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Tilbud: 

- 4 daglige togavganger Oslo – Gøteborg 

- Opptil 15 daglige bussavganger 

- Opptil 5 daglige flyavganger Oslo - Gøteborg 

- Opptil 22 daglige flyavganger Oslo - København 

 

Kjøretider Oslo- Gøteborg: 

- Tog mellom 3:38 - 4:02 

- Buss mellom 3:30 - 3:40 

Situasjonsbeskrivelse 



Det svenske jernbanenettet 
har en høyere hastighet og 
standard enn det norske, 
samt et bedre tilbud på 
mange strekninger. 



- Høyhastighet Oslo-Kornsjø (Gøteborg) 1992 

- Oslo – Göteborg 3:30 Kortsiktige tiltak og koordinering (2012) 

- Høyhastighetsutredningen 2010-2012 

Utredninger over grensen mot sør 



Oslo – Gøteborg og Stockholm 



Sammenlignet med 
øvrige forbindelser: 

- Lavere 
investeringskostnad 

- Større 
trafikkgrunnlag 

 



Fokus fra høyhastighet til IC 



Om IC-utbyggingen 

- Trinn 1 ferdig til 2024 

- Trinn 2 innen 2026 

- Trinn 3 innen 2030 

- Utbygging i gang på flere 
strekninger 



- 37 minutter redusert 
reisetid til Halden 

- Økt kapasitet 

- Inntil 4 tog/time til 
Fredrikstad og 2 
tog/time til Halden 



- Follobanen Oslo - Ski: under bygging, ferdig bygget 2021 

- Sandbukta - (Moss) - Såstad : under planlegging, ferdig bygget 2021/2022 

- Haug - Seut: planlegging starter 2015, ferdig bygget 2023 

- Seut - Sarpsborg: forstudie i 2015, ferdig bygget til 2026 

- Sarpsborg - Halden (- Riksgrensen): forstudie i 2015, ferdig bygget til 
Halden til 2030 

Gjeldende planer for Østfoldbanen 



- Bestilling fra SD høsten 2014 

- Skal vurdere hvordan kapasitet på hele strekningen kan 
utvikles på kort og lang sikt i et samarbeid mellom 
Jernbaneverket og Trafikverket 

- Forbedringer skal komme både person og godstrafikk til gode 

- Hvordan kan utbedringer gjennomføres og finansieres etter 
en omforent plan og arbeidsdeling mellom Norge og Sverige? 

- Skal nyttiggjøre seg av foreliggende utredninger og 
plangrunnlag fra Norge og Sverige 

Jernbanesamarbeid Oslo - Gøteborg 



Mulige utviklinger: 
- Høyhastighetsutredningen, 

2012 (sort) 
- COINCO, Rapport Infrastruktur 

och trafikering för intercity och 
Höghastighetståg, Förprojekt - 
Missing Link, 2013 (blått) 



Jernbanesamarbeid Oslo - Gøteborg 

- Samarbeidet er igangsatt 

- Endelig leveranse innen utgangen av 2015, i tide til neste 
rullering av norske NTP 



 

 

 
 

Takk for oppmerksomheten! 


