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Ny jernbaneforbindelse mellom Oslo–Stockholm
som gjør det mulig å kjøre tog mellom de to
hovedstedene på under 3 timer.
• Finansiert uten direkte bevilgninger over statsbudsjettet, gjennom en kosesjonsmodell, kjent
fra oljevirksomheten i Nordsjøen.
• Det største enkelt-tiltaket klimamessig innen
transportsektoren i Skandivaia, ved å flytte flyog vegtrafikk – både gods og person – over til
en effektiv jernbane.
• Et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt med
store positive virkninger for nærings- og arbeidsliv, bosetting, kompetanseutvikling osv.
• Krever samarbeid mellom de to statene om felles konsesjon, statlig regulering, medvirkning til
finansiering.
P R O SJEK T ET

• Møter klimautfordringene.
• Bygger på en finansieringsmodell som letter presset på statlige investeringer i ny infrastruktur.
• Prosjektet er mulig å realisere innen 2030,
som er viktig i forhold til milepælene knyttet til
klimautslipp.
N E S T E S K R IT T

• En konseptvalgutredning for grenseskryssende
jernbane Oslo–Stockholm, inludert lokaliseringsstudie.
• Samarbeid mellom den norske og svenske regjering om finansieringsmodell, framdriftsplan
m.v.
BAKGRUNN

Oslo og Stockholm er blant de raskest voksende
hovedstadsområdene i Europa. De er sterkt sammenbundet når det gjelder næringsliv, arbeidsmarked og kultur. I 2016 fantes det 740 norskeide foretak i Stockholm med 24.000 ansatte.
Den svenske vareeksporten til Norge har økt med
24% på 10 år.
Det er bare rundt 40 mil mellom de to hovedstedene, men fordi jernbaneforbindelsen er dårlig,
er det 8 arbeidsmarkedsregioner imellom. Med

en rask togforbindelse som her er foreslått, kan
dette reduseres til 3 regioner, med de store fordelene dette vil bety for samfunnet, virksomhetene
og menneskene. Samlet bor det 5.5 mill mennesker i de to hovedstedene og langs strekningen.
Med den relativt korte avstanden er det svært
uheldig i disse klima- og miljøtider at nesten all
trafikk foregår med fly eller bil. Antall flypassasjerer mellom Oslo og Stockholm er rundt 1.5 millioner, mens antall togpassasjerer på strekningen
er rundt 200 000. Ved å kunne flytte et flertall av
reisende mellom de to hovedstedene over til en
rask og funksjonell jernbane, vil klimagassutslippene bli vesentlig redusert. Overføring av deler
av den økende godstrafikken fra vei til jernbane
vil bidra ytterligere.
Prosjektet er derfor et svært viktig bidrag til
økt bærekraft, økonomisk, sosialt og miljømessig.
Det er også et viktig prosjekt for å reaktivere et
bredere nordisk samarbeid.
I Norge ble en rask jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm utredet i Jernbaneverkets
Høyhastighetsutredning i 2012. De mulige korridorene ble vurdert i forhold til miljø- og naturpåvirkninger, byggetid, kjøretid/trafikkgrunnlag
og kostnader. En ny trase via Bjørkelangen ble
vurdert til å være den beste ut fra alle disse kriteriene. Dette er 97 km ny jernbane fra Lillestrøm/
Leirsund til Arvika via Bjørkelangen. Korridoren
er nøye vurdert, og konklusjonen er at inngrepene i natur og miljø er meget beskjedne.
Med utredningens alternativ D1 kan banen
bygges både for person- og godstrafikk
I Sverige fremmet Trafikverket en Åtgærds
valstudie i 2017 som i detalj viste mulighetene for
delvis å bygge en ny strekning mellom Ørebro
og Kristinehamn, og delvis å oppgradere eksisterende banestrekninger for – sammen med en ny
bane fra Lillestrøm til Arvika – å kunne etablere
en togforbindelse mellom Oslo og Stockholm
med en kjøretid på under 3 timer.

Oslo – St h lm

under 3 timer AS

3

I 2017 etablerte lænene og kommunene på
strekningen fra Ørebro til Karlstad et selskap kalt
Oslo-Sthlm2.55.ab. for å drive et langsiktig og
kontinuerlig arbeid for å fremme en slik forbindelse. Dette selskapet har utført en rekke utredninger for i detalj å planlegge prosjektet, bl.a.
• Trafikkanalyser
• Nytteanalyser
• Reisende- og inntektsprognoser
• Kapasitetsanalyser
• Analyser av kontaktintensitet mellom næringsvirksomheter i Oslo- og Stockholmsregionen
• Kostnadsanalyser
I tillegg er det foretatt en omfattende erfaringsinnhenting internasjonalt.
Selskapet fremmet i 2018 et Business Case
og innhentet bekreftende svar fra en rekke store,
internasjonale selskaper om interessen for å delta
i finansiering av prosjektet.
På norsk side er det tidlig i 2020 stiftet et nytt
selskap – «Oslo-Stockholm på under 3 timer
AS» – eid av lokale myndigheter og lokalt næringsliv og store nasjonale selskaper – som skal
fremme saken overfor norske myndigheter. Og
som samarbeider tett med det svenske selskapet.

Det er allerede utarbeidet kost-/nytte-analyser
for Romerike-regionen (COWI for SNR) og for
Aurskog Høland kommune. Det tas sikte på at
det etableres en stasjon på Bjørkelangen for lokalog regiontrafikk. Med en dobbeltsporet jernbane
er det mulig å etablere hyppig lokal- og regiontrafikk. Kjøretiden fra Oslo til Bjørkelangen vil
f.eks. være 19 min. I den sammenheng er en rekke forhold rundt tilgjengelighet, bosted, arbeidsmarked, næringsutvikling, godstrafikk, studier/
kompetanse, sosiale forhold og miljø vurdert.
Konseptvalgutredningen om Kongsvinger
banen som skal foreligge i løpet av våren 2020,
vil neppe omtale grensekryssende forbindelse
i noen særlig grad. Det er viktig at prosjektet – Oslo-Stockholm 2.55 – som er meget
vel forberedt på begge sider av grensen – føres videre uten opphold. Et naturlig og viktig
neste skritt vil være at departementet bestiller
en Konseptvalgutredning om grensekryssende
jernbane mellom Oslo og Stockholm, med en
lokaliseringsstudie, vurdering av finansieringsmodell m.v. Dette bør skje i tett samarbeid med den
svenske regjering og svenske trafikkmyndigheter,
slik at hele strekningen Oslo–Stockholm ses i
sammenheng.
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S A M M E N L IK N IN G M E D A N D R E S T R E K N IN G E R
timer, velger passasjerene tog framfor fly. Gode
En ser at raskere togforbindelse mellom byer
eksempler på dette finnes i Spania. På jernbaneflytter store trafikkmengder over fra fly til tog.
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Figure 13 International experiences of air travel and train travel market shares as a function of travelling time by train.

H V A M Å N O R S K E M Y N D IG H E T E R G J Ø R E ?
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• Sikre oppgradering og vedlikehold
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Group, Center for Research and Education in Railway Technology and Oslo-Sthlm 2.55 ) has shown
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• Beslutte statlig regulering for å sikre fremdriften på ovennevnte
prinsipper.
7
run. The figures are based on an analysis carried out by KTH as well as Oslo-Sthlm 2.55’s analysis.

Flight taxes which will come into effect on April 1 2018 might also be invoked to support the proposal
that train transport is capable of taking market shares from airlines. Taxes on trips within Europe that do
not exceed 6,000 km will amount to SEK 60, which means that the Stockholm-Oslo line will carry an ad-
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KO N SESJO N SM O D ELLEN

Konsesjonsmodellen er en tillempning av den
modellen som er meget vel utprøvd med stor
suksess for oljevirksomheten i Nordsjøen.
Den vil:
• Fordele risikoen mellom flere aktører, både
private og offentlige.
• Bringe inn nye tanker om utbygging og drift
fra aktører i andre sektorer og dermed påvirke
produktivitet og effektivitet.
• Sikre sammenhengen mellom drift og bygging,
med den store betydningen dette kan ha for
langsiktig drift og vedlikehold.
Hovedtrekkene i modellen er:
• De to statene er prosjekteier og utlyser og tildeler en konsesjon basert på en konsesjonsavtale
som fastlegger alle betingelser. Alle planer og
vesentlige tiltak skal godkjennes av de to lands
fagmyndigheter.
• Konsesjonen utlyses med en varighet på 50 år
hvoretter anlegget faller tilbake til statene
• Konsesjonæren betaler en årlig konsesjonsavgift
til statene.
• Konsesjonæren vil være en gruppe av større,
internasjonale selskaper som til sammen har
den kompetanse og erfaring, kapasitet og finan-

sieringsevne som kreves for å gjennomføre et
prosjekt av denne størrelse og kompleksitet.
•S
 tatene inngår avtale med konsesjonæren om
leie av nødvendig langsiktig kapasitet og funksjonalitet på de banestrekningene som statene
eier og disponerer.
•K
 onsesjonæren leier ut banen til togoperatører
som betaler kjørevegsavgifter på vanlig måte.
•K
 onsesjonæren har det fulle ansvar for bygging, drift og vedlikehold gjennom konsesjonsperioden – dette også for å sikre at anlegget er
optimalisert for drift.
D A G E N S S IT U A S J O N

Det tar minst 5 ½ time å kjøre tog fra Oslo til
Stockholm – når banen er i drift hele veien. Selv
med utbedringer på Kongsvingerbanen på sikt,
regner togoperatørene ikke med å kunne komme
særlig under 5 timer. Dette er ikke konkurransedyktig i forhold til fly.
I tillegg er det en omfattende biltrafikk både
for gods og personer mellom de to hovedstedene
og mellom byer og steder langs strekningen.
Godstrafikken østfra til Oslo-området vokser
kraftig. Dagens jernbaneforbindelse klarer ikke
å møte et øket behov, og selv med oppgraderinger vil det være kapasitetsbegrensninger på
Kongsvingerbanen.
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S E LV E P R O S J E K T E T

Det legges opp til å bygge en dobbeltsporet
jernbane som skal bære en trafikk på 250 km/t
og som kan frakte både person- og godstrafikk.
Med dobbeltspor på hele strekningen blir dette et
meget robust og fleksibelt anlegg
• Det kan kjøres et stort antall tog i begge retninger gjennom døgnet.

• Punktligheten forbedres dramatisk.
• Alt vedlikehold forenkles.
Det må bygges to nye strekninger fra grunnen
av, hvorav den ene er strekningen Lillestrøm/
Leirsund til Arvika, på 97 km.
På svensk side er det behov for å forbedre
eksisterende spor, både av hensyn til kapasitet og
kvalitet.

Double track Mälarbanan
Increases capacity
(7,3 billion SEK)
Nobelbanan
Opens interregional market
(12,7 billion SEK)

Grensebanan
Reduces travel time
by almost 1.5 hours
and increases capacity
(27,3/34,5 billion SEK)

Double track
Värmlandsbanan
Increases capacity
(15,5 billion SEK)

På norsk side må kapasiteten både på Lillestrøm 6
stasjon og i Romeriksporten vurderes i forhold til
å møte framtidig trafikk Oslo-Stockholm, med de
forbedringstiltak som er planlagt. Flaskehalsen
for togtrafikken på Østlandet ligger i Oslo S, som
under alle omstendigheter må løses gjennom bygging av ny Oslo-tunell. Dette prosjektet vil skape
en økning av trafikkgrunnlaget for å finansiere en
slik tunell.
Konseptet for gjennomføring av prosjektet er
at det utarbeides en KVU med en lokaliseringsstudie gjennomført i statlig regi, dvs med departementene/jernbanemyndighetene som bestillere og BaneNor som utførende på norsk side.
Lokaliseringsstudien skal avklare endelig trase og
fastlegge rammebetingelsene i forhold til miljøkrav, tekniske standarder, sikkerhetskrav osv.

Statene foretar deretter grunnerverv basert på
statlig regulering. En prekvalifisering av konsesjonær kan foregå parallelt med lokaliseringsstudien.
Konsesjonæren overtar ansvaret etter at lokaliseringsstudien m.m. er gjennomført, dvs ansvaret
for endelig forprosjekt med budsjett, detaljprosjektering, gjennomføring, igangsetting og drift.
Konsesjonsbetingelsene fastsetter hvilke planer
som skal godkjennes av statlige myndigheter.
Med denne modellen antas det at planleggingen kan gjennomføres på 4 år og utbyggingen på
6 år, hvis traseen via Bjørkelangen velges, dvs at
banen kan stå ferdig 10 år etter at konsesjon er
tildelt.
Med en optimal framdrift der lokaliseringsstudien og prekvalifiseringen er gjennmført i løpet
av 2021, kan banen stå ferdig i 2032–33.
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K O S T N A D /N Y T T E

Hele prosjektet er kostnadsregnet til SEK
63 mrd, hvorav SEK 19 mrd på norsk side.
Total samfunnsøkonomisk nytte er av
Trafikverket/Sweco beregnet til SEK 77 mrd,
hvorav hele SEK 34 mrd på norsk side. I samfunnsnytteberegningen er kun fly- og personbiltrafikken vurdert – nytten av overføring av
godstrafikk til bane og av mer effektiv godstrafikk
med kortere kjøretid, kommer i tillegg.
K L I M A -E F F E K T E N A V F J E R N T O G T I L B U D

Norge står overfor utfordrende krav om reduserte
klimautslipp. Transportsektoren står for over
halvparten av de ikke-kvotepliktige utslippene i
Norge. Sektoren må minst halvere sine utslipp
fram mot 2030 for å møte nasjonale og internasjonale forpliktelser.
I denne sammenheng spiller dette prosjektet
en viktig rolle i to dimensjoner
• Det ene er at reduksjonen av utslipp har en
langt større effekt for fjerntrafikk med tog enn
for lokaltrafikk rundt byer. Ett fjerntog som tar
betydelig markedsandel fra luftfarten, vil kutte
opp mot tre ganger så mye klimagassutslipp
som et InterCity-tog. Det er altså viktig å få
fjerntogforbindelser som kan konkurrere med
fly om reisemarkedet
• Det andre er muligheten for å flytte en betydelig del av vegtrafikken, både person og gods,
over til tog. Et godstog vil kutte opp mot 4 ganger så mye som et IC-tog. Attraktiv kombitransport-tilbud vil bety mye for å oppnå vesentlige
utslippskutt i transportsektoren
Utslippsreduksjonene er foreløpig beregnet ut fra
tallet på reisende og en framtidig markedsandel
på ca 60% i forhold til fly. Denne effekten anslås
til 55 000 t/CO2 pr år ved banens oppstart.
Selve byggingen vil medføre betydelige utslipp,
men det skjer en rask teknologisk utvikling både
innen betong- og stålindustrien og innen anleggsmaskiner som dramatisk vil redusere utslippene i
forhold til etablert teknologi.
Det utføres en klima- og miljøanalyse bestilt av Oslo-Sthlm2.55 ab som vil foreligge
før sommeren 2020. Vi er også kjent med at

Jernbanedirektoratet får utført en klimaanalyse
generelt for jernbanetrafikk i løpet av våren 2020.
Som enkelt-tiltak må Oslo-Stockholm 2.55
vurderes som det mest effektive klimatiltaket i
Skandinavia innen transportsektoren. Det møter
både nasjonale mål og kravene fra EU. Et slikt
tungt integreringsprosjekt bygger opp under
Oslo-Stockholm-regionen som en av de mest
bærekraftige regioner i Europa.
Med en betydelig overføring av trafikk fra fly
til tog vil det også reises tvil rundt behovet for
utbygging av en ny rullebane på Gardermoen
F O R R E T N IN G S P L A N E N

bygger på kommersiell persontrafikk med 18 turer daglig mellom hovedstedene; i tillegg kommer
region- og lokaltrafikken. Det er beregnet ut fra
1.9 mill reisene mellom Oslo og Stockholm hvert
år, samt 1.2 mill reisene på delstrekninger. Det er
regnet ut fra en gjennomsnittlig billettpris endetil-ende på SEK 700 kroner. Planen er beregnet
nedenfra slik at en har tatt utgangspunkt i det en
mener togoperatørene vil være i stand til å betale
for bruk av banen.
Med disse forutsetningene gir prosjektet en
bedriftsøkonomisk avkastning som gjør det interessant og mulig for private investorer å finansiere
prosjektet, med den medvirkning fra statene som
antydes.
F IN A N S IE R IN G

Konsesjonæren vil finansiere prosjektet med en
kombinasjon av egenkapital og gjeld.
Konsesjonæren forutsettes i utgangspunktet å
bestå av et antall private selskaper. De to statene
kan vurdere å gå inn i konsortiet med eierandeler – ref oljesektoren. Er prosjektet lønnsomt for
private, er det også lønnsomt for statene!
Statene kan yte direkte statlige lån som del av
fremmedfinansieringen, og/eller gi statsgarantier.
At private investorer ønsker å gå inn med kapital
er i seg selv et tegn på at prosjektet er lønnsomt.
Statene må medvirke til EU-finansiering.
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bids, but rather documented information.
8

The RFI process primarily requested information
about various, possible implementation models
concerning upgrades to the existing railway, including
new railway links and proposals for various fundVED LEG G

In addition to the respondents, the project has also
received support from Borealis, EIB, Infranode, NIB
and SNC Lavalin. This has provided Oslo-Stockholm
2.55 with much valuable input during the project.
Based on the project’s findings, the proposal will only
be commercially viable if commercial operators show
interest in it.

• HRFI
øyhastighetsutredningen
2012,
Jernbaneverket
The
was received with much
enthusiasm,
and in all, 21 respondents replied:
• Business Case, Oslo-Sthlm2.55 ab, 2018
• Gülermak
• OHL Spain
• Skanska
• Acciona
• Kost-/nytte-analyse, Sweco, 2017
• Stadler
• Pareto Securities
• China Railway Siyuan • Iridium Dragados
• Åtgærdsvalstudie, Trafikverket, 2017
• TSO
• Deusche Bahn
• Jernhusen
• Ramböll
ostnadsanalyse for Lillestrøm-Arvika,
Rambøll,•2018
• • K
Engie-Ineo
• KPMG
Ranken
ernbane
utredning Aurskog Høland
kommune, 2017
• SEB
• • JFS
Links til Bjørkelangen,
• Meridiam
•
K

ost-/nytte-analyse
Aurskog
Høland
kommune,
2018
• SJ
• GS E&C
• MTR

Figure 1 Respondents’ operative areas based on which parts of the DBFOM model they have contributed to (horizontal rows) and which supply
objects (vertical columns).

T R YG V E TA M B U R S T U E N

C A R L F R E D R IK H A V N Å S

Daglig leder

Styreleder

Mobil: 920 33 334
E-post: trygve@tamburstuen.com

Mobil: 975 50 520
E-post: cfh@hsbank.no
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