
Åpent møte 26.09.2019

Reinsvoll kryssingsspor, Gjøvikbanen
v/ Prosjektleder Cesilie Skorstad Iversen



Agenda

• 18.00 – 18.10 Velkommen og bakgrunnen for prosjektet (Bane NOR)

• 18.10 – 18.30 Presentasjon av teknisk detaljplan (Niras)

• 18.30 – 18.45 Presentasjon av offentlig plan og veien videre (Asplan Viak)
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Jernbanesektoren og Bane NOR
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Entur AS Togmateriell AS
Togvedlikehold 

AS

Jernbanedirektoratet



Bane NOR som aktør i jernbanesektoren
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Sporombyggingstoget på Rørosbanen, foto Øystein Grue

Forvaltning, drift og vedlikehold, samt 

fornyelse av infrastrukturen

Operativ drift av jernbanen inkludert 

trafikkstyring

Utredning, planlegging og utbygging av 

prosjekter 

Forvaltning og utvikling av eiendom

Ansvar for sikkerhetsarbeidet, beredskap 

og krisehåndtering



Reinsvoll – Gjøvikbanen – Vestre Toten

Reinsvoll kryssingsspor5



Reinsvoll kryssingsspor6

Gjøvikbanen og Reinsvoll – Litt historie

Gjøvikbanen (Oslo S – Gjøvik) åpnet i 1902 og ble elektrifisert i 1963. 

Banen ble opprinnelig kalt Nordbanen, og hadde i sin tid 3 sidelinjer. Den ene 
sidelinjen, Skreiabanen, gikk fra Reinsvoll til Skreia, men trafikken ble lagt ned i 
1963.



Reinsvoll kryssingsspor7

Gjøvikbanen og Reinsvoll – Litt historie

Opprinnelig hadde stasjonen flere spor, så mange som 5.

Mye av trafikken på Reinsvoll forsvant med nedleggelsen av persontrafikken på 
Skreiabanen i 1963. Reinsvoll ble ubetjent i 1990 og nedgradert til holdeplass i 
1991, deretter ble alle sporene bortsett fra hovedspor revet.



Bakgrunn

• Gjøvik betjenes i dag av regiontogpendelen R30 med totimersintervall 
Oslo S Gjøvik.

• Regionalt har det lenge vært et ønske å øke frekvensen til ett tog i 
timen. Tidligere utførte utredninger viser at en tilbudsforbedring til 
Gjøvik blant annet vil kreve etablering av et kryssingsspor på Reinsvoll

• Det skal derfor planlegges et nytt kryssingsspor på Reinsvoll, slik at ett 
regiontog per time og retning mellom Oslo S og Gjøvik blir mulig.
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Bakgrunn 

• Avtale inngått mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet: 

Avtale om planlegging og prosjektering av infrastruktur 
(K03-39) for timesintervall Jaren-Gjøvik – Reinsvoll 
kryssingsspor

• Teknisk detaljplan og offentlig plan
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Hovedkonsept

• Prosjektet skal planlegge nytt kryssingsspor på Reinsvoll, 2 
sideplattformer, samt planskilt kryssing av spor.

• Ibruktagelse 2022 – sammen med ERTMS*

(European Rail Traffic Management System), et prosjekt hvor store deler av 
jernbanen moderniseres og standardiseres til et signalsystem som er felles for alle 
europeiske land
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Prosjektets omfang

• Kryssingssporet skal tillate kryssing av 220 meter lange tog

• Kryssingssporet skal bygges med samtidig innkjør

• Stasjonens plattformer skal ivareta:

‒ Alle tog stopper på Reinsvoll med mulighet for passasjerutveksling
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Teknisk detaljplan
Området
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Teknisk detaljplan
Alternativer for kryssingsspor

• 1 sidestilt plattform (alternativ 1) 

• 2 sidestilte plattformer (Alternativ 2)

• 3 Midtstilt plattform (Alternativ 3)
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Teknisk detaljplan
Alternativer for kryssing

• Kulvert sør for stasjonen (alternativ 2A)

• Kulvert sør for stasjonen, ramper parallelt med plattform (alternativ 2B)

• Overgangsbru mitt på plattformen (alternativ 2C)

• Kulvert sør for stasjonen (alternativ 2D)

Alternativ 2A
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Teknisk detaljplan
Alternativer for kryssing

Alternativ 2B

Alternativ 2C

Alternativ 2D
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Teknisk detaljplan
Geotekniske forhold

• Grunt til berg, mellom 1,5 og 5,4m (uendret)

• Høyt grunnvann, ca 1,6m under terreng (endret fra 2,5m)

• Løsmasser med finstofinnhold på mellom 10-20% i den nordlige delen rundt alternativ 2C og 
mellom 25-40% rundt kulvertløsningen
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Teknisk detaljplan
Siling av alternativer

• Silingen gjøres med bakgrunn i ikke prissatte konsekvenser (landskap, kulturarv, naturmangfold, 
forurensning, friluftsliv etc.

• Teknisk løsninger 

• Anleggskostnader

• Driftskostnader
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Teknisk detaljplan
Modellen 



Offentlig plan

• Det skal utarbeides en reguleringsplan 
for tiltaket

‒ Plankart

‒ Planbestemmelser

‒ Planbeskrivelse

‒ ROS-analyse

‒ Illustrasjoner og ev. utredninger

• Oppstartsmøte med Vestre Toten 
kommune 22.05.2019

• Varsel om oppstart annonsert 11.09.2019

• Planområdet omfatter for en stor del 
Bane NORs eiendom
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Offentlig plan

Gjelde planer

Kommuneplanens arealdel            Reguleringsplaner
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Miljøgate Reinsvoll

Rv. 4

Kretafeltet



Offentlig plan

Sentrale problemstillinger:

• Stasjonsbygningene er vernet gjennom Verneplan for jernbaneutbygginger 
(1997) og i gjeldende reguleringsplan.

• Landskapsbilde (overgangsbru)

• Forholdet til gjeldende reguleringsplaner

• Parallell prosess for utvikling av «Reinsvoll næringspark»

• Velfungerende stasjon
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Stasjonsområdet 1977. Foto Erik Borgersen



Offentlig plan

Foreløpig framdriftsplan
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Aktivitet Tidspunkt

Oppstartsmøte med VTK 22.05.2019

Varsel om oppstart annonsert 11.09.2019

Åpent møte 26.09.2019

Frist for uttalelse 04.10.2019

Oversendelse til 1. gangs behandling okt./nov. 2019

1. gangs behandling Januar 2020

Høring og off. ettersyn Januar-februar 2020

2. gangs behandling/endelig vedtak April 2020



Offentlig plan

Frist for uttalelse til varsel om planoppstart 04.10.2019

Merknader sendes skriftlig til

nilse.lundsbakken@asplanviak.no

Asplan Viak ved Nils-Ener Lundsbakken

Pb. 295

2302 Hamar

Tlf: 905 19 701
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