
(Leserinnlegg)  

STATUS FOR JERNBANEPROSJEKTET OSLO – STOCKHOLM UNDER 3 TIMER 

Det har i sommer og høst kommet 2 rapporter vedrørende jernbaneprosjektet Oslo – Stockholm. 

Først kom i juli en rapport bestilt av Aurskog-Høland Kommune, utført av konsulentselskapet 
Steinråd hvor hensikten var å analysere hvilken innvirkning dette jernbaneprosjektet kunne ha for 
Aurskog-Høland Kommune. Denne rapporten var en del av en bevilgning på NOK 1 mill. som 
kommunen vedtok, for å framsnakke jernbaneprosjektet gjennom Aurskog-Høland kommune med 
stasjon på Bjørkelangen. Rapporten gir et godt bilde av betydningen for kommunen og innbyggerne. 

1.oktober kom Jernbanedirektoratet (JD) og svenske Trafikverket (TV) med en rapport, 
Mulighetsstudie Oslo – Stockholm, hvor mandatet var å se på alternative muligheter for dette 
jernbaneprosjektet, vurdere markedspotensialet for den nye banen, kapasiteten for 
jernbanestrekningene, anleggskostnadene og alternative traseer for prosjektet, samt foreta 
samfunnsøkonomiske vurderinger ved prosjektet. Man skulle ikke se på finansiering av prosjektet. 

Dessuten skulle JD og TV hente innspill fra det norske prosjektselskapet Oslo-Sthlm under 3 timer AS 
og det svenske selskapet Oslo-Sthlm 2.55 AB. Det siste skjedde ikke! 

Kort oppsummert kan konstateres at Mulighetsstudien ikke var svar på bestilling og mandat. En rekke 
vurderingen på sentrale punkter er enten ikke behandlet i det hele tatt, eller mangelfullt behandlet, 
som f.eks. alternative traseer, dobbeltspor, stasjon på Bjørkelangen og totale markedspotensialer.  
Det er ingenting i Mulighetsstudien som er vedtatt, men det kan fastslås at den antydede traseen 
lokalt fra Sørumsand, via nord for Aurskog og utenom Bjørkelangen ikke er aktuell, bl.a. på grunn av 
mye bruk av dyrket mark!  Etter at rapportene har blitt presentert, har Aurskog-Høland Kommune 
arrangert et åpent møte på Bjørkelangen, og lokalpressen har fulgt opp med stoff om prosjektet. 
Som vanlig har det etter presseoppslagene vært meningsutvekslinger på Facebook. Mange av disse 
innleggene har vært preget av forutinntatte meninger og manglende kunnskap om hva 
jernbaneprosjektet egentlig er.  

 Vi i Oslo-Sthlm under 3 timer AS jobber for en ny dobbeltsporet jernbane mellom Oslo og Stockholm, 
hvor det skal gå et hovedtog med svært få stopp, og bruke under 3 timer, 8-9 tog hver vei pr dag. I 
tillegg skal det gå regiontog, fra Oslo til Karlstad, Karlstad til Ørebro, og Ørebro til Stockholm, med 
stopp på mellomliggende stasjoner. På enkelte strekninger kan det også være aktuelt med lokaltog i 
rushtid. Dessuten bør den nye banen også benyttes til godstransport, som vil gi et betydelig økt 
inntektsgrunnlag. Det skal på norsk side bygges ny bane, enten fra Lillestrøm til Arvika, eller Ski-
Arvika. Disse strekningen er nesten like lange, i underkant av 100 km. Mulighetsstudien fastslår at 
anleggskostnadene for disse alternativene er NOK 33 mrdr. for Lillestrøm-alternativet, og NOK 
43mrdr. for Ski-alternativet, altså en betydelig forskjell som taler til fordel for Lillestrøm. Stasjon på 
Bjørkelangen er foreløpig ikke behandlet, men foreslås behandlet i en Konseptvalgsutredning (KVU). 
Samfunnsnytten etter norsk regnemodell i Mulighetsstudien er negativ p.g.a. store 
anleggsinvesteringer, men mulighetsstudien har ikke ferdigbehandlet dette kapitlet.  

Til sammenligning har konsulentselskapet Sweco laget en tilsvarende analyse for samme prosjekt, 
som viser en positiv samfunnsnytte på SEK 67 mrdr, hvorav 34 kommer på norsk side. Det Sweco 
også har tatt med er elementer av distriktsutbygging, som arbeidsmarkedsnytte, 
næringsutviklingsnytte, arbeidsplasser, godstransport, utdanningsnytte (universitets- og 
høyskoletilbud i Lillestrøm og Karlstad), bostedsnytte, sosiale nytter, integrasjonsnytter – og ikke 



minst styrket kommunaløkonomi. Erfaring fra infrastruktur-prosjekter som jernbaner og veier i både 
Norden og Europa for øvrig viser at dette gir økt aktivitet og utvikling der hvor prosjektene er bygd. 

Vi vet at Oslo og Lillestrøm i framtiden ikke ønsker biltrafikk inn i bysentrum, og med den løsningen 
det nå ligger an til med kryssing av Glomma ved Fetsund, vil dette tale til fordel for toget fra 
Bjørkelangen, med gode parkeringsplasser eller matebussløsninger fra alle kanter i kommunen. 

Den mangelfulle Mulighetsstudien vil bety en forsinkelse i framdriften for togprosjektet. I 
mellomtiden vil det bli jobbet med ekstern finansieringsløsning (Konsesjonsmodellen), og etablering 
av et statlig svensk/norsk selskap som skal eie prosjektet. 
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