tilnærmet lik konstant. ne Dette gir oss følgende oppdeling
8
: 

1. Charlottenberg-Kongsvinger 

Togtyper: F, G
 

2. Kongsvinger-Lillestrøm 

Togtyper: F, R, G 

Baneseksjon 1 studeres under ett, mens baneseksjon 2 deles inn i følgende mellomstore seksjoner basert på 

hvor det er kryssingsmuligheter for godstog med lengde over 600m.  Inndelingen blir som følger: 

2.1 Kongsvinger – Årnes 

2.2 Årnes – Sørumsand 

2.3 Sørumsand-Lillestrøm 

Baneseksjonene inndeles i banesektorer. Banesektorene er i det videre arbeidet de delene av baneseksjonen 

som ligger mellom to tilgrensende stasjoner, kryssingsspor eller forbikjøringsspor som tillater kryssing eller 

forbikjøring for persontog.  Inndeling av baneseksjonene 1 og 2 i banesektorer er som følger: 

Charlottenberg - Kongsvinger 

                                                                 

7
 UIC Code 406  

8
 Togtyper hentet fra Inngangsdata: Grensesnitt Perspektivmelding/Tilbudsutvikling/Rutemodellprosjektet 

Markedssegmenter og togkategorier.  Det er også kjøring av tomtog(T) på strekningen, men dette kjøres ikke 

på de dagene vi har valgt å studere.  
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1.1 Charlottenberg – Magnor 

1.2 Magnor – Skotterud 

1.3 Skotterud – Matrand 

1.4 Matrand-Åbogen 

1.5 Åbogen-Kongsvinger 

Maksimal døgnutnyttelse på strekningen inntreffer i R15 på tirsdager: 40 tog (10F, 30G) 

Maksimal timesutnyttelse varierer over strekningen, det samme gjør tidspunktet den inntreffer på. 

Kongsvinger – Lillestrøm 

2.1 Kongsvinger – Årnes 

2.1.1 Kongsvinger - Galterud 

2.1.2 Galterud - Sander 

2.1.3 Sander - Skarnes 

2.1.4 Skarnes - Disenå 

2.1.5 Disenå – Seterstøa 

2.1.6 Seterstøa – Årnes 

 

2.2 Årnes – Sørumsand 

2.2.1 Årnes - Haga 

2.2.2 Haga - Rånåsfoss 

2.2.3 Rånåsfoss - Blaker 

2.2.4 Blaker – Sørumsand 

 

2.3 Sørumsand-Lillestrøm 

2.3.1 Sørumsand - Roven 

2.3.2 Roven - Fetsund 

2.3.3 Fetsund - Lillestrøm 

Maksimal og lik døgnutnyttelse på strekningen inntreffer mandager, onsdager og fredager: 70 tog(6F, 42R, 

22G)  

Maksimal timesutnyttelse varierer over strekningen, det samme gjør tidspunktet den inntreffer på. 

 
Kjøretidsberegninger for strekningsavsnittene. 
 
Jernbaneverket har gjort kjøretidsberegninger for Kongsvingerbanen med planleggingsverktøyet TRENOPlus. 

Kjøretidsberegningene er basert på gjeldende infrastruktur og aktuelle togtyper på strekningen, og inkluderer 

et kjøretidspåslag på 4 %.  

For å avgjøre hvilke strekningsavsnitt som er dimensjonerende er det tatt utgangspunkt i de beregnede 

kjøretider for persontog over strekningen. Togtypen som er lagt til grunn i kjøretidsberegningene er dobbel-

sett av toget NSB type 75
9
. Strekningsavsnittet med lengst kjøretid for persontog er valgt som 

dimensjonerende og som grunnlag for analyse. Beregnede kjøretider for godstog
10

  er inkludert for 

sammenlikning. 

Retning vest 

                                                                 

9
 Stadler Flirt, maksimal hastighet 200km/t. Toglengde 212m. 

10
 Lokomotiv av type El 19(Bombardier TRAXX F140 AC2), makshastighet på 90km/t.. Toglengde 600m, vekt 

1000t.  
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Tabell 4 viser beregnede kjøretider for Kongsvingerbanen i retning Lillestrøm.  

Baneseksjon Strekningsavsnitt Persontog Godstog Kommentar 

1 Charlottenberg-Magnor 00:05:29 00:08:04 
 

Charlottenberg- Magnor-Skotterud 00:02:53 00:04:04 
 

Kongsvinger Skotterud-Matrand 00:02:29 00:03:09 
 

 Matrand-Åbogen 00:04:48 00:06:30 
 

 Åbogen-Kongsvinger 00:07:27 00:09:06 Åbogen Bp / Gropa s.sp. 

2.1 Kongsvinger-Galterud 00:04:25 00:05:45 
 

Kongsvinger- Galterud-Sander 00:02:41 00:03:37 
 

Årnes Sander-Skarnes 00:03:49 00:05:23 Mangå s.sp. 

 Skarnes-Disenå 00:03:04 00:04:04 
 

 Disenå-Seterstøa 00:03:05 00:04:02 
 

 Seterstøa-Årnes 00:04:56 00:05:39 
 

2.2 Årnes-Haga 00:04:48 00:06:28 Follvell Bp 

Årnes- Haga-Rånåsfoss 00:02:06 00:02:40 
 

Sørumsand Rånåsfoss-Blaker 00:01:47 00:01:53 
 

 Blaker-Sørumsand 00:03:41 00:03:51 
 

2.3 Sørumsand-Roven 00:02:07 00:03:07 
 

Sørumsand- Roven-Fetsund 00:02:32 00:03:32 
 

Lillestrøm Fetsund-Lillestrøm 00:05:06 00:06:14 Åkrene Bp 

Tabell 4 - Beregnede kjøretider over strekningsavsnitt for ulike tog i retning Lillestrøm 

For baneseksjon 1 Charlottenberg-Kongsvinger, er strekningsavsnittet Åbogen-Kongsvinger dimensjonerende 

for strekningen. 

 

For baneseksjon 2.1 Kongsvinger-Årnes, er strekningsavsnittet Seterstøa-Årnes dimensjonerende for 

strekningen. 

For baneseksjon 2.2 Årnes-Sørumsand, er strekningsavsnittet Årnes-Haga dimensjonerende for strekningen. 

For baneseksjon 2.3 Sørumsand-Lillestrøm, er strekningsavsnittet Fetsund-Lillestrøm dimensjonerende for 

strekningen. 

Tabell 5 viser beregnede kjøretider for Kongsvingerbanen i retning Charlottenberg. 

Baneseksjon Strekningsavsnitt Persontog Godstog Kommentar 

2.3 Lillestrøm - Fetsund 00:04:39 00:06:26 Åkrene Bp. 

Lillestrøm -  Fetsund - Roven 00:02:32 00:03:26 
 

Sørumsand Roven - Sørumsand 00:02:14 00:03:10 
 

2.2 Sørumsand - Blaker 00:03:00 00:03:11 
 

Sørumsand Blaker - Rånåsfoss 00:01:47 00:01:58  

Årnes Rånåsfoss - Haga 00:02:04 00:02:34 
 

 Haga - Årnes 00:04:48 00:06:34 Follvell Bp. 

2.1 Årnes - Seterstøa 00:04:56 00:05:39  

Årnes- Seterstøa -Disenå 00:03:04 00:04:02 
 

Kongsvinger Disenå-Skarnes 00:03:04 00:04:04 
 

 Skarnes-Sander 00:03:51 00:05:23 Mangå s.sp. 

 Sander-Galterud 00:02:38 00:03:19  

 Galterud -Kongsvinger 00:04:19 00:05:48 
 

1 Kongsvinger-Åbogen 00:07:32 00:09:20 Åbogen Bp / Gropa s.sp. 

Kongsvinger- Åbogen-Matrand 00:04:48 00:06:37 
 

Charlottenberg Matrand-Skotterud 00:02:28 00:03:09  
 Skotterud -Magnor 00:02:53 00:04:04 

 
 Magnor-Charlottenberg 00:05:07 00:07:30  

Tabell 5 - Beregnede kjøretider over strekningsavsnitt for ulike tog i retning Charlottenberg 
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For baneseksjon 2.3 Lillestrøm- Sørumsand, er strekningsavsnittet Lillestrøm- Fetsund dimensjonerende for 

strekningen. 

For baneseksjon 2.2 Sørumsand- Årnes, er strekningsavsnittet Haga- Årnes dimensjonerende for strekningen. 

For baneseksjon 2.1 Årnes- Kongsvinger, er strekningsavsnittet Årnes- Seterstøa dimensjonerende for 

strekningen. 

For baneseksjon 1 Kongsvinger- Charlottenberg, er strekningsavsnittet Kongsvinger- Åbogen dimensjonerende 

for strekningen. 

 

Vi ser at de dimensjonerende strekningsavsnitt for persontog ved framføring i begge retninger er 

sammenfallende. 

Forlengede strekningsavsnitt 

Den internasjonale standarden for lengde på kryssingsspor er 750 meter. Det er også et uttrykt ønske fra 

markedet om å få kjøre lange godstog(>600m) på Kongsvingerbanen. Kjøring av kortere godstog på 

Kongsvingerbanen i dag kan sies å være et uttrykk for at man jobber «rundt» en mangel på kapasitet. Vi antar i 

analysen at alle godstog er av lengde 600meter. 

Det er et førende prinsipp for kapasitetsanalysen at det er godstoget som skal ta tidstapet ved en kryssing med 

persontog
11

. Dette gjør at vi potensielt vil måtte utvide den kritiske banesektoren til og med det nærmeste 

kryssingssporet som har tilstrekkelig lengde til å kunne gjennomføre kryssing med lange godstog.  

 
Oppsummering 

Tabell 6 gir en oversikt over hvilke strekningsavsnitt som er studert og hvilken strekning som er den forlengede 
strekningen. Beregnede kjøretider er angitt i henholdsvis vestlig og østlig retning. 
 

Baneseksjon Antall 

sektorer 

godstog 

Antall 

sektorer 

person-

tog 

Kritisk 

banesektor 

persontog 

Min 

Kjøretid 

persontog

(min) 

Lengde 

(km) 

Forlengelse 

grunnet 

godstogs-

kryssing 

Lengde 

forlenget 

avsnitt (km) 

Charlottenberg-

Kongsvinger 

2 5 Åbogen-

Kongsvinger 

00:07:27/

00:07:32 

12,18 Matrand-

Kongsvinger 

21,87 

Kongsvinger-Årnes 1 6 Seterstøa – 

Årnes 

00:04:56/

00:04:56 

8,71 Kongsvinger-

Årnes  

41,82 

Årnes-Sørumsand 2 4 Årnes-Haga  00:04:48/

00:04:48 

9,59 Årnes-

Rånåsfoss 

13,35 

Sørumsand-

Lillestrøm 

2 3 Fetsund-

Lillestrøm 

00:05:06/

00:04:39 

8,16 Roven-

Lillestrøm 

12,52 

Tabell 6 - Identifiserte kritiske banesektorer per baneseksjon for Kongsvingerbanen. 
 

Kapasitetsutnyttelsen på banestrekningene er beregnet over disse kritiske banesektorene.   

                                                                 

11
 Kapasitetshåndbok JBV 2016(?) 
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Figur 11 - Kjøretidsberegninger Kongsvingerbanen 
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3.3 FORUTSETNINGER 

 

Komprimeringen av R15 er utført på de dimensjonerende strekningsavsnittene over døgnet og timen med 

størst belastning. Ruteplanens kryssingsmønster over de dimensjonerende strekningsavsnittene er ivaretatt i 

komprimeringen.  

For å kunne gjennomføre komprimeringen ble følgende forutsetninger og forenklinger lagt til grunn:  

 Det er godstoget som tar tidstapet ved kryssing mellom persontog og godstog.  

 Det er ønske om å kjøre lange godstog(>600m). 

 Hvis det i R15 er kryssing mellom godstog og persontog på en stasjon i det dimensjonerende avsnittet, 

er denne løsningen ivaretatt i komprimeringen. I de tilfellene kryssing foregår utenfor det 

dimensjonerende avsnittet, selv om disse i R15 er lagt til stasjoner med kryssingsspor kortere enn 

600m, er kryssing av tog-kombinasjoner som med grønt angitt i Tabell 7 lagt til nærmeste stasjon med 

kryssingsspor av tilstrekkelig lengde.  

 Tidsbruk ved framføring av kombinasjonene markert med grønt over forlengelsen av det 

dimensjonerende strekningsavsnittet er ivaretatt i komprimeringen.  

 Tidsbruk ved framføring av kombinasjonene markert med rødt over forlengelsen av det 

dimensjonerende strekningsavsnittet er ikke ivaretatt i komprimeringen.  

 

 

Figur 12 - Togframføring mellom stasjoner A og B 

 

Tabell 7 oppsummerer alle kombinasjoner ved trafikkblanding av togtypene P(persontog) og G(godstog) over 

det dimensjonerende strekningsavsnittet mellom stasjonene a og b. Innholdet i parentesene angir hvilken 

stasjon togene kjører fra. Eksempel: GP(a,b) innebærer at godstog kjører fra stasjon a til b, og blir etterfulgt av 

et persontog fra b til a.  Videre gjelder at: 

 Tidsbruk ved framføring av kombinasjonene markert med grønt over forlengelsen av det 

dimensjonerende strekningsavsnittet er ivaretatt i komprimeringen.  

 Tidsbruk ved framføring av kombinasjonene markert med rødt over forlengelsen av det 

dimensjonerende strekningsavsnittet er ikke ivaretatt i komprimeringen.  

   

 

Tabell 7 - Oversikt over mulig togfølge- og kryssingsmønster mellom stasjoner a og b. 
 

Infrastrukturutnyttelsen på strekningsavsnittene skal da generelt gjenspeile utnyttelsen dagens ruteplan vil ha 

ved fremføring av godstog på over 600m.  

  

PP(a,a) GP(a,a) PP(b,a) GP(b,a)

PG(a,a) GG(a,a) PG(b,a) GG(b,a)

PP(a,b) GP(a,b) PP(b,b) GP(b,b)

PG(a,b) GG(a,b) PG(b,b) GG(b,b)
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Infrastrukturutnyttelse, k 

Vi beregner kapasitetsutnyttelsen over strekningsavsnittene, C, i % ved formelen   

  
   

 
    . 

For å komprimere ruteleier må vi definere den totale tiden toget belegger strekningen mellom stasjonene a-b.  

 

Figur 13- elementer ved togframføring over en blokkstrekning. 

 

Vi definerer vår k som 

k = Icd + Nk*tk + Np*tb + tv, 

der Icd er den tiden toget belegger infrastrukturen med dagens ruteplan, Nk er antall kryssinger i ruteplanen på 

det valgte tidsintervallet, tk er tidstillegg for kryssingen, Np er antall påfølgende tog over det valgte 

tidsintervallet, tb er tidstillegg for påfølgende tog(se Figur 13) og tv er tid satt av til vedlikehold.  

Følgende antagelser er gjort for lineærbidraget: 

 Kryssingstiden tk er satt til 3 min
12

.  

 Sikkerhetstid og teknisk tid for påfølgende tog(tb) i samme retning(se) er satt til 0 min
13

. 

 Vedlikeholdstiden, tv, settes til 0 min
14

. 

Komprimeringsarbeidet er utført slik at disse antagelsene lett kan endres. 

                                                                 

12
 S. Skartsæterhagen: Kapasitet på jernbanestrekninger 

13
 Benytter kjøretider fra grafisk rute R15 

14
 Se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. 
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Komprimering av grafisk ruteplan 

Komprimeringen av ruteplanen er utført manuelt i programmet Visio. De grafiske resultatene fra 
komprimeringen er vedlagt rapporten. 
 
Førende prinsipper for komprimeringen er 

 at eventuelle endringer av kryssingsmønsteret ikke skal gi persontoget tidstap 

 Infrastrukturen er belagt i den tiden det tar for et godstog og de togene det møter å kjøre over 

strekningen.  

 Kryssinger mellom persontog utenfor det analyserte strekningsavsnittet er IKKE inkludert. Vi antar 

derfor uendelig kapasitet/muligheter for persontogkryssinger utenfor det studerte 

strekningsavsnittet.  

 Det legges til tid for kryssing eller blokkeringstid (avhengig av mønster)mellom siste og første tog i en 

komprimert periode. 
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3.4 RESULTATER 

 

Resultatene fra beregningen av kapasitetsutnyttelsen på de dimensjonerende strekningsavsnittene er inkludert 

under
15

.  

3.4.1 ÅBOGEN-KONGSVINGER 

 

Det er ikke mulig å gjennomføre kryssing med lange godstog på Åbogen stasjon. For å kunne la et 600m langt 

godstog ta tidstapet ved kryssing med persontog, eller gjennomføre kryssing med 2 lange godstog må man 

legge kryssingen til Matrand stasjon. Konsekvensen er at infrastrukturen på det dimensjonerende avsnittet 

regnes som belagt i den tiden det (ved kryssing) befinner seg godstog på strekningen Matrand-Kongsvinger. 

Dagen med mest trafikk er tirsdager, med framføring av 30 godstog og 10 fjerntog over avsnittet. Se Kapittel 

2.1.1 for nærmere beskrivelse av trafikkmengden.  

For kapasitetsutnyttelsen over timen med maksimal trafikk har vi valgt å se på to forskjellige case. Forskjellen 

mellom disse er antall tog og kryssingsmønster.   

Tellepunkt: Kongsvinger stasjon 

Kapasitetsutnyttelse Døgn 

Ved komprimering av ruteplanen får vi 18 kryssinger og 22 påfølgende tog over avsnittet. 6 av disse 18 

kryssingene må forlenges til Matrand. 

Komprimeringen av ruteplanen viser at infrastrukturen er belagt i 378 minutter.  

Med tilleggene og utregningene som beskrevet over gir dette en kapasitetsutnyttelse av strekningen på 50 %. 

Kapasitetsutnyttelse Time, Case 1 

Vi ser på tidsrommet mellom kl. 00:48 og 01:43. I dette tidsrommet kjører det 3 godstog på strekningen.   

Ved komprimering av ruteplanen får vi at det er 1 kryssing ved stasjonene på avsnittet. Denne kryssingen må i 

tillegg forlenges til Matrand. Det er lagt 2 påfølgende tog over avsnittet.  

Komprimeringen av ruteplanen viser at infrastrukturen er belagt i 44 minutter.  

Med tilleggene og utregningene som beskrevet over gir dette en kapasitetsutnyttelse av strekningen på 111 %. 

Kapasitetsutnyttelse Time, case 2 

Vi ser på tidsrommet mellom kl. 01:34 og 02:32. I dette tidsrommet kjører det 4 godstog på strekningen. 

Ved komprimering av ruteplanen får vi at ingen av togene krysser ved stasjonene på avsnittet. Det er lagt 4 

påfølgende tog over avsnittet.  

Komprimeringen av ruteplanen viser at infrastrukturen i denne perioden er belagt i 31 minutter.  

Med tilleggene og utregningene som beskrevet over gir dette en kapasitetsutnyttelse av strekningen på 69 %. 

 

  

                                                                 

15
 Utregningene er inkludert i vedlegg XX. 
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3.4.2 SETERSTØA – ÅRNES 

 

For strekningsavsnittet SET-ÅRN vil man måtte utføre kryssinger med 600 meter lange godstog på Kongsvinger 

og Årnes. Komprimeringen på dette avsnittet ivaretar derfor kryssingsmønsteret for møte med godstog på 

strekningen KVG-ÅRN slik det er i dag. Komprimering av møtende og påfølgende persontog begrenses til den 

studerte strekningen med mindre et av dem har kontaktflate med godstog i løpet av framføringen på 

forlengelsen av strekningen. Antar derfor uendelig kapasitet for persontogkryssinger som foregår utenfor det 

studerte strekningsavsnittet SET-ÅRN. Øvrig gjelder premisser som tidligere angitt. 

Dagen med mest trafikk er onsdager, med framføring av 6 fjerntog, 42Regiontog og 22 godstog over avsnittet. 

Se Kapittel 2.1.1 for en nærmere beskrivelse av trafikkmengden.  

Det er beregnet en døgnutnyttelse på strekningen, men ikke en timesutnyttelse. Dette skyldes den store 

lengden på forlengelsen av strekningsavsnittet. Kjøretiden over avsnittet er på rundt 30 minutter for regiontog, 

noe som medfører at strekningen nesten til enhver tid er utnyttet.  

Tellepunkt: Lillestrøm stasjon 

Kapasitetsutnyttelse Døgn 

Ved komprimering av ruteplanen får vi 63 kryssinger og 9 påfølgende tog over avsnittet.  

Komprimeringen av ruteplanen viser at infrastrukturen er belagt i 822 minutter.  

Med tilleggene og utregningene som beskrevet over gir dette en kapasitetsutnyttelse av strekningen på 118 %. 

Kapasitetsutnyttelse Time 

Se forklaring over 

 

3.4.3 ÅRNES-HAGA  

 

Det er ikke mulig å gjennomføre kryssing med lange godstog på Haga stasjon. For å kunne la et 600m langt 

godstog ta tidstapet ved kryssing med persontog, eller gjennomføre kryssing med 2 lange godstog må man 

legge kryssingen til Rånåsfoss stasjon. Konsekvensen er at infrastrukturen på det dimensjonerende avsnittet 

regnes som belagt i den tiden det (ved kryssing) befinner seg godstog på strekningen Årnes-Rånåsfoss. 

Dagen med mest trafikk er onsdager, med framføring av 6 fjerntog, 42 regiontog og 22 godstog over avsnittet. 

Se Kapittel 2.1.1 for en nærmere beskrivelse av trafikkmengden.  

I R15 er det persontoget som tar tidstapet ved kryssing av tog nummer 41992(østgående godstog kl 09.15 ved 

Haga) og tog nummer 1010 (vestgående persontog). Dette gjør at man er i stand til å krysse disse togtypene 

ved Haga stasjon. Denne løsningen er videreført i den grafiske komprimeringen. 

Kryssing av tog nummer 4995(vestgående godstog ved Haga) og tog nummer 1029 (østgående persontog) skjer 

i R15 ved Haga stasjon. Denne løsningen forutsetter godstoglengde på mindre enn 436 meter. Løsningen er 

videreført i den grafiske komprimeringen.  

Kapasitetsutnyttelse Døgn 

Ved komprimering av ruteplanen får vi 41 kryssinger og 29 påfølgende tog over avsnittet. 7 av disse 41 

kryssingene må forlenges til Rånåsfoss. 

Komprimeringen av ruteplanen viser at infrastrukturen er belagt i 478 minutter.  



KAPASITETSUTNYTTELSE 

37 

 

Med tilleggene og utregningene som beskrevet over gir dette en kapasitetsutnyttelse av strekningen på 70 %. 

Kapasitetsutnyttelse Time 

Vi ser på tidsrommet mellom kl. 19:08 og 20:01. I dette tidsrommet kjører det 5 tog over strekningen; 1 

fjerntog, 2 regiontog og 2 godstog.   

Ved komprimering av ruteplanen får vi at det er 4 kryssinger ved stasjonene på avsnittet. 1 av disse 5 

kryssingene må forlenges til Rånåsfoss. Det er lagt 1 påfølgende tog over avsnittet.  

Komprimeringen av ruteplanen viser at infrastrukturen er over timen med maksimal timesbelastning er belagt i 

45 minutter.  

Med tilleggene og utregningene som beskrevet over gir dette en kapasitetsutnyttelse av strekningen på 126 %. 

3.4.4 FETSUND-LILLESTRØM 

 

Det er ikke mulig å gjennomføre kryssing med lange godstog på Fetsund stasjon. For å kunne la et 600m langt 

godstog ta tidstapet ved kryssing med persontog, eller gjennomføre kryssing med 2 lange godstog må man 

legge kryssingen til Roven stasjon. Konsekvensen er at infrastrukturen på det dimensjonerende avsnittet regnes 

som belagt i den tiden det (ved kryssing) befinner seg godstog på strekningen Roven-Lillestrøm 

Dagen med mest trafikk er onsdager, med framføring av 6 fjerntog, 42 regiontog og 22 godstog over avsnittet. 

Se Kapittel 2.1.1 for en nærmere beskrivelse av trafikkmengden.  

For kapasitetsutnyttelsen over timen med maksimal trafikk har vi valgt å se på to forskjellige case. Forskjellen 

mellom disse er togtypene og kryssingsmønster.   

Kapasitetsutnyttelse Døgn 

Ved komprimering av ruteplanen får vi 48 kryssinger og 22 påfølgende tog over avsnittet. 5 av disse 48 

kryssingene må forlenges til Roven. 

Komprimeringen av ruteplanen viser at infrastrukturen er belagt i 512 minutter.  

Med tilleggene og utregningene som beskrevet over gir dette en kapasitetsutnyttelse av strekningen på 76 %. 

Kapasitetsutnyttelse Time, Case 1 

Vi ser på tidsrommet mellom kl. 08:09 og 09:08. I dette tidsrommet kjører det 5 tog over strekningen; 3 

regiontog og 2 godstog.   

Ved komprimering av ruteplanen får vi at det er 4 kryssinger ved stasjonene på avsnittet. 1 av disse 5 

kryssingene må forlenges til Haga. Det er lagt 1 påfølgende tog over avsnittet.  

Komprimeringen av ruteplanen viser at infrastrukturen er over timen er belagt i 47 minutter.  

Med tilleggene og utregningene som beskrevet over gir dette en kapasitetsutnyttelse av strekningen på 131 %. 

Kapasitetsutnyttelse Time, Case 2 

Vi ser på tidsrommet mellom kl. 15:36 og 16:23. I dette tidsrommet kjører det 5 tog over strekningen; 1 

fjerntog, 3 regiontog og 1 godstog.   

Ved komprimering av ruteplanen får vi at det er 4 kryssing ved stasjonene på avsnittet. Ingen av disse 

kryssingene må forlenges til Haga. Det er lagt 1 påfølgende tog over avsnittet.  

Komprimeringen av ruteplanen viser at infrastrukturen er over denne timen er belagt i 36 minutter.  

Med tilleggene og utregningene som beskrevet over gir dette en kapasitetsutnyttelse av strekningen på 106 %. 
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3.4.5 SAMMENDRAG 

 

Tabell 8 gir en oversikt over resultatene fra beregningene av kapasitetsutnyttelsen på de forskjellige 

strekningsavsnittene.  

 

Avsnitt 
Forlengelse av 

avsnitt  
Forlengelse 

Antall tog 
maksdøgn 

Kapasitets-
utnyttelse 
døgn(%) 

Antall tog 
makstime 

case 1 

Antall tog 
makstime 

case 2 

Kapasitets-
utnyttelse 
time case 

1(%) 

Kapasitets-
utnyttelse 
time case 

2(%) 

ÅBO-KVG ja MAT-ÅBO 40 50 3 4 111 69 

SET-ÅRN ja KVG-SET 70 118 - - - - 

ÅRN-HAG ja HAG-RFS 70 70 5 - 126 - 

FET-LLS ja RVN-FET 70 76 5 5 131 106 

Tabell 8 - Resultater, Beregning av kapasitetsutnyttelse R15 Kongsvingerbanen. 

 

 
Figur 14- Kapasitetsutnyttelse over døgn. 
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Figur 15 - Kapasitetsutnyttelse over time med maksimal trafikk. Kapasitetsutnyttelse på strekningen SET-ÅRN er ikke beregnet. 
 
Som det fremgår av figurene er det strekningen Årnes-Kongsvinger som har den generelt høyeste 
kapasitetsutnyttelsen på strekningen Lillestrøm-Charlottenberg.  

3.5 VURDERING AV KAPASITETSUTNYTTELSE 

 

Strekningsavsnittet med høyest kapasitetsutnyttelsesverdi er det representative strekningsavsnittet og må 

legges til grunn for vurdering av kapasitetsutnyttelsen på hele strekningen.  

Nivåer med opp til og med 100 % kapasitetsutnyttelse er akseptable.  

Strekningsavsnitt med kapasitetsutnyttelse over 100 % representerer en flaskehals og kapasitetsøkende tiltak 

bør utredes.  

Strekningsavsnitt med kapasitetsutnyttelse under 100 % representerer tilgjengelig kapasitet og har potensiale 

for ytterligere ruteleier. Disse ruteleiene eksisterer i dagens ruteplan, da ikke alle tilgjengelige ruteleier brukes 

alle dager.  

Vi ser at kapasitetsutnyttelsen over døgnet på strekningsavsnittet er under 100 %, mens det for timen med 

maksimal trafikk er over 100 %. Dette tyder på at det er reservekapasitet på strekningen ved å fordele togene 

fra timen med maksimal trafikk. 

3.5.1 ÅBOGEN-KONGSVINGER 

 

Infrastrukturen på strekningen er beskrevet i kapittel 2.2 

Strekningsavsnittet Åbogen-Kongsvinger er dimensjonerende for strekningen Charlottenberg-Kongsvinger. 

Kjøretiden på dette avsnittet er markant lengre enn på øvrige avsnitt over strekningen. I tillegg er 

kryssingssporet på Åbogen for kort til å gjennomføre kryssing med og av lange godstog, slik at dette må utføres 

på Matrand.  

Dette tyder på at det viktigste tiltaket vil være å legge til rette for kryssing av lange godstog ved Åbogen. 
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3.5.2 SETERSTØA – ÅRNES 

 

Infrastrukturen på strekningen er beskrevet i kapittel 2.2 

Strekningsavsnittet Seterstøa-Årnes er dimensjonerende for strekningen Kongsvinger-Årnes. I tillegg er 

kryssingssporet på Seterstøa for kort til å gjennomføre kryssing med og av lange godstog. Det samme er tilfelle 

for samtlige kryssingsspor mellom Seterstøa og Kongsvinger, noe som gjør at kryssing med og av lange godstog 

må utføres på Kongsvinger.  

Dette tyder på at det viktigste tiltaket vil være å legge til rette for kryssing av lange godstog ett eller flere 

steder mellom Seterstøa og Kongsvinger. 

3.5.3 ÅRNES-HAGA 

 

Infrastrukturen på strekningen er beskrevet i kapittel 2.2 

Strekningsavsnittet Årnes-Haga er dimensjonerende for strekningen Årnes-Sørumsand. Kjøretiden på dette 

avsnittet er markant lengre enn på øvrige avsnitt over strekningen. I tillegg er kryssingssporet på Haga for kort 

til å gjennomføre kryssing med og av lange godstog, slik at kryssing med og av lange godstog må utføres på 

Rånåsfoss.  

Dette tyder på at det viktigste tiltaket vil være å redusere kjøretiden over avsnittet og å legge til rette for 

kryssing av lange godstog ved Haga stasjon. 

 

3.5.4 FETSUND-LILLESTRØM 

 

Infrastrukturen på strekningen er beskrevet i kapittel 2.2 

Strekningsavsnittet Fetsund-Lillestrøm er dimensjonerende for strekningen Sørumsand-Lillestrøm. Kjøretiden 

på dette avsnittet er markant lengre enn på øvrige avsnitt over strekningen. I tillegg er kryssingssporet på 

Fetsund for kort til å gjennomføre kryssing med og av lange godstog, slik at kryssing med og av lange godstog 

må utføres på Roven.  

Dette tyder på at det viktigste tiltaket vil være å redusere kjøretiden over avsnittet og å legge til rette for 

kryssing av lange godstog ved Fetsund stasjon. 

 

3.6 ANDRE KAPASITETSØKENDE FORHOLD 

 

Alle tog er i dag gjennomgående på hele strekningen Lillestrøm – Kongsvinger. Kapasiteten kan økes her ved at 

hvert tog belegger strekningen kortere tid.  Det vil si at hvert tog må bruke kortere tid: 

1. På linjen/ strekningen mellom kryssingsspor/ stasjoner 

2. Ut og inn av kryssingsspor/ stasjoner; hoved- og avviksspor 

3. Ved opphold for passasjerutveksling på stasjoner 

4. Ved å redusere antall stopp 

5. Ved opphold for kryssing, inkludert bytte om hvilket tog som kommer først inn. 
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Bindingen til kryssinger innebærer at kjøretidsreduksjoner på delstrekninger ikke nødvendigvis vil kunne gi en 

reell (nyttig) kapasitetsøkende effekt på hele strekningen. Reell kjøretidsreduksjon på hele strekningen 

Lillestrøm-Kongsvinger avhenger derfor i utgangspunktet av at det er mulig å flytte kryssinger lengre ut fra 

Lillestrøm. 

 

For å vurdere om kapasiteten kan økes på strekningen er det derfor her gjort vurderinger av hvilke 

tidsbesparelser som må til på ulike delstrekninger for at reell kapasitetsøkning kan oppnås på hele strekningen.  

3.6.1 CASE 1: FLYTTING AV SYSTEMKRYSSING FOR REGIONTOG I GRUNNRUTE 

 

Grunnrutetogene utgjør over halvparten av trafikken mellom Kongsvinger og Lillestrøm. For å kunne 

gjennomføre en stiv timesfrekvens for disse togene, legges i praksis rutene for disse togene først når man lager 

ruteplanen. Deretter finner man plass til godstog, fjerntog og innsatstog. Hvis man øker framføringshastigheten 

til grunnrutetogene vil man derfor frigjøre kapasitet på strekningen. 

 

Grunnrutetogenes avgangs- og ankomsttider ved Lillestrøm er bundet av forhold utenfor denne strekningen og 

dagens rutetider er videreført i analysen. For å oppnå kapasitetsøkning må derfor togene bruke kortere tid 

mellom Kongsvinger og Lillestrøm, noe som medfører lengre tid ved vending Kongsvinger (gitt dagens 

timesfrekvens). Grunnrutetogene har i dag systemkryssinger ved Roven og ved Seterstøa. For å oppnå kortere 

reisetid mellom Kongsvinger og Lillestrøm vil vi vurdere mulig kapasitetsøkning for delstrekningene mellom 

grunnrutekryssingspunktene: 

 Strekningen Lillestrøm - Roven: Reell kjøretidsreduksjon kan bare oppnås dersom kryssingen kan flyttes fra 

Roven til Sørumsand eller lenger ut.  

 Strekningen Roven- Seterstøa: Reell kjøretidsreduksjon kan bare oppnås dersom kryssingen kan flyttes fra 

Seterstøa til Disenå eller lenger ut. 

 Strekningen Seterstøa - Kongsvinger: Kjøretidsreduksjon vil gi nytte fordi tidsbesparelsen kan tas ut ved å 

justere avgangs- og ankomsttider ved Kongsvinger stasjon. 

Under følger vurderinger av mulig kapasitetsøkning for grunnrutetog på disse delstrekningene.  

3.6.1.1 LILLESTRØM-ROVEN/SØRUMSAND 

 

Dagens grunnrutetog har kryssing på Roven, noe som ikke er ideelt med tanke på at det ikke skjer 

passasjerutveksling på denne stasjonen. Hvis man får flyttet systemkryssingen til Sørumsand oppnår man bedre 

kapasitet fordi: 

1. 40 sekunders oppholdstid pga passasjerutveksling kan legges kryssingsoppholdet for toget i den 

ene retningen 

2. En flytting av systemkryssingen vil være et resultat av at grunnrutetogene belegger strekningen 

Lillestrøm-Sørumsand kortere tid enn de gjør i dag. 

3. Bedre kapasitet til lange godstog fordi kapasitet på Roven stasjon, som er en stasjon med lange 

kryssingsspor og samtidig innkjør, frigjøres  

Grunnrutetogenes tider inn og ut av Lillestrøm stasjon videreføres. Togene har avgang Lillestrøm stasjon mot 

Kongsvinger på :15 og ankomst Lillestrøm stasjon fra Kongsvinger på :44 hver time. Togene i denne retningen 

har to minutters stasjonsopphold på Lillestrøm stasjon og derfor avgang mot Oslo på :46. 

For at kryssingen skal gå opp på Sørumsand kan ikke den totale fremføringstiden for togene i begge retninger 

overstige differansen i ankomst- og avgangstid på Lillestrøm stasjon. Dette er 29 minutter, dvs ca 14,5 minutter 

fremføringstid hver vei mellom Lillestrøm og Sørumsand stasjon. I praksis vil det være nyttig å redusere 

fremføringstiden til 14 min og 20 sekunder i retning Lillestrøm-Sørumsand for å tillate 40 sekunders 

stasjonsopphold på Sørumsand stasjon og ha en avgangstid derfra på helt minuttall (på :30). For å opprettholde 
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2 minutters oppholdstid på Lillestrøm stasjon må man redusere fremføringstiden med ytterligere 20 sekunder 

mellom Sørumsand og Lillestrøm, det vil si at togene skal bruke 14 minutter fra avgang Sørumsand til ankomst 

Lillestrøm.  

 

For at dette skal være mulig på kort eller mellomlang sikt må vestgående tog ta kryssingsoppholdet på 

Sørumsand stasjon. Rutemessig tid i dag mellom Lillestrøm og Sørumsand (uten kryssingsopphold på Roven) er 

16 min 20 sek, det vil si at det er nødvendig å redusere fremføringstiden med 2 minutter i østlig retning og 2:20 

i vestlig retning for å kunne flytte kryssingen. En gjennomgang av fremføringstidstilleggene på strekningen viser 

at det ligger hele 24 % fremføringstidstillegg mellom Lillestrøm og Sørumsand. En reduksjon av 

fremføringstidstillegget ned til til 8 % vil alene redusere rutetiden med to minutter. Mulige tiltak for å flytte 

systemkryssingen til Sørumsand vurderes i kapittel 4.3.  

 

Tog i retning Lillestrøm vil ha avgang på :30 og ta kryssingsopphold, det vil si at toget skal være på Sørumsand 

stasjon på :27, gitt 3 minutters kryssingsoppholdstid. Hvis man viderefører dagens opplegg med neste 

systemkryssing på Seterstøa må denne da skje på :00. I dagens rutetider for grunnrutetogene er 

framføringstiden mellom Seterstøa og Sørumsand satt til 26 minutter 20 sekunder, med kjøretidstillegg på 13 

%. Rutetid den andre veien, Sørumsand-Seterstøa er 25 minutter og 30 sekunder med 12 % kjøretidstillegg.  

Kryssingen på Seterstøa kan derfor videreføres, men togene vil ikke utnytte maksimal kapasitet på 

delstrekningen Seterstøa-Sørumsand og kjøretidstilegget økes fra dagens 13 % til 17 % når framføringstiden 

mellom Sørumsand og Seterstøa økes til 27 minutter. 

 

Ved å videreføre dagens rutetider mellom Kongsvinger og Seterstøa vil togene ha ankomsttid til Kongsvinger på 

:21 og avgangstid :38. Total kjøretid mellom Kongsvinger og Lillestrøm blir da 1:06 mot dagens 1:08. Dette er 

en reduksjon i tiden hvor grunnrutetogene belegger strekningen på 3 %. 

 

Figur 9 viser en enkel grafisk framstilling av grunnrutetog med systemkryssing på Sørumsand og Seterstøa. 



KAPASITETSUTNYTTELSE 

43 

 

Kongsvinger

:30

Sørumsand

Seterstøa

Lillestrøm

:00 :30:00

:00 :30 :00 :30

15 15

30 30

0000

27 27

57

2121 38

44

 

Figur 16 - Grafisk rute av grunnrutetog med kryssing på Sørumsand og Seterstøa. Stiplete linje viserdelstrekninger med endring i 
framføringstid fra dagens ruteplan. 

Framføringstid 

mellom Sørumsand 

og Lillestrøm er 

redusert med 2 min i 

østlig retning og 2:20 

i vestlig retning. 
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3.6.1.2 ROVEN/SØRUMSAND-SETERSTØA/DISENÅ 

 

Som nevnt i kapittelet over vil flytting av systemkryssing fra Roven til Sørumsand få begrenset effekt på 

kapasiteten på strekningen så lenge den andre systemkryssingen fortsatt blir liggende på Seterstøa. Hvis denne 

flyttes til Disenå eller Skarnes vil kapasitetsøkningen bli større. For at dette skal være mulig må regiontogene ha 

maksimal framføringstid mellom kryssingspunktene (inkludert kryssingsopphold) på 30 minutter. Det betyr at 

fremføringstiden mellom Sørumsand og til Disenå (evt Skarnes) må være maksimalt 27 minutter, eventuelt 28 

minutter og 30 sekunder hvis man innfører samtidig innkjør på disse to stasjonene. 

 

Sørumsand-Disenå 

 

Kryssingsopplegget på Sørumsand blir som i kapittelet over. På Disenå tar østgående tog kryssingsoppholdet. 

Med 3 minutters kryssingsopphold må østgående tog derfor være på Disenå på :57 (27 minutter etter avgang 

Sørumsand stasjon). I dagens ruter er det 30 minutter fremføringstid mellom Sørumsand og Disenå. Det er 

altså behov for tiltak som reduserer fremføringstiden med 3 minutter for å rekke kryssing på Disenå. I den 

andre kjøreretningen Disenå-Sørumsand er dagens rutetid 31:20, det vil si at man her må kutte 

fremføringstiden med 4 minutter og 20 sekunder.  

 

I dagens ruter ligger det 16 % kjøretidstillegg mellom Sørumsand og Disenå. Ved å redusere denne til 8 % så 

reduserer man rutemessig framføringstid med 2 minutter og 20 sekunder i retning Sørumsand, og 2 minutter i 

retning Disenå. I tillegg må man gjøre tiltak som til sammen kutter framføringstiden med ytterligere 2 minutter 

for vestgående tog og 1 minutt for østgående tog på strekningen. Mulige tiltak vurderes i kapittel 4.3.  

 

Ved å videreføre dagens rutetider mellom Kongsvinger og Disenå vil togene ha ankomsttid til Kongsvinger på 

:17 og avgangstid :43. Total kjøretid fra Kongsvinger til Lillestrøm blir da 1 time og 1 minutt, mens tiden fra 

Lillestrøm til Kongsvinger blir 1 time og 2 minutter. Dette er en reduksjon i tiden hvor grunnrutetogene 

belegger strekningen på 9 %. 

Figur 10 viser en enkel grafisk framstilling av grunnrutetog med systemkryssing på Sørumsand og Disenå. 
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Figur 17 Grafisk rute av grunnrutetog med kryssing på Sørumsand og Disenå. Stiplete linje viser delstrekninger med endring i framføringstid 
fra dagens ruteplan. 
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Sørumsand-Skarnes 

 

En ulempe med å ha systemkryssingen på Disenå er at det ikke er passasjerutveksling på stasjonen. Det vil 

derfor være fordelaktig om man kan flytte kryssingen helt til Skarnes hvor det er passasjerutveksling. I dagens 

ruter er kjøretiden mellom Disenå og Skarnes hhv 3,5 minutter i retning Skarnes, og 4 minutter i retning Disenå. 

Det vil si at for å flytte kryssingen fra Seterstøa til Skarnes må framføringstiden på strekningen reduseres med 

over 5 minutter i tillegg til at kjøretidstilleggene reduseres som beskrevet i avsnittet foran. Dette vurderes som 

for omfattende på kort og mellomlang sikt og er ikke vurdert nærmere i denne rapporten. 

 

 

3.6.1.3 SETERSTØA/DISENÅ-KONGSVINGER 

 

Alle tiltak som gjør at man reduserer kjøretiden mellom Seterstøa (eventuelt Disenå hvis kryssingen flyttes) vil 

gi økt kapasitet på denne delen av strekningen fordi man tilpasser ankomst- og avgangstidene ved vending i 

Kongsvinger og belegger strekningen for en kortere periode. Tiltakene vil derimot ikke innebære flytting av 

systemkryssing. Det ligger mindre kjøretidstillegg på dette strekningsavsnittet enn på de øvrige, så 

kjøretidsreduksjon må tas ut med endringer i infrastruktur. Se kapittel 4.3 for mulige tiltak.  

 

3.6.2 CASE 2: GODSTOGLENGDE, KRYSSINGSMULIGHETER OG TRANSPORTKAPASITET  

 

Som vist i figur 7 i kapittel 2.2.5 er det mange kryssingsspor på Kongsvingerbanen, men hvorvidt de kan brukes 

avhenger av godstogenes lengde. Hvis godstogene er korte har man flere kryssingsmuligheter, men hvert tog 

frakter mindre gods. Ved å kjøre lange godstog får man fraktet mer gods per tog, men kryssingsmulighetene er 

færre og man får derfor i gjennom færre godstog i timen på strekningen.  

For å kunne gjøre riktige tiltak vil det være nyttig å se på forholdet mellom antall kryssingsspor, 

kryssingssporenes lengde, godstogenes lengde og transportkapasitet. Det er derfor gjort en analyse av hva som 

er maks transportkapasitet for godstog som trafikkerer hele strekningen mellom Charlottenberg-Lillestrøm ved 

ulike godstogslengder på dagens infrastruktur. I denne teoretiske øvelsen er det gjort noen forutsetninger.  

 Det er kun sett på godstog, alle andre togtyper er holdt utenfor. Transportkapasiteten er derfor 

kun gjeldende for tider på døgnet når bare godstog kjører på hele strekningen. 

 Som en forenkling ser vi på én godstoglengde av gangen. I realiteten vil godstog av ulike lengder 

møte hverandre – det vil si at transportkapasiteten kan være høyere eller lavere avhengig om 

toget som tar kryssingsoppholdet er kortere eller lengre enn det andre toget. 

 I beregning av kapasitet per time antar vi balansert retningsdrift for godstogene i makstimen. I 

realiteten vil man kunne øke kapasiteten ved å kjøre flere tog i samme retning etter hverandre, 

såkalt puljekjøring. 

 Ulike godstogtyper og ulike godstoglengder stiller ulike krav til antall lok. Det er ikke tatt en 

vurdering av når man må bruke to lok i beregningen av transportkapasitet. I beregningene er det 

brukt ett lok på 20 meter. 

 Fraktkapasiteten er her oppgitt i TEU (Twenty-foot equivalent unit) og regnet ut basert på 6-

akslede godsvogner som er 35 meter lange og tar 4 TEU. 

 Kjøretid mellom kryssingsstasjonene er basert på minimum kjøretid fra kjøretidsberegninger. I 

tillegg er det lagt til 3 minutter for å kompensere for tidstap i forbindelse med kryssing. 
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Dagens situasjon: 

 

Toglengde 
Antall 

kryssingsspor 

Dimensjonerende 

banesektor 

Min 

kjøretid 

dim 

banesektor 

(min) 

Maks ant tog i 

timen 

Maks 

transportkapasitet 

per time (TEU) 

450 10 Kongsvinger-Matrand 18.8 3.2 157 

500 8 Kongsvinger-Matrand 18.8 3.2 175 

600 6 Årnes-Kongsvinger 31.1 1.9 128 

700 3 Årnes-Kongsvinger 31.1 1.9 150 

740 1 Lillestrøm-Matrand 74 0.8 67 

 

Tabell 9 viser at fraktkapasiteten maksimeres ved å kjøre 500 meter lange godstog gitt dagens infrastruktur. 

Den dimensjonerende banesektoren for tog på 500 meter er Kongsvinger-Matrand som har en kapasitet på 3,2 

godstog i timen. Gitt togenes fraktkapasitet vil man da kunne frakte 175 TEU i timen (totalt i hver retning). 

 

Tabellen viser at for godstog på 600 meter eller lengre er strekningen Årnes-Kongsvinger dimensjonerende. For 

å kunne øke transportkapasiteten for disse toglengdene vil det derfor være nødvendig å øke 

kryssingssporlengden for en stasjon i mellom. Det er kun en stasjon som er lang nok til at tog på 740 meter kan 

krysse mellom Lillestrøm og Charlottenberg, nemlig Matrand stasjon. Med en kjøretid på 74 minutter mellom 

Lillestrøm og Matrand betyr dette at transportkapasiteten er lav hvis man kjører så lange godstog på 

strekningen. 

 

Effekt av å forlenge kryssingsspor på transportkapasiteten 

For å vurdere hvilken effekt man får av å forlenge kryssingsspor på Kongsvingerbanen vil det her beregnes 

transportkapasitet i makstimen for de samme godstoglengdene for noen utvalgte eksempler. Tiltakene er kun 

ment som illustrasjon til hvordan kryssingssporlengder påvirker transportkapasiteten. 

 

Eksempel 1: Forlenge spor på Skarnes stasjon. 

 

Spor 1 og 2 på Skarnes stasjon er i praksis redusert til hhv 525 og 519 meter på grunn av planovergang. Ved å 

fjerne planovergangen vil kryssingssporenes lengde øke til 766 meter. Skarnes stasjon ligger på de 

dimensjonerende strekningene for tog på 600, 700 og 740 meter. Tabell 10 viser den isolerte effekten av 

endringen på transportkapasiteten. 

 

Toglengde 
Antall 

kryssingsspor 

Dimensjonerende 

strekning 

Min kjøretid 

dim. 

banesektor 

(min) 

Maks ant 

tog i timen 

Maks 

transportkapasitet 

per time (TEU) 

450 10 Kongsvinger-Matrand 18.8 3.2 157 

500 8 Kongsvinger-Matrand 18.8 3.2 175 

600 7 Kongsvinger-Matrand 18.8 3.2 212 

700 4 Roven-Årnes 20.1 3.0 232 

740 2 Lillestrøm-Skarnes 43.7 1.4 113 
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Tabellen viser at den dimensjonerende strekningen nå flyttes fra Årnes-Kongsvinger til hhv Kongsvinger-

Matrand (600 meter lange tog) og Roven-Årnes (700 meter lange tog). Etter tiltaket på Skarnes vil 

transportkapasiteten maksimeres av å kjøre 700 meter lange godstog. Tiltaket gir også en ekstra 

kryssingsstasjon for 740 meter lange godstog, men kapasiteten er fortsatt begrenset for så lange tog. 

 

Eksempel 2: Ny Rånåsfoss stasjon 

 

Det planlegges en ny stasjon som skal erstatte dagens stasjoner Rånåsfoss og Auli. Ved å etablere 750 meter 

lange kryssingsspor for denne nye stasjonen vil fleksibiliteten øke for lange godstog. Tabell 11 viser den isolerte 

effekten av dette tiltaket på transportkapasiteten. 

 

Toglengde 
Antall 

kryssingsspor 

Dimensjonerende 

banesektor 

Min kjøretid 

dim 

banesektor 

(min)* 

Maks ant 

tog i timen 

Maks fraktkapasitet 

per time (TEU) 

450 10 Kongsvinger-Matrand 18.8 3.2 157 

500 8 Kongsvinger-Matrand 18.8 3.2 175 

600 6 Årnes-Kongsvinger 31.1 1.9 128 

700 4 Årnes-Kongsvinger 31.1 1.9 150 

740 2 Rånåsfoss-Matrand 55.9 1.1 88 

 

Tabellen viser at effekten av dette tiltaket alene ikke vil gi stor kapasitetsøkning fra dagens situasjon. Årsaken 

er at dagens dimensjonerende strekning for tog på 600 og 700 meter ligger mellom Årnes og Kongsvinger, og 

tiltak på Rånåsfoss stasjon vil ikke bedre situasjonen der. Tiltaket vil dog bedre situasjonen for 740 meter lange 

tog noe. 

 

Eksempel 3: Både Fjerne planovergang på Skarnes stasjon og ny Rånåsfoss stasjon. 

 

Tabell 12 viser effekten av å gjøre begge de nevnte tiltakene over. 

 

Toglengde 
Antall 

kryssingsspor 

Dimensjonerende 

banesektor 

Min kjøretid dim 

banesektor (min)* 

Maks ant 

tog i timen 

Maks 

fraktkapasitet 

per time (TEU) 

450 10 Kongsvinger-Matrand 18.8 3.2 157 

500 8 Kongsvinger-Matrand 18.8 3.2 175 

600 7 Kongsvinger-Matrand 18.8 3.2 212 

700 5 Kongsvinger-Matrand 18.8 3.2 248 

740 3 Rånåsfoss-Skarnes 25.6 2.3 193 

 

De to tiltakene sammen vil bedre transportkapasiteten for tog som er 700 og 740 meter lange. Vi ser at 

dimensjonerende strekning etter disse to tiltakene vil være Kongsvinger-Matrand for alle tog opp til 700 meter. 

Tiltak som øker sporlengden på Åbogen fra dagens 335 meter vil være nødvendig for å øke kapasiteten 
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ytterligere for disse togene. For tog som er 740 meter lange må man øke kryssingssporlengden på en stasjon 

mellom Rånåsfoss og Skarnes, for eksempel Årnes (i dag 701 meter i spor 2). 

 

Betraktningene over viser at transportkapasiteten kan økes betydelig på strekningen ved å øke antall 

kryssingsspor hvor lange godstog kan krysse.  Ved å gjøre de to tiltakene på Skarnes stasjon og Rånåsfoss vil 

man øke maks fraktkapasitet per time fra ca 175 TEU til 248 TEU selv om man kjører like mange tog i 

makstimen. Dette er en økning i transportkapasitet på over 40 %. 
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4 Mulige tiltak 
Kapasitetsanalysen tar for seg tiltak som kan gjennomføres på kort (0-4 år) eller mellomlang sikt (4-15 år). 

Etterspørselen etter godstog- og persontogtjenester på lang sikt vil kunne gjøre det nødvendig med utbygging 

av dobbeltspor på hele eller store deler av Kongsvingerbanen. En slik utbygging er vurdert til å ha et 

tidsperspektiv på over 15 år og er derfor ikke tatt med her. Det er likevel lagt vekt på tiltak på kort- og 

mellomlang sikt som støtter opp under en slik utbygging på lengre sikt.  

4.1 TILBUDSENDRINGER OG ENDREDE DRIFTSPROSEDYRER 

Tiltak A1: Ta i bruk eksisterende ruteleier 

Alle ruteleiene i eksisterende ruteplan legger beslag på kapasitet. I ruteplanen finnes det ruteleier som ikke skal 

kjøres hver dag men som bare gjelder for enkelte dager. Slike ruteleier finnes også innenfor døgnet og timen 

med høyest kapasitetsutnyttelse. I tillegg kan det finnes ruteleier som ikke blir benyttet slik de er planlagt av 

den som disponerer det. Det kan være markedsmessige eller andre årsaker til at ruteleier av og til ikke blir 

benyttet, enten det er planlagt slik i ruteplanen eller det oppstår tilsynelatende tilfeldig. Begge situasjonene 

betyr imidlertid at det finnes tilgjengelig kapasitet i systemet som kan utnyttes bedre. Alle vil være tjent med at 

slik ubrukt kapasitet utnyttes best mulig. 

4.2 FORBEDRINGER AV INFRASTRUKTUREN 

4.2.1 FORESLÅTTE FORBEDRINGER AV INFRASTRUKTUREN 

 

Tiltakene er gruppert etter strekningsinndelingen som forklart i kapittel 3. Det er ikke gjort en prioritering av de 

enkelte tiltakene innenfor eller mellom strekningsinndelingene.  

De banetekniske tiltakene som er aktuelle for å øke kapasiteten på en enkeltsporet strekning kan grovt sett 

inndeles i 3 kategorier: 

1 Nye kryssingsspor 

2 Forbedret utforming av dagens kryssingsspor 

3 Økt hastighet  

De mest aktuelle tiltakene finner vi I kategori 2, og da spesielt innføring av samtidig innkjør, økt lengde på 

kryssingssporene og økt hastighet over sporveksler i avvik.  

Tiltakene er nærmere beskrevet i S. Skarsæterhagen: Kapasitet på jernbanestrekninger kapittel 4.7.  

Generelt om hastighetsøkning 

På deler av strekningen vil horisontalkurvaturen kunne tillate høyere hastighet mellom stasjonene enn hva som 

er skiltet i dag. Det vil si at det er andre forhold som begrenser hastigheten. Mellom Lillestrøm og Fetsund og 

mellom Skarnes og Kongsvinger er det lengre strekninger hvor kurvaturen ikke begrenser hastigheten til 130 

km/h eller lavere hastigheter som det er skiltet i dag. På Kongsvingerbanen ble det ikke gjennomført 

krengetogstiltak på 1990-tallet. Det vil si at det potensialet som ligger i denne typen tiltak på strekningen ikke 

er utnyttet på denne banen. Tiltak som kan øke hastigheten mellom stasjonene kan være: 

 Ny kontaktledning der levetiden er gått ut  

 Flytting av signaler og innkoblingsfelt for planoverganger 

 Utskiftning av hastighetsbegrensende bruer (<15m) 

 Utskifting av bruer der levetiden har gått ut 

 Siktrydding og sanering av planoverganger 

 Sporjustering 
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 Diverse vedlikeholdstiltak som ballastrens, skinnesliping, renseverkkjøring, punktvis utskiftning av 

dårlig materiell etc. 

 Diverse strakstiltak som er vedlikeholdstiltak som haster med å få gjennomført 

På noen strekningsavsnitt er det vurdert at det er potensial for å øke hastigheten eller å redusere antall 

hastighetsendringer for å utjevne hastigheten, uten at det er behov for å endre på eksisterende 

horisontalgeometri. For noen av tiltakene nedenfor er det beregnet kjøretidsendringer for avsnittet basert på 

endringer av dagens skilthastighet. Informasjon om horisontalgeometrien på strekningen (rettlinjer, 

overgangskurver, sirkelkurver og overhøyder) og skiltet hastighet er benyttet for å beregne minste 

overgangskurvelengde i forhold til kravene til maksimal rampestigning, vindskjevhet og rykk. Det er så foreslått 

nye hastigheter og kontrollert at denne fortsatt tilfredsstiller kravene uten å endre på eksisterende 

horisontalgeometri (inklusiv overgangskurvlengder og overhøyder). Kjøretiden for et gjennomkjørende tog som 

ikke stopper på strekningsavsnittet er beregnet med opprinnelig hastighet og foreslått hastighet over de 

respektive avstandene. Det er foretatt en forenkling i beregningene ved ikke å inkludere økt kjøretid på grunn 

av akselerasjon og nedbremsing. Tidsbesparelsene er angitt nedenfor på de strekningene som er vurdert. 

Det er i beregningene ikke vurdert om endringer i horisontalgeometrien (kurveradier, overgangskurvelengder 

og overhøyder) vil kunne øke hastigheten ytterligere. Det er heller ikke vurdert om det er andre forhold, som 

planoverganger, signalplasseringer, siktavstander eller annet, som er årsaken til eksisterende hastigheter og 

hastighetsendringer på strekningen. Denne gjennomgangen bør som nevnt over gjennomføres på hele 

Kongsvingerbanen. 

 

CHARLOTTENBERG-KONGSVINGER 

Som vist i kapittel 2 er denne delen av strekningen dominert av godstog. Vår vurdering er at det også på lang 

sikt må tilrettelegges spesielt for godstog på denne strekningen. Det dimensjonerende strekningsavsnittet for 

strekningen er Åbogen-Kongsvinger, men for å kunne gjennomføre kryssing av godstog med lengde over 335 

meter må kryssingen på Åbogen flyttes til Matrand. Tiltak som kan øke kapasiteten for lange godstog mellom 

Matrand og Kongsvinger vil derfor gi økt kapasitet for godstog på strekningen. 

 

Tiltak A1: Forlenge kryssingsspor på Åbogen stasjon 

 

Kryssingssporet på Åbogen stasjon er i dag 420 meter, men denne er redusert til 335 meter på grunn av 

planovergang. Stasjonen bør forlenges til minst 600 meter, men helst 750 meter for å tilrettelegge kapasitet for 

framtidige godstoglengder. I tillegg bør det bygges samtidig innkjør på stasjonen. De to mest realistiske 

alternativene er vurdert til å være: 

 Å fjerne planovergangen ved å bygge en undergang under, eller bro over, Åklangbergsvegen, 

samt forlenge kryssingssporet ytterligere for å tilrettelegge for lange godstog og samtidig innkjør. 

 Beholde planovergangen, men forlenge kryssingsspor tilstrekkelig for å krysse med lange godstog 

og ha samtidig innkjør. 

 

Tidshorisont: Mellomlang sikt 

Effekt: Større fleksibilitet i ruteplanleggingen. 

 

Andre tiltak på som vil øke kapasiteten på strekningen: 

Tiltak A2: Endre spordesign på Kongsvinger stasjon 

I forbindelse med innføring av ERTMS og nytt stillverk på Kongsvinger stasjon bør man forbedre togveiene inne 

på stasjonen. Spesielt bør man sikre at man fjerner konflikter mellom persontog som kjører til og fra hensetting 
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og godstog som kjører til og fra Nordsenga tømmerterminal. 

 

Tidshorisont: Mellomlang sikt 

Effekt: Mer kapasitet og større fleksibilitet på Kongsvinger stasjon 

 

KONGSVINGER-ÅRNES 

 

Det dimensjonerende strekningsavsnittet for strekningen er Seterstøa-Årnes, men for å kunne gjennomføre 

kryssing av godstog med lengde 600 meter og lengre er det ingen kryssingsmuligheter mellom Kongsvinger og 

Årnes. Tiltak som kan øke kapasiteten for lange godstog mellom Kongsvinger og Årnes vil derfor gi økt kapasitet 

for alle tog på strekningen.  

Tiltak som reduserer kjøretid for regiontog mellom Kongsvinger og Seterstøa vil gi økt kapasitet fordi 

Kongsvinger er endestasjon for disse togene og den reduserte kjøretiden kan tas ut ved en justering av 

ankomst- og avgangstider på Kongsvinger stasjon.  

Tiltak B1: Øke fremføringshastigheten mellom Seterstøa-Årnes 

 

På 9,3 km av denne strekningen varierer dagens hastighet flere ganger opp og ned mellom 90 km/t og 130 

km/t. Med en endring av hastighetsprofilen slik at det er færre variasjoner og høyere hastighet (130 km/t og 

110 km/t på det meste av strekningen) kan kjøretiden reduseres med opp mot 28 sekunder på eksisterende 

horisontalgeometri. 

Det er mange kurver på strekningen og en mulighet for å øke fremføringshastigheten ytterligere kan være å 

justere horisontalgeometrien ved rette ut kurver og endre overhøyder. 

Tidshorisont: Mellomlang til lang sikt 

Effekt: Opp mot 28 sekunder kjøretidsbesparelse på det dimensjonerende strekningsavsnittet. 

Planlagt tiltak B2: Fjerne planovergang på Skarnes stasjon.  

Spor 1 og 2 på Skarnes stasjon er i praksis redusert til hhv 525 og 519 meter på grunn av planovergang for 

fotgjengere. Ved å fjerne planovergangen vil kryssingssporenes lengde øke til 766 meter. Det anbefales å bygge 

en undergang eller bro for fotgjengere som erstatning for dagens planovergang. Arbeidet gjennomføres med 

detaljplan i 2016, med sikte på byggestart i løpet av perioden 2018–2023
16

. Prosjektet innebærer også andre 

tiltak på stasjonen. Hvis prosjektet skal gjøres i etapper, bør fjerning av planovergangen bør være 

førsteprioritet for å øke kapasiteten for godstog på strekningen snarest mulig. 

Tidshorisont: Kort sikt. Tiltaket er under planlegging hos Jernbaneverket. 

 

Effekt:   

Transportkapasiteten vil kunne øke betydelig som følge av muligheten for å kjøre flere lange godstog på 

Kongsvingerbanen, se case beskrevet i kapittel 3.5.3. 

I etterkant av eventuelle tiltak på Skarnes stasjon er det også vurdert tiltak på strekningen KVG-GLT(KVG-SKA) 

som er den nest kritiske strekningsavsnittet. 

 

B3: Øke hastighet gjennom Galterud 

                                                                 

16
 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-

sporsmal/?qid=63761 
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Hastigheten over Galterud stasjon er i dag 70 km/t i hovedspor og kun 20 km/t i avviksspor. Stasjonen brukes 

ikke lenger til passasjerutveksling, og sporene er for korte til at de aller fleste godstog kan krysse der. Stasjonen 

brukes i dag hovedsakelig til å krysse persontog. Det anses som viktig å opprettholde denne funksjonen også 

framover. For å øke hastigheten gjennom Galterud er to mulige tiltak: 

 Utvide dagens Galterud stasjon. Dette innebærer en ombygging av to broer på hver side av 

dagens stasjon og en utvidelse av stasjonen til over 1000 meter ettersom stasjonen ligger i kurve. 

 Bygge om dagens Galterud stasjon til en enkeltsporet strekning og bygge en ny stasjon på 750 

meter på rettstrekningen etter dagens stasjon mot Kongsvinger. Den nye stasjonen vil få en 

kapasitetsmessig bedre beliggenhet da blir liggende nærmere midtpunkt i kjøretid mellom 

Sander og Kongsvinger. 

Det bør gjøres en kostnadsvurdering av hvilket av disse tiltakene som er mest hensiktsmessig. 

Tiltakene vil gi en kjøretidsbesparelse mellom Kongsvinger og Sander, både på grunn av den økte hastigheten 

gjennom stasjonen men også fordi man er i stand til å utnytte hastighetsprofilen bedre før og etter stasjonen.  

Dagens horisontalgeometri vil kunne tåle en gjennomgående hastighet på 120 km/t noe som kan redusere 

kjøretiden med 15 sekunder på en ca 3 km lang strekning forbi Galterud.  

Tidshorisont: Mellomlang sikt 

Effekt: Tidsbesparelsen vil komme alle tog som kjører i hovedspor til gode. Godstog vil ikke kunne komme opp i 

110 km/t, men får likevel betydelig kjøretidsbesparelse på grunn av tiden disse togene bruker på å komme opp 

igjen i fart etter hastighetsnedsettelsen til 70 km/t på Galterud. 

 

ÅRNES – SØRUMSAND 

 

Det dimensjonerende strekningsavsnittet for strekningen er Årnes-Haga, for godstog på 600 meter må 

kryssingen flyttes til Rånåsfoss. For godstog på 700 meter eller lengre må kryssingen flyttes til Roven.  

Det er foretatt vurderinger av hastigheten mellom Årnes og Haga og konklusjonen er at det er lite å hente på å 

øke hastigheten på dagens kurvatur, da hastigheten allerede er 130 km/t på store deler av strekningen. 

 

Tiltak C1: Forlenge Haga stasjon mot Årnes og innføre samtidig innkjør. 

For å øke kapasiteten på strekningen Årnes-Haga må man gjøre tiltak utover å øke hastighet på enkeltspor.  

Ved å forlenge Haga stasjon i retning Årnes og innføre samtidig innkjør, forkorter man enkeltsporstrekningen 

og reduserer kryssingslåstiden. Ved å innføre tre spor på Haga stasjon kan man øke fleksibiliteten ytterligere. 

Tidshorisont: Mellomlang sikt. 

Effekt: Tiltaket vil redusere lengden på det dimensjonerende strekningsavsnittet. Tiltaket er i hovedsak 

beregnet på å øke kapasitet for persontog, men ved å bygge lange kryssingsspor vil man også øke fleksibiliteten 

for lange godstog.  

 

Andre tiltak på som vil øke kapasiteten på strekningen: 

Tiltak C2: Planlagt ny Rånåsfoss stasjon 

Det foreligger planer om å bygge en ny stasjon som erstatter dagens stasjoner Rånåsfoss og Auli.  Den er 

anbefalt at den nye stasjonen skal ha kryssingsspor på 750 meter. Stasjonsplassering og løsning er ikke avklart. 

Tidshorisont: Mellomlang sikt. Tiltaket er under planlegging hos Jernbaneverket. 
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Effekt: Tidsbesparelsen ved å redusere to passasjerstopp til ett er beregnet i TRENOPlus til å være 1 minutt og 

11 sekunder. I tillegg vil den nye stasjonene innebære flere kryssingsmuligheter og bedre trafikkavvikling for 

lange godstog. 

 

Tiltak C3: Øke framføringshastigheten mellom Blaker og Sørumsand 

 

På 4,8 km av denne strekningen er dagens hastighet skiltet til 80 km/t og 90 km/t. Med en endring av 

hastighetsprofilen til 110 km/t over hele strekningen, kan kjøretiden reduseres med opp mot 37 sekunder på 

eksisterende horisontalgeometri. 

 

Tidshorisont: Kort til mellomlang sikt. 

Effekt: Tidsbesparelsen ved å øke framføringshastigheten er beregnet til 37 sekunder for regiontog. 

 

Tiltak C4: Flytte sporveksel for å øke hastigheten ut av Sørumsand stasjon  

 

Jernbaneverket planlegger ny plattform på spor 3 som muliggjør systemkryssing på Sørumsand. 

 

I den anledning bør man flytte og bytte sporveksel 2 slik at man oppnår høyere hastighet til og fra spor 1. Dette 

betyr at persontogene som skal betjene spor 1 ikke lenger behøver å kjøre i 40 km/t mellom plattform og 

sporveksel 2 (i retning Blaker). Med ny veksel som tillater hastighet på 80 km/t vil dette gi en 

kjøretidsbesparelse på ca 30 sekunder. Ulempen med dette tiltaket er at kryssingsporet blir ca 100 meter 

kortere. Ulempen med dette oppveies av at en flytting av systemkryssing for grunnrutetog til Sørumsand gir 

større muligheter for å krysse lange godstog på Roven stasjon. Det er altså ikke samme behovet for å krysse 

lange godstog på Sørumsand stasjon. 

 

Tidshorisont: Kort. Bør gjøres samtidig som de andre tiltakene på Sørumsand. 

Effekt: Tidsbesparelsen ved å øke framføringshastigheten er beregnet til 30 sekunder for regiontog.  

 

Tiltak C5: Innføre samtidig innkjør på Sørumsand stasjon 

Som et resultat av tiltak C2 kan man også bygge samtidig innkjør på spor 1 og spor 2 (retning Blaker) ved å 

bygge en sikkerhetssporveksel i spor 1 ettersom det er nok plass på rett strekning når man flytter sporveksel 2. 

 

Tidshorisont: Mellomlang sikt. 

Effekt: Samtidig innkjør vil redusere kryssingslåstiden med 90 sekunder og vil gjøre det mulig å flytte 

systemkryssing fra Seterstøa til Disenå (se kapittel 4.3.2). 

 

SØRUMSAND – LILLESTRØM 

 

Det dimensjonerende strekningsavsnittet for strekningen er Fetsund-Lillestrøm, men for å kunne gjennomføre 

kryssing av godstog med lengde 600 meter og lengre må kryssingen flyttes fra Fetsund til Roven. Tiltak som kan 

øke kapasiteten for lange godstog mellom Roven og Lillestrøm vil derfor gi økt kapasitet for alle tog på 

strekningen.  

Tiltak D1: Forlenge Fetsund stasjon i retning Lillestrøm 

En forlengelse av Fetsund stasjon i retning Lillestrøm vil korte ned den dimensjonerende enkeltsporstrekningen 

mellom Fetsund og Lillestrøm. Hvis man forlenger stasjonen helt forbi Nerdrum holdeplass vil man få økt 
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kapasitet fordi oppholdstiden på Nerdrum ikke lenger vil ligge på den dimensjonerende enkeltsporstrekningen. 

Man bør også innføre samtidig innkjør på den nye stasjonen for å kunne foreta mer effektive kryssinger i dette 

kritiske avsnittet. 

Tidshorisont: Mellomlang sikt 

Effekt: Kjøretiden på det dimensjonerende strekningsavsnittet Fetsund-Lillestrøm vil reduseres med ca 90 

sekunder ved å forlenge Fetsund stasjon forbi Nerdrum holdeplass. Kapasiteten vil også øke ved at lange 

godstog kan krysse på Fetsund. Samtidig innkjør gjør at man fjerne kryssingstidtillegg for kryssinger som legges 

til Fetsund. En effekt av tiltaket er også at man kan flytte systemkryssing for grunnrutetog fra Roven til 

Sørumsand, se kapittel 4.3.2. 

I «Høyhastighetsutredningen
17

» utført av Jernbaneverket i 2012 ble det foreslått at en framtidig 

dobbeltsportrasé bør gå utenfor Fetsund på grunn av ulempene med å bygge ut i Nordre Øyeren naturreservat. 

Tiltaket vil i så tilfelle ikke støtte opp under en framtidig dobbeltsporutbygging. 

Tiltak D2: Øke framføringshastigheten mellom Fetsund og Lillestrøm. 

 

Etter etablering av FATC på strekningen vil det være potensiale for å kjøre opp mot 160 km/t på strekningen. En 

gjennomgang av skiltet hastighet og kurvatur viser at man i praksis kan øke hastigheten 150 km/t enkelte 

partier. Det anbefales å ta en gjennomgang av hastighetsskiltingen på denne kritiske strekningen og øke 

hastigheten der det er mulig. 

Tidshorisont: Kort sikt 

Effekt: En økning av hastigheten fra dagens nivå til en kombinasjon av 150 km/t, 130 km/t, 110 km/t og 70 

km/t på forskjellige deler av strekningen, vil gi en tidsbesparelse på opp mot 40 sekunder. 

 

4.2.2 ANDRE TILTAK SOM ØKER KAPASITETEN 

 
Flytting av systemkryssing for regiontog 
 
Kapittel 3.6.1 viser hvilke kjøretidsbesparelser som er nødvendig for at systemkryssing for regiontogene skal 

kunne flyttes fra Roven til Sørumsand og fra Seterstøa til Disenå. 

 

Tiltakene som her foreslås vil gjøre det mulig å flytte systemkryssingene for regiontog til Sørumsand og Disenå. 

I tillegg til tiltakene nevn i kapittel 4.3.1 må man gjøre to tiltak for å flytte systemkryssing for regiontog. 

 

Tiltak E1: Etablere samtidig innkjør på Disenå stasjon 

 

Tiltaket er ment for å muliggjøre systemkryssing for grunnrutetog. Det bør samtidig vurderes om man samtidig 

skal forlenge kryssingssporene for å muliggjøre kryssing for lange godstog, men effekten vurderes til å bli 

begrenset på grunn av at systemkryssing for grunnrutetog vil binde mye av kapasiteten på stasjonen. 

 

Tiltak E2:Snu kryssingsmønsteret for grunnrutetog slik at vestgående tog tar kryssingsopphold på Sørumsand 

og østgående på Disenå 

 

 

Systemkryssing på Sørumsand 

 

                                                                 

17
 http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/ 
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Tiltak D1 vil gi større robusthet og fleksibilitet i ruteplanlegging og trafikkavvikling fordi lange godstog kan 

krysse på Fetsund. I tillegg vil samtidig innkjør redusere kryssingsoppholdstider.  Tiltak D2 gir en 

kjøretidsbesparelse på opp mot 40 sekunder mellom Lillestrøm og Sørumsand. Tiltaken D1 på Fetsund stasjon 

gjør også at man kan redusere det store kjøretidstillegget som ligger på strekningen, fordi robustheten vil bli 

vesentlig større enn i dag. En kombinasjon av kjøretidsbesparelsen og redusering av kjøretidstillegg vil gjøre en 

flytting av systemkryssing til Sørumsand mulig uten at det går ut over robustheten på streknignen.  I tillegg må 

det bygges en ny plattform til spor 3 på Sørumsand stasjon, som nevnt i tiltak C3. 

 

Effekten av tiltaket er en kjøretidsbesparelse mellom Lillestrøm og Sørumsand på 2 minutter som også 

reduserer reisetid mellom Kongsvinger og Lillestrøm og øker kapasiteten for andre tog. I tillegg er det en fordel 

at systemkryssing legges til en stasjon som har passasjerutveksling, samt at man frigjør kapasitet på Roven 

stasjon som kan brukes til å krysse godstog. 

 

Systemkryssing på Disenå 

 

Det er nødvendig med kjøretidsbesparelse på 4 minutter og 20 sekunder i vestlig retning mellom Disenå og 

Sørumsand for at man skal kunne flytte kryssingen. I tillegg til tiltakene som  

 

 

Tiltak Beskrivelse Effekt 
Kjøretids-

besparelse 

B1 
Øke fremføringshastigheten 

mellom Seterstøa-Årnes 
Redusert framføringstid 28 sek 

C1 
Forlenge Haga stasjon mot 

Årnes 

Etablering av samtidig innkjøring, samt lengre 

kryssingsspor gir mer fleksibel trafikkavvikling 

og dermed større robusthet. Kjøretidstillegg 

på strekningen kan reduseres. 

 

C2 Ny Rånåsfoss stasjon 
Reduserer framføringstid og mer fleksibel 

trafikkavvikling 
1 min 11 sek 

C3 
Øke framføringshastigheten 

mellom Blaker og Sørumsand 
Redusert framføringstid 37 sek 

C4 
Flytting av sporveksel på 

Sørumsand stasjon 
Redusert framføringstid 30 sek 

C5 
Etablering av samtidig innkjør 

på Sørumsand 

Redusert kryssingsoppholdstid for vestgående 

tog 
90 sek 

E1 
Etablere samtidig innkjør på 

Disenå stasjon 

Redusert kryssingsoppholdstid for østgående 

tog 
90 sek 

Tabell 9- Tiltak som muliggjør flytting av systemkryssing fra Seterstøa til Disenå 

 

Totalt gir tiltakene redusering i framføringstiden i hver retning på opp mot 4 minutter og 16 sekunder. 

Ettersom fleksibiliteten øker med flere lange kryssingsspor og samtidig innkjør kan man også nedjustere 

kjøretidstillegget som ligger på strekningen i dag, se kapittel 3.6.1.2. Effekten av dette er redusert 

framføringstid på ytterligere 2 minutter avhengig av ønsket nivå på kjøretidstillegg. Tiltakene samlet vil altså 

kunne gi en redusert framføringstid på over 6 minutter mellom Disenå og Sørumsand. Ettersom man ikke får 

tatt ut tidsgevinst på over 4 minutter og 20 sekunder med dette kryssingsmønsteret, kan man velge å 

opprettholde høyere nivå på kjøretidstillegg eller ikke å gjennomføre alle tiltakene.  Det kan være fornuftig å 

opprettholde et noe høyere nivå på kjøretidstillegg for å kunne framføre andre tog innimellom 

grunnrutetogene slik at grunnrutetogene har mulighet for enkelte kryssingsopphold utenfor 

systemkryssingene. 
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Tidshorisont: Mellomlang sikt 

 

Effekt: Flytting av systemkryssingene reduserer framføringstiden for grunnrutetogene med 6-7 minutter, noe 

som frigjør kapasitet til andre togtyper på strekningen. Eventuelle kjøretidsreduserende tiltak på strekningen 

Kongsvinger-Disenå vil redusere framføringstiden mellom Kongsvinger og Lillestrøm ytterligere. 

 

Samlet effekt av tiltak for godstog 

Figur 17 viser kryssingsmulighetene for godstog med ulike lengde etter at alle planlagte og foreslåtte tiltak på 

kort og mellomlang sikt er lagt inn.  

 

 

Figur 18- Kryssingsmuligheter på Kongsvingerbanen for ulike godstoglengder etter planlagte og foreslåtte tiltak 

 

Kryssingsmulighetene for lange godstog er jevnere fordelt utover strekningen, og dimensjonerende 

strekningsavsnitt for godstog er lik for godstog på 450 og 700 meter. Dette betyr at kapasiteten på strekningen 

er bygget for lange godstog. På lengre sikt er det et ønske om å kjøre godstog på 740 meter. Planlagte og 

foreslåtte tiltak vil gi et mye mer fleksibelt kryssingsmønster for slike tog enn i dag hvor det er kun på Matrand 

stasjon man har mulighet til å krysse med 740 meter lange tog. I tillegg vil tiltakene som går på 

kjøretidsreduksjon, forlengelse av stasjoner og etablering av samtidig innkjør gi mulighet for i tillegg å kjøre 

flere godstog enn i dag. 

 

Figuren viser at det etter tiltakene, og en flytting av systemkryssing for grunnrutetog til Disenå, vil være nyttig å 

i tillegg vurdere å bygge ut kryssingssporene på Seterstøa. I første omgang bør man vurdere å fjerne 

planovergangen og dermed forlenge sporene til 550 meter, i neste omgang bør man vurdere en 

kryssingssporforlengelse utover dette. 
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5 Konklusjon 
Kongsvingerbanen er en av landets mest trafikkerte enkeltsporstrekninger og har blandet trafikk med 

regiontog, innsatstog, fjerntog og godstog.  Grunnrutetogene L14 inngår i timinutterssystemet mellom 

Lillestrøm og Asker og stive timesruter setter føringer for rutetider og kapasiteten på Kongsvingerbanen. Det er 

i dag systemkryssing mellom grunnrutetog ved Roven og Seterstøa og 10-14 minutter ruteplanmessig vendetid 

ved Kongsvinger. I tillegg er nylig fjerntogtilbudet mellom Stockholm og Oslo utvidet med tre avganger i hver 

retning.  

 

Kongsvingerbanen med Grensebanen er en av fire jernbanestrekninger mellom Sverige og Norge og er, foruten 

Ofotbanen, den med mest godstrafikk. Det er dermed mer grenseoverskridende gods over Kongsvinger enn 

over Kornsjø og Østfoldbanen. De siste årene har trafikken økt, godt hjulpet av økt tømmereksport til Sverige. 

Det er et ønske fra operatørene å kjøre lengre godstog på strekningen, noe som i dag er vanskelig fordi det er 

få stasjoner med lange nok kryssingsspor.  

 

Både for persontog og godstog er det forventet økt etterspørsel i tiden som kommer og Kongsvingerbanen er 

forventet overbelastet hvis ingen tiltak på dagens infrastruktur gjøres. 

 

UIC-normblad 405 og 406 angir internasjonale standarder og metoder for å evaluere kapasitetsutnyttelsen på 

jernbanestrekninger med antatt konstant trafikkmengde. Metoden brukes til å evaluere en gitt ruteplan over et 

for strekningen dimensjonerende avsnitt. På enkeltsporede strekninger vil dette generelt være det 

strekningsavsnittet mellom to kryssingsstasjoner med lengst kjøretid.  I analysen er kapasitetsutnyttelsen 

beregnet på døgn- og timesbasis og den viser at Kongsvingerbanen er sterkt belagt på deler av strekningen på 

døgnbasis, og på hele strekningen for timen med maksimal trafikk. Metoden viser at dagens trafikk er høyere 

enn anbefalingene International Union of Railways (UIC). 

 

En gjennomgang av kjøretider viser at de dimensjonerende strekningsavsnittene for Kongsvingerbanen er 

Åbogen-Kongsvinger, Seterstøa-Årnes, Årnes-Haga og Fetsund-Lillestrøm. Tiltak som reduserer 

framføringstiden for tog i disse avsnittene vil derfor øke kapasiteten på strekningen. I tillegg er det på grunn av 

kryssingssporlengder andre dimensjonerende strekningsavsnitt for godstog. 

 

Basert på disse analysene er det foreslått en tiltak for å øke kapasiteten. Tiltakene er oppsummert i tabell 9. 

 

Tiltak Beskrivelse Effekt Tidshorisont 
Kjøretids-

besparelse 

A1 
Forlenge kryssingsspor på 

Åbogen 

Øker kapasiteten for lange godstog. 

Samtidig innkjør gir redusert 

kryssingsoppholdstid.  

Mellomlang 

sikt 
 

A2 
Endre spordesign på 

Kongsvinger stasjon 

Fjerne konflikter mellom godstog og 

persontog 

Mellomlang 

sikt 
 

B1 
Øke fremføringshastigheten 

mellom Seterstøa-Årnes 
Redusert framføringstid 

Mellomlang til 

lang sikt 
28 sek 

B2 
Planlagt tiltak: Fjerne 

planovergang på Skarnes 

Gir vesentlig høyere transportkapasitet på 

strekningen på grunn av mulighet til å kjøre 

lengre godstog 

Kort sikt.  

B3 
Øke hastigheten gjennom 

Galterud 
Redusert framføringstid 

Mellomlang 

sikt 
15 sek  
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Tiltak Beskrivelse Effekt Tidshorisont 
Kjøretids-

besparelse 

C1 
Forlenge Haga stasjon mot 

Årnes 

Etablering av samtidig innkjøring, samt 

lengre kryssingsspor gir mer fleksibel 

trafikkavvikling og dermed større 

robusthet. Lengre kryssingsspor gir kortere 

dimensjonerende enkeltsporstrekning. 

Mellomlang 

sikt 
 

C2 
Planlagt tiltak: Ny Rånåsfoss 

stasjon som erstatning for 

dagens Auli og Rånåsfoss. 

Reduserer framføringstid og mer fleksibel 

trafikkavvikling 

Mellomlang 

sikt 
1 min 11 sek 

C3 
Øke framføringshastigheten 

mellom Blaker og Sørumsand 
Redusert framføringstid 

Kort til 

mellomlang 

sikt 

37 sek 

C4 
Flytting av sporveksel på 

Sørumsand stasjon 
Redusert framføringstid Kort sikt 30 sek 

C5 
Etablering av samtidig innkjør 

på Sørumsand mot Blaker 
Redusert kryssingsoppholdstid 

Mellomlang 

sikt 
90 sek 

D1 
Forlenge Fetsund stasjon i 

retning Lillestrøm 

Etablering av samtidig innkjøring mot 

Lillestrøm, samt lengre kryssingsspor gir 

mer fleksibel trafikkavvikling og dermed 

større robusthet.   

Mellomlang 

sikt 
 

D2 
Øke framføringshastigheten 

mellom Fetsund og Lillestrøm 
Redusert framføringstid Kort sikt 40 sek 

E1 
Etablere samtidig innkjør på 

Disenå stasjon 
Redusert kryssingsoppholdstid 

Mellomlang 

sikt 
90 sek 

Tabell 10 -Kapasitetsøkende tiltak på kort og mellomlang sikt. Kongsvingerbanen. 

 

En kombinasjon av tiltakene vil muliggjøre en flytting av systemkryssing av regiontog i grunnrute fra Roven til 

Sørumsand og fra Seterstøa til Disenå. Flytting av systemkryssingene reduserer framføringstiden for 

grunnrutetogene med 6-7 minutter, noe som frigjør kapasitet til andre togtyper på strekningen. Ettersom det 

ikke er passasjerutveksling på Roven, er det en fordel å flytte systemkryssingen for regiontogene fra Roven til 

Sørumsand. Dette frigjør kapasitet for godstog på Roven stasjon, og man kan legge oppholdstid for 

passasjerutveksling inn i kryssingsoppholdet på Sørumsand.  

 

Tiltakene som er foreslått vil gi vesentlig større kapasitet for framføring av gods på Kongsvingerbanen. 

Kryssingsmulighetene for lange godstog er jevnere fordelt utover strekningen, og dimensjonerende 

strekningsavsnitt for godstog er lik for godstog på 450 som for de på 700 meter. Dette betyr at strekningen er 

tilpasset lange godstoglengder, noe som øker transportkapasiteten betydelig. På sikt kan internasjonale 

føringer gjøre det nødvendig å tilpasse norsk jernbane for godstog på 740 meter. Planlagte og foreslåtte tiltak i 

denne rapporten vil gi et mye mer fleksibelt kryssingsmønster for slike tog enn i dag. 

De samlede tiltakene for persontog og godstog vil øke kapasiteten på kort- og mellomlang sikt. På sikt vil det 

kunne oppstå etterspørsel etter halvtimesfrekvens på regiontog, samt flere avganger for fjerntog og godstog. 

Selv om tiltakene på kort eller mellomlang sikt gjennomføres vil det ikke være kapasitet til et slikt tilbud på 

Kongsvingerbanen. På lang sikt vil derfor løsningen være å bygge dobbeltspor på hele eller deler av 

strekningen.  
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7 Vedlegg 

 

7.1 VEDLEGG 1: DETALJERT OVERSIKT OVER KRYSSINGSSPOR PÅ 

KONGSVINGERBANEN (KILDE: JBV). 

 

Stasjoner Kryssingssporlengde 

i meter (hentet fra 

grafisk ruteplan 

15.0) 

Persontog-

stopp 

Systemkryssing 

Persontog 

Kryssing 

PP/PG/GG 

Avstand 

mellom 

kryssingsspor 

     Km 

Lillestrøm 

5/13: 300 

6: 380 

7: 374 

8: 331 

9: 270 

X X (innsatstog) PP 

8,16 

Tuen  X   

Åkrene Bp     

Nerdrum  X   

Fetsund 2: 326 X  PG/PP 
4,36 

Svingen  X   

Roven 2: 715  X GG/PG/PP 
4,06 

Guttersrud     

Sørumsand 

1: 671 

2: 662 

3: 357 

X  PG 4,45 

Blaker 2: 480 X  PP/PG 3,13 

Rånåsfoss 2: 642 X  PP/PG 
3,76 

Auli  X   

Haga 2: 436 X X (innsatstog) PG/PP 

9,59 Bodung  X   

Follvell Bp     

Årnes 

2: 701 

3: 424 

4: 94 

X  PP/PG/GG 8,71 

Seterstøa 2: 260*  X PG/GG/PP 6,18 

Disenå 2: 425*   PP/PG 5,89 

Skarnes 
1: 525* 

2: 519* 
X  PP/PG/GG 

7,98 

Mangå s.sp     

Sander 2: 592*  X (innsatstog) GG/PG/PP 5,15 

Galterud 2: 279   PP/PG 7,91 

Kongsvinger  X  PG 

12,18 

Tarven 

Grustak s.sp 
    

Gropa Grustak 

s.sp 
    

Granli Bp     

Åbogen 2: 335*   PG 9,69 

Matrand 2: 803   GG/PG 5,12 

Skotterud 2: 478   PG/GG 5,81 

Magnor 2: 295*   GG/PP 9,79 

Charlottenberg  X    

* Sporlengde redusert på grunn av planovergang over kryssingsspor. 
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7.2 VEDLEGG 2: KRYSSINGSMULIGHETER OG AVSTANDER I MELLOM FOR GODS AV 

ULIKE LENGDER (KILDE: JBV). 

 

Stasjoner Kryssingssporlengde 

i meter (hentet fra 

grafisk ruteplan 

15.0) 

Kryssingsmuligheter og avstander imellom for gods/gods 

  450 m Km 500m Km 600m km 

Lillestrøm 

5/13: 300 

6: 380 

7: 374 

8: 331 

9: 270 

 12,52  12,52  12,52 

Fetsund 2: 326 Nei      

Roven 2: 715 Ja 4,06 Ja 4,06 Ja 4,06 

Sørumsand 

1: 671 

2: 662 

3: 357 

Ja 4,45 Ja 7,58 Ja 7,58 

Blaker 2: 480 Ja 3,13 Nei  Nei  

Rånåsfoss 2: 642 Ja 13,35 Ja 13,35 Ja 13,35 

Haga 2: 436 Nei    Nei  

Årnes 

2: 701 

3: 424 

4: 94 

Ja 20,78 Ja 20,78 Ja 63,69 

Seterstøa 2: 260* Nei    Nei  

Disenå 2: 425* Nei    Nei  

Skarnes 
1: 525* 

2: 519* 
Ja 7,98 Nja 7,98 Nei  

Sander 2: 592* Ja 13,06 Ja 13,06 Nei  

Galterud 2: 279 Nei    Nei  

Kongsvinger   21,87  21,87   

Åbogen 2: 335* Nei  Nei  Nei  

Matrand 2: 803 Ja 5,12 Ja 20,72 Ja 20,72 

Skotterud 2: 478 Ja 15,6 Nei  Nei  

Magnor 2: 295* Nei    Nei  

Charlottenberg        

* Sporlengde redusert på grunn av planovergang over kryssingsspor. 

 

 



Bilaga 6. Konstruktionsregler för Värmlandsbanan 

På grund av den dåliga punktligheten på Värmlandsbanan har nya konstruktionsregler tagits fram för 

att säkra punktlighet och redundans i tågplan. Dessa regler ska efterföljas vid tågplanekonstruktionen i 

både långtids- och korttidsplaneringen. Det är möjligt att göra mindre avsteg från reglerna, vilka 

beskrivs under Tillåtna avvikelser nedan, men om större avsteg är nödvändigt ska dessa diskuteras 

med och godkännas av Regional samordnare (RS).  I samtliga förekommande fall ska avsteg antecknas 

i en logg för att underlätta uppföljning av utfallet. 

Under kapacitetstilldelningsprocessen kan det uppstå problem som inte täcks av 

konstruktionsreglerna eller där reglerna inte är tillämpliga. Dessa problem får lösas under processens 

gång, i sista hand efter beslut av RS. 

För konstruktion av tågplan T17 på sträckan Laxå – Charlottenberg gäller följande: 

1. Tågplanen och tågens gångtider måste ta hänsyn till den rådande infrastrukturen enligt 

nedanstående punkter. 

o Mötesmöjligheter/-längder som gäller på driftplatserna för samtidighet och ej 

samtidighet enligt Bilaga 1–4. 

o Tåg som avviker från huvudspår på en driftplats ska ha följande gångtidstillägg: 

  
  Lokala persontåg Snabbtåg Godståg 

Driftplats 
Huvud-

spår vid uppehåll vid passage vid uppehåll vid passage vid uppehåll vid passage 

Hs 4 30 90 30 120 30 90 

Svå 2 30 60 30 90 0 30 

Dg 4 30 60 30 90 30 120 

Srt 3 
30 (spår2)  
90 (spår4) 

90 (spår2) 
120 (spår4) 

30 (spår2) 
90 (spår4) 

90 (spår2)  
150 (spår4) 

30 (spår2) 
60 (spår4) 

60 (spår2)  
120 (spår4) 

Bjb 2 60 90 60 120 30 150 

Khn 1(2) 30 60 60 90 60 120 

Öl 1 0 60 0 60 0 30 

Ve 1 0 60 0 90 0 30 

Srr 1 0 60 0 60 0 30 

Ks 1 60 60 60 60 60 120 

Skr 2 30 (mot Kud) 
60 (mot Ks) 

90 (mot Kud) 30 (mot Kud) 
60 (mot Ks) 

120 (mot Kud) 30 (mot Kud) 
30 (mot Ks) 

120 (mot Kud) 

Hbd 2 60 90 60 90 30 120 

En 2 60 90 60 120 60 120 

Ar 1 60 90 60 120 30 180 

Åt 1 30 90 30 90 60 90 

Cg 1 30 60 90 120 60 90 

 



o Tåg som gör uppehåll på sidospår ska ha följande gångtidstillägg ut från driftplatsen 

pga bomfällning: 

Driftplats Riktning Tillägg 

Åmotfors mot Arvika 60 

Arvika mot Edane 50 

Kristinehamn mot Björneborg 70 

Björneborg mot Strömtorp 50 

Hasselfors mot Laxå 50 

 

2. Det är inte tillåtet att lägga in stora negativa gångtidstillägg (maximalt -6 sekunder är tillåtet). 

3. Extra tidstillägg ska göras mellan förutbestämda noder för att inrymma icke planeringsbara 

störningar. De aktuella noderna på Värmlandsbanan är: Charlottenberg, Karlstad och 

Hallsberg. Regeln är att det ska vara 4 minuters tillägg mellan två noder för persontåg som 

framförs över 180 km/h och 3 minuter för övriga persontåg. För persontåg som inte kör hela 

sträckan mellan två noder gäller ett tillägg på 2 minuter. Godståg ska ha ett tillägg på 2 

minuter mellan två noder. För godståg som inte kör hela sträckan mellan två noder gäller ett 

tillägg på 1 minut. 

4. Tidsangivelser vid driftplats med planerat resandeutbyte ska avrundas uppåt till närmaste 

hela minuttal om sekundangivelsen är minst 45 sekunder. Dvs, 14:30:45 avrundas uppåt till 

14:31:00. Om sekundangivelsen är under 45 sekunder görs ingen manuell avrundning utan 

TrainPlan gör avrundningen själv när tjänstetidtabellen skapas. Vid slutstation, 

Charlottenberg och andra driftplatser som JF önskar ska en avrundning uppåt till närmaste 

helminut göras. 

5. Flygande tågmöten får endast planeras in i undantagsfall efter diskussion med RS pga den 

stora störningsrisken. Om ett flygande möte av någon anledning är nödvändigt måste båda 

tågen planeras in med stopp- och starttillägg, dvs de planeras in med 1 sekunds uppehåll på 

mötesdriftplatsen. 

6. Tåg som går samtidigt i samma riktning bör inte läggas så nära varandra att något tåg måste 

uppehållas. Tidsintervall som bör tillämpas för passerande respektive tåg med uppehåll är: 

Genomfartståg i D får ej passera D tidigare än 3 minuter efter att föregående tåg 

passerat/ankommit E (enligt alt A i Figur 1). Tåg som startar i D får ej starta tidigare än då 

föregående tåg passerar/ankommer E (enligt alt B i Figur 1). 

 

Figur 1. Linje med linjeblockering D och E är huvudsignal 



7. Vid tågmöte måste tågen skiljas åt i tid för att inte störa varandra. På en mötesdriftplats med 

ej samtidig infart ska minimitiden mellan första tågets (01) ankomst till andra tågets (02) 

ankomst eller passertid vara minst 3 minuter (se Figur 2). På en mötesdriftplats med 

skyddsväxlar/-avstånd ska minimitiden mellan första tågets (01) ankomst till andra tågets 

(02) ankomst eller passertid vara minst 2 minuter (se Figur 2). På en mötesdriftplats med 

samtidig infart beror tidsintervallet på om tågen har fast uppehåll eller inte. Om det andra 

tåget (02) ej har fast uppehåll skall det vara minst 1 minut mellan första tågets (01) 

ankomsttid och det andra tågets (02) passertid (se Figur 2). Om båda tågen har fast uppehåll 

kan tågen ha samma ankomsttid.  

 

Figur 2. Minimitid vid ett möte med tåg 01 och tåg 02 

8. Utöver ovanstående regler behövs ytterligare tillägg för att öka robustheten. Detta för att 

förseningar inte ska sprida sig från ett tåg till ett annat vid möten. För tåg som passerar en 

driftplats vid möte utan att göra uppehåll ska en minuts gångtidstillägg läggas in efter passage 

av driftplatsen. För det/de tåg som gör uppehåll kan ett av flera alternativ väljas: 

o Om ett tåg som gör uppehåll möter ett passerande tåg ska antingen en minuts 

gångtidstillägg läggas till innan ankomst till driftplatsen, alternativt att headwaytiden 

mellan första tågets ankomst och andra tågets passagetid ökas med en minut.  

o Om två tåg som gör uppehåll möts ska en minuts gångtidstillägg läggas till innan 

ankomst till driftplatsen för det andra ankommande tåget (tåg 02 i Figur 2). För det 

först ankommande tåget ska antingen en minuts gångtidstillägg läggas till innan 

ankomst, alternativt att headwaytiden mellan de båda tågens ankomster ökas med en 

minut.  

För det tåg som ankommer först till ett möte finns alltså möjligheten att inte lägga till extra 

gångtid utan att istället öka headwaytiden. Tillsammans med de konstruktionsregler som finns 

gällande headwaytid betyder det att minsta headwaytid är 2 minuter vid ett möte med 

samtidighet och 4 minuter vid ett möte utan samtidighet, om inte gångtidstillägg läggs till för 

tåget i anslutning till mötet. Det går även att kombinera headwaymarginalen och 

gångtidstillägget för att ytterligare öka flexibiliteten. T.ex. kan headwaytiden ökas med 30 

sekunder samtidigt som gångtidstillägget är 30 sekunder. Totalt måste en minuts marginal 

läggas in, antingen i form av headwaymarginal eller gångtidstillägg. 

Enligt regeln ska en gångtidsminut läggas på det passerande tåget (tåg B) efter ett tågmöte. 

Regeln gäller oberoende hur länge tåget som gör uppehåll (tåg A) har stått på driftplatsen och 

väntat på tåg B. Tillägget på tåg B kan då anses vara onödigt då sannolikheten att tåg A 

kommer att störa tåg B i mötet är liten. Man kan därför tänka sig ett undantag från regeln och 



tillåta att tåg B inte får något tillägg om marginaltiden mellan ankomsttid för tåg A och 

passagetid för tåg B är minst 2 minuter.  

Exempel: 

Om tåg A planeras ankomma till en driftplats med samtidig infart 2 minuter innan tåg B ska 

passerar ska tåg B ha ett gångtidstillägg på 1 minut efter driftplatsen (minsta headwaytid är 

1 minut och headwaymarginalen är också 1 minut). Om tåg A istället planeras ankomma till 

driftplatsen 4 minuter innan tåg B ska passera behöver inte tåg B något gångtidstillägg 

(minsta headwaytid är 1 minut och headwaymarginalen är 3 minuter).  

I praktiken innebär det att den marginalminut som enligt regeln ska läggas till tåg B istället 

läggs till tåg A som ankommer till driftplatsen tidigare. En anmärkning är att om det här 

undantaget tillåts frekvent kommer tåg som bara passerar driftplatser att få mindre 

gångtidstillägg än tåg som gör uppehåll. De kommer således inte att ha samma 

återställningsförmåga.  

Ett ytterligare specialfall gäller tilldelning i ad hoc. Tåg som tilldelas tåglägen ad-hoc får sina 

tåglägen när alla andra tåglägen redan är fastställda och därmed inte går att skjuta på. När ett 

ad hoc-tåg har ett möte med ett redan fastställt tåg är det därför tillåtet att frångå regeln som 

säger att det passerande tåget ska ha ett gångtidstillägg efter mötet. Det är endast ad hoc-tåget 

som får ett tillägg innan mötet då det är ad hoc-tåget som måste stanna vid mötet. 

Tillåtna tidsavvikelser 

Tågplanen ska i största möjliga mån skapas utifrån de ovanstående reglerna. I undantagsfall kan det 

dock krävas några sekunders avvikelse från reglerna för att få ihop en rimlig plan. De tillåtna 

avvikelserna är 10 % av en minut vilket exempelvis ger värdena: 

 Maximalt tillåtet negativt gångtidstillägg är -6 sekunder. 

 Maximalt antal sekunder man kan frångå reglerna om gångtidstillägg/headwaymarginal är 6 

sekunder, t.ex. vid ett möte med ej samtidighet kan man i undantagsfall låta det vara 3 

minuter och 54 sek istället för 4 minuter. 


