Tiltak som løser kapasitetsutfordringer
for person, gods- og tømmertransport
– krever handling nå
Hurdalsplattformen er tydelig: Regjeringen sier de vil
legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel
av både persontra kk og godstra kk. Tiltak skal utarbeides sammen med godsnæringen for å nå målet
om at en større andel av godsvolumet kan fraktes på
jernbane.
Helhetlig løsning som frigjør propper i systemet
9 av 10 grensekryssende godstog går over
Kongsvingerbanen. Banen ble sammen med Hovedbanen erklært overbelastet i 2017. Kapasitetsutfordringene for person- og godstransporten kan
løses ved at godstogene mellom nord-sørkontinentet kjøres direkte over Kongsvinger. Da frigjøres kapasitet til persontransport. I dag må
godstra kk nord-sør innom Alnabru hvor de bruker
12 timer på vende operasjon før det går ut av landet
over Kongsvinger. Med økt etterspørsel av gods på
bane over lange avstander, økt satsning på grønn
konkurransekraft og dobling av fastlandseksporten
innen 2040 ser nå mange betydningen av å
realisere den internasjonale godskorridoren, direkte
over Kongsvinger.
Tiltakene må prioriteres nå
Løsningene for å få mer effektiv kjøretid og tra kkavvikling på banenettet nnes i «Godspakke Innlandet»
som var fagetatenes innspill til NTP 2018 – 2029. Tiltakene bør planlegges helhetlig for å sikre best effekt
og mest infrastruktur for pengene, et overordnet mål for å oppnå et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.
•

•
•

”Gryteklare” prosjekter, som krysningsspor
på Kongsvingerbanen ved Galterud og Bodung
må sikres rask oppstart gjennom nansieringsmidler i revidert statsbudsjett 2022.
Planlagt fremdrift for midlertidig hensetting
på Kongsvingerfra 2026 må sikres.
Det må settes av planleggingsmidler til å følge
opp KVU Kongsvingerbanen.

Tiltak i Godspakke Innlandet er utredet og Bane
Nor arbeider nå med «Effektpakke for økt
terminalkapasitet for tømmertransport» hvor
tilsving, krysningsspor Granli og tømmerterminal
inngår. De må følges opp med bestilling av
detaljregulering og planleggingsmidler som sikrer
bygging av følgende tiltak:

Tilsving i Kongsvinger (og Elverum) – ønsket byggestart 2025
Må avsettes planleggingsmidler
•
•

Gir økt kapasitet og redusert framføringstid tømmer, gods.
Avlaster Kongsvinger stasjon, Hovedbanen, Kongsvingerbanen, Alnabru og Lillestrøm stasjon.

Krysningsspor Granli – ønsket byggestart 2025
Må avsettes planleggingsmidler
•
•

Gir økt kapasitet og redusert framføringstid for gods, tømmer og persontra kk Oslo- Sverige.
Realiserer en kombi- og omlastningsterminal på Granli.

Tømmerterminal i Kongsvinger – ønsket byggestart 2027
Må avsettes planleggingsmidler
•
•
•

Øker kapasiteten for tømmertransport.
Frigjør Kongsvinger stasjon.
Sikrer effektiv konsolidering og splitting av tog.

Høy effekt av tiltakene
En sammenhengende nord-sør korridor gjennom Norge med direkte tilknytning til EUs nettverk legger
grunnlaget for næringsutvikling og nye tra kkstrømmer, både for personer og gods. Det er betydelige
gevinster av å få på plass tiltakene:
•
•
•
•

Øker kapasiteten til persontransport på viktige pendlerbaner i Oslo-området, spesielt viktig for
vekstområdet på Nedre Romerike.
Utløser økt skogproduksjon i fylket.
Reduserer klimagassutslipp av mer gods på bane.
Sikrer effektiv transport av ferskvaren tømmer og sjømat til markeder i Norge og Sverige.
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