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Sammendrag
Samferdselsstrukturer utvikles i et langsiktig perspektiv. Veg- og banesystemet i Norge og
Sverige bærer fremdeles preg av relativt få grensekryssende koblinger og betydelige
utfordringer i både nord-syd- og øst-vest-forbindelser i begge landene. En overordnet veg- og
banestruktur som i all hovedsak er basert på innenlandske transportlinjer kan virke suboptimalt
også for innenlandstrafikk og ikke minst hemmende for utvikling for grenseregionene på begge
sider. I dag er regionforstørring og felles arbeidsmarked på begge sider av grensen på dagsorden
og for Kongsvinger og Glåmdalsregionen, og i det hele for utviklingen i det som gjerne kalles
Indre Skandinavia, betyr det arbeid for mer effektive og tidsmessige samferdselsårer. Slik
inngår denne analysen i et større arbeid – en samfunnsutviklingsprosess som både ser hen til
regionale og Skandinaviske perspektiv.
Hvordan kan veg og banestrukturer utvikles til beste for den interskandinaviske samferdselen og
med den samfunnsutviklingen? Hvilken betydning har bedret samferdsel for utviklingen i
Glåmdalsregionen?

Det skandinaviske perspektivet


Skandinaviakrysset
Glåmdalsregionen er grenseregionen som utgjør den sørlige delen av Hedmark og
består av kommunene Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og SørOdal. I Glåmdalen er det flere viktige veg- og jernbaneforbindelser. Veg og jernbane
løper i stor grad parallelt, der Kongsvinger utgjør et knutepunkt. Glåmdalsregionen har i
det Sørskandinaviske transportbildet en viktig posisjon i øst-vestforbindelsen – i ytterste
konsekvens fra kyst til kyst mellom de to landene. Samtidig utgjør infrastrukturen i
regionen en forbindelse nord-sør/øst, der det bl.a. transporteres personer og gods
mellom Trøndelag/Nord-Norge og Sverige. Begrepet ”Skandinaviakrysset” er lansert
for å få fram dette.
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Skandinaviakrysset


Det Nordiske Triangel
Glåmdalens strategisk sentrale posisjonen er rimeligvis fanget opp i plan- og
politikksammenheng på nasjonalt nivå i begge landene. Det fremste eksempelt på det er
prosjektet ”Det Nordiske Triangel”. Dette er et flertrafikksprosjekt innen Trans
European Network (TEN)-programmet1. Målet for prosjektet her er å opprette en
internasjonal transportkorridor for å bedre og utvikle transportmulighetene for gods- og
persontrafikk. Prosjektet består av transportkorridorene Oslo - Gøteborg - København
(Øresund), Oslo - Stockholm og Helsinki, Stockholm - København, og omfatter veg- og
jernbaneforbindelser, inkludert nødvendige ferger og havner.
Plan er en sak, utbygging og progresjon noe annet. Det gjenstår ennå vesentlige
oppgaver, og ikke minst politiske beslutninger, for å utløse potensialet
Glåmdalsregionen har i en triangeltenking, så vel på svensk side som norsk side.



En viktig utenrikskorridor
Utenlandskorridoren til/fra Østlandsområdet direkte mot Midt-Sverige og
Stockholmsområdet samt videre mot Finland og Baltikum er en ”meget viktig landverts
utenrikskorridor” (NTP 2010-2019 (2008)) hvor banen går gjennom Glåmdalsregionen.
Den har først og fremst betydning for godstransport til/fra de sentrale deler av Sverige,
men også for transport videre mot Finland, Russland og de Baltiske stater. Forbindelsen
omfatter veg- og jernbaneforbindelser mellom Oslo og Stockholm, med
fergeforbindelse videre til Helsinki, Tallin og St. Petersburg. Korridoren utgjør
strukturelt sett en viktig gods- og persontrafikkforbindelse til Värmland- og

1

. St. meld. nr. 32 (1995-96) Om grunnlaget for Samferdselspolitikken, St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal
transportplan 2002-2011
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Stockholmsregionen i Sverige. I tillegg er det en viktig alternativ godsforbindelse på
veg via Sverige fra Nord-Norge. For bane omfatter korridoren deler av Hovedbanen og
Gardermobanen, og hele Kongsvingerbanen og Solørbanen. Ved Riksgrensen går
Kongsvingerbanen over i Värmlandsbanan, som er forbindelsen mot Karlstad og
Stockholm.


Jernbanenettet gjennom regionen
Jernbanenettet i Glåmdalsregionen består av Kongsvingerbanen og Solørbanen.
Kongsvingerbanen
Kongsvingerbanen er i dag 10 mil mellom Oslo og Kongsvinger, og ytterligere 3,5 mil
til Riksgrensen.
Banen trafikkeres både av person- og godstog, og godsterminalen på Kongsvinger er et
knutepunkt for tømmer- og flistog. I tillegg er det på Kongsvinger gjennomgående
intermodale tog, vognlast mellom Oslo - Stockholm/Halsberg og systemtog over fra
Solør-/Rørosbanen og inn i Sverige. Gods utgjør i overkant av 50 prosent av trafikken
vest for Kongsvinger og nærmere 65 prosent av trafikken øst for Kongsvinger. Arctic
Rail Expresstogene (ARE) har en betydelig andel av godstransporten på
Kongsvingerbanen. I tillegg går det en del vognlast og tømmertog på banen.
Banen er en av fire utenlandskorridorer, og den inngår i nærtrafikkområdet til Stor-Oslo.
I forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019, heter det at korridoren er en viktig
utenlandskorridor, særlig for gods og persontraﬁkk til og fra Sverige, men også videre
mot Finland, Russland og de baltiske statene. Den er også en viktig nasjonal
godskorridor, dels fra Nord-Norge via Sverige og fra Solør- og Rørosbanen.
Solørbanen
Strekningen Elverum - Kongsvinger utgjør Solørbanen. I Kongsvinger møter den
Kongsvingerbanen og i Elverum Rørosbanen. Solørbanen er 94 kilometer lang.
Solørbanen er i dag en marginalisert bane for godstransport nord - sør i Norge med
heller dårlig teknisk standard. Det kan man gjøre noe med. Banen har en svært gunstig
lokalisering, gunstige stigningsforhold, gode areal- og naturmessige betingelser for
utbygging. Det strategiske spørsmålet knyttet til Solørbanen er: Hvorfor skal ikke det
nasjonale jernbanenettet for nord - syd godstrafikk i større grad sluses over på en
oppgradert Solørbane fra den parallelle løsningen – bane gjennom Gudbrandsdalen?
Anderson og Gillebo (2008) har beregnet at en investering på i størrelsesorden to
milliarder vil kunne gi elektrifisering og fjernstyring av Røros- og Solørbanen, samt
bygging av direkte-/pendelspor på Hamar og Kongsvinger. Elektrifisering og
fjernstyring på Røros-/ Solørbanen vil i følge Anderson og Gillebo gi betydelig større
kapasitetsøkning enn et alternativ som nye krysningsspor på Dovrebanen.

9



Behov for større strekningskapasitet på jernbanen
For bane er strekningskapasitet største utfordring for gods- og persontrafikk. Med større
kapasitet kan bane ta større andel av godstrafikk, særlig mot Midt-Sverige og Baltikum.
Det er behov for raskere togframføring for transnasjonale reiser. Det er også en
utfordring for bane å opprettholde konkurransekraft, både for godstransport mot Sverige
og for regionale personreiser, ettersom vegstandard forbedres og nye ekspressbussruter
etableres.



Miljøperspektiv
Man kan forvente at miljøpolitiske hensyn i økende grad vil gi bane et
konkurransefortrinn i framtides samferdsel. Fra et miljøperspektiv er toget antakelig en
vinner, ikke minst mellom store befolkningskonsentrasjoner med avstander innenfor 3-4
timer. At det ikke skulle etableres en effektiv togforbindelse mellom Oslo og Stockholm
synes utenkelig, samtidig som dagens forbindelse ikke er en slik effektiv forbindelse.
Her ligger en bilateral utfordring som krever en grenseoverskridende
samferdselsstrategi og -utbygging. Det er også her åpenbart slik at en effektiv linje
mellom Oslo og Stockholm vil ha en klar positiv spin-off effekt for Glåmdalsregionen.

Viktige grenseoverganger i nasjonal sammenheng

Ørje-Østfold

MorokulienHedmark

SvinesundØstfold

Det er i dag kun tre viktige grenseoverganger mellom sydlige deler av Norge og
Sverige: E6 ved Svinesund, E18 ved Ørje, og Riksveg 2/riksväg 61 ved Magnor.
Grenseovergangen ved Magnor er nasjonalt sett den nest mest trafikkerte norsk-svenske
grenseovergangen etter Svinesund for lette kjøretøy og totalt antall kjøretøy. For tunge
kjøretøy er den tredje mest trafikkerte etter Svinesund og Ørje. For bane er det kun to
krysninger i sør, over Halden og Kornsjø og over Kongsvinger og Magnor.
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En av tre sentrale veger og en av to sentrale baner møtes i Kongsvinger, som nettopp
befester sin strategisk viktige plassering. En analyse av den rollen veg- og
banestrukturen som samles i en krysning her spiller er dermed ikke et regionalt eller
nasjonalt anliggende kun, men og et spørsmål om hvordan samferdselsårer i de sørlige
deler av den skandinaviske halvøy skal og bør løpe. Begrepet ”Skandinaviakrysset”
fanger inn og er en påminnelse om at det er et slikt perspektiv som kan styre
samferdselspolitisk forståelse og samferdselspolitiske beslutninger her.



Riksvegenes betydning
I både et nasjonalt og internasjonalt perspektiv er riksvegene i Glåmdalen viktige:


Riksveg 2 inngår i det nasjonale stamvegnettet (rute 2b), og forbinder Osloområdet med Kongsvinger og videre mot Karlstad (riksveg 2 går over i riksveg
61 på svensk side). Riksveg 2 er derfor en viktig forbindelse mellom
Gardermoen og regioner i vestre/midtre deler av Sverige (Värmland og
Dalarna) og til nordre deler av Oslo-området. I tillegg er riksveg 2 i
kombinasjon med riksveg 35 en rute for trafikk mellom Vest-Oppland/deler av
Buskerud, Vestlandet og Sverige.



Riksveg 20 binder sammen Østerdalen og Glåmdalen. Riksvegen inngår i det
nasjonale stamvegnettet, rute 2b. Riksveg 20 og riksveg 2 har i kombinasjon
med riksveg 3 økende betydning for tungtransport mellom Trøndelag/Møre og
sydøstlige deler av Sverige og videre til landene på andre siden av Østersjøen.



Riksveg 200 er en nordre forbindelse over grensa mot bl.a. Torsby og over mot
Dalarna. Riksveg 2 er i kombinasjon med riksveg 200 en sentral rute for
tungtransport mellom Oslo-området og Nord-Norge, Nord-Sverige og NordFinland.



Riksveg 24, Stange - Skarnes, utgjør forbindelsen mellom den sørlige delen av
Glåmdalen og Hedemarken. Vegen benyttes bl.a. i godstransporter mellom
Mjøsregionen og Sverige.
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Et bilateralt norsk - svensk utviklingsperspektiv - Ny E16
I et bilateralt norsk - svensk utviklingsperspektiv er så vel bane- som veginfrastrukturen
viktig. Vegen mellom Eda og Karlstad er stadig gjenstand for mindre utbedringer på
svensk side, men det er lite sannsynlig at den bygges ut til en møtefri veg i overskuelig
framtid. Det kan være flere grunner til det, men en grunn er at den ikke vil gi en optimal
midt-svensk transportløsning. Slik sett vil Karlstad - Kongsvinger nok ha en viktig
funksjon som i dag, men ikke løse et
problem som i første omgang framstår som
svensk, nemlig ”nye E16”. Prosjektet med å
forlenge en E16 fra Oslo gjennom
Kongsvinger og over mot Torsby videre til
Gävle framstår i første rekke som viktig sett
fra et svensk perspektiv. Det vil åpne en
tiltrengt og effektiv transport øst - vest i
Sverige. Det vil gi havn til havn
forbindelser om vi medregner E16 til
Bergen.

En slik veg vil også bety at norske interesser
berøres og styrkes. Det kan gi større
gjensidig tilgang til bo- og arbeidsmarkeder
for befolkning og næringsliv begge veger,
og at sentrale noder i norsk transportsystem
som Oslo Lufthavn, Rygge Lufthavn og
havner i indre deler av Oslofjorden får et
større omland å betjene. Slik sett snakker vi
Kartet viser de sentrale øst-vest og nord-syd om en utvikling som i større grad knytter
vegene i Sverige og Norge. En mulig ”E16” sammen utviklingen i Midt-Sverige med
er inntegnet med rødt – se teksten for status
utviklingen i østre deler av Sør-Norge. Og i
og bakgrunn. Kilde:
tillegg til dette kommer at en forbedret øst http://e16.se/files/media/E16vagar.pdf
vest vegkorridor i Midt-Sverige åpner for en
effektiv transport fra nordlige deler av Norge til Oslo-regionen og sørlige deler av Norge.
Den svenske regjeringen har bedt Vägverket om å utrede forutsetningene for at
vegforbindelsen mellom riksgrensen og Gävle skal kunne inngå i det internasjonale
hovedvegnettet for Europa.
For transport mellom nord og sør i begge landene blir det, slik man ser det på svensk
side, klart mest effektivt å velge E16 over riksgrensen. En E16 mellom Torsby og
Kongsvinger kan bli Sveriges fjerde største grenseovergang, målt i antall kjøretøy.2
2

Etter E6, E18 og riksveg 61 (lengre sør)
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En felles norsk - svensk forstudie som forelå i 2002 skisserer alternative
utbyggingstraseer. Dette er senere fulgt opp på svensk side i mai 2008. Da besluttet den
svenske regjeringen at vegen mellom Torsby og grensen skal bli riksveg. Videre er det
besluttet at Vägverket skal utrede forutsetningene for realiseringen av en slik
Europavegstatus fram til norskegrensen. Norske vegmyndigheter har tilsvarende
utredninger på gang for et par alternative traseer for E6-forlengelse, hvorav en ”møter”
den svenske traseen mellom Kongsvinger og Torsby.
I 2008 ble det framlagt en systemanalyse hvis formål var å gjennomgå faktaunderlag og
visjon for en ny E16. Den konkluderer med at:
”E16-stråkets varierande standard bör i framtiden ersättas med mera enhetlig vägbredd
och hastighetsstandard. Flaskhalsarna i Hofors, BorlängeDjurås, Dala-Järna Vansbro, Yttermalung samt den undermåliga gränspassagen Torsby -Kongsvinger
åtgärdas. Stråket blir ett naturligt vägval mellan Gävle och Oslo och i kopplingar
mellan E45 och Oslo.”3

Det regionale perspektivet


Bedre infrastruktur vil øke potensialet for regionforstørring
For Glåmdalsregionen er en godt fungerende infrastruktur et sentralt anliggende for
næringsliv og befolkning, og en bedre fungerende struktur enn dagens en forutsetning
for å kunne realisere en grenseoverskridende regionforstørring slik det jobbes med i
prosessen rundt ”Tilvekstkorridoren Oslo - Karlstad - Stockholm”. En bedret
infrastruktur vil i utgangspunktet øke potensialet for regionforstørring. Studier
konkluderer med at med at muligheten for økt pendling gjennom bedre persontransport
er størst på relasjoner med reisetider mellom 20 og 60 minutter, mens det kritiske
reisetidsintervallet for daglige tjenestereiser (reiser i arbeid) ligger mellom 90 og 180
minutter. Med utgangspunkt i Skandinaviakrysset og en utvikling av en tidsmessig
samferdselsstruktur, kan man se konturene av ekspanderende grenseoverskridende
arbeidsmarkeder i og rundt Indre Skandinavia og hvor nettopp Skandinaviakrysset og
Glåmdalsregionen igjen viser sin strategisk viktige plassering.
Prosjektet ”Tilvekstkorridoren Oslo - Karlstad - Stockholm” hadde som mål å få
redusert reisetiden med tog for Oslo - Stockholm til under 4 timer og strekningen Oslo Karlstad til 2 timer. Målet er ikke nådd, men ambisjonen er ikke uaktuell og er
fremdeles viktig i et regionforstørringsperspektiv. Hvis en forbedrer jernbanen slik at
reisetiden kommer ned i 2 timer for sistnevnte strekning, vil en med et kritisk
reisetidsintervall på 90 - 180 minutter, skape et større bo og arbeidsmarked både for
Oslo - Kongsvinger og rundt Karlstad. Reisetiden på strekningen Oslo - Karlstad er i
dag 2 timer og 50 minutter. For å oppnå 30 prosent reisetidsforkortelse på denne
strekningen må det gjøres betydelige forbedringer. Spesielt er det behov for store

3

Stellan Lundberg, Patrik Lundberg, Erik Bergfors og Tomas Hellquist 2008 ”Systemanalys Gävle –
Oslo (”E16”)” Slutrapport 081015, ÅF-Infrastruktur AB
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forbedringer på strekningen Lillestrøm - Karlstad. Her er det til dels lav standard og på
store deler av strekningen er det en hastighetsbegrensning på 100 km/t.
Analyser som er gjennomført (Engebretsen 2004) viser at med en oppgradering av
dagens vegnett rundt Kongsvinger til motorvegstandard vil Kongsvinger få minst 50
prosent regionforstørring, definert som økning i antall innbyggere innenfor 1 times
reiseavstand. Dette er en langt større effekt enn de fleste byer/sentra i Norge og skyldes
i noen grad at deler av Osloregionen kommer inn i Kongsvingerregionens ytterkant. Fra
Kongsvinger er det potensial for økt pendlingen fra/til Torsby og Arvika ved en
vegforbedring. For Odalskommunene ligger det et potensial for felles arbeidsmarked
med Eda, Eidskog, Grue og Åsnes.
Ytterligere tre forhold må legges til eller utdypes her. Det er tre forhold som er viktige i
et regionforstørringsperspektiv, men som også uavhengig av om dette leverer viktige
premisser til samferdselsdebatten:





Transportårene gjennom Skandinaviakrysset fra Sverige gir tilgang til Oslo
Lufthavn og Rygge Lufthavn fra områder som er såpass folkerike at det gir et
interessant bidrag til lufthavens nedslagsfelt fra svenske områder uten
konkurrerende storflyplass. Dette sikrer lufthavnens videre utvikling.



Transportmessig avlaster regionen allerede i dag Oslo-området ved at en unngår å
bruke de overbelastede veg- og jernbanesystemene i og rundt hovedstaden.



Potensialet for og de økonomiske og miljømessige gevinster – både i form av
landskapsinngrep, arealbruk, samfunnssikkerhet (gods fraktes ikke gjennom så store
befolkningskonsentrasjoner som i dag) og energieffektivitet – ved å flytte gods på
bane fra Dovrebanen over til Solørbanen er betydelig. Det tilsier alene at en
tidsmessig oppgradering / utbygging av denne banestrekningen framstår som viktig
å vurdere i framtidens baneutbygging. Igjen synes det rimelig å legge til grunn at
gods på bane i større grad enn i dag vil være en viktig miljøbetinget policyrespons i
framtidens samferdselsstruktur.

Næringslivets behov

For å kartlegge næringslivets behov for bedre infrastruktur i Glåmdalen, ble det gjennomført
en intervjuundersøkelse i regionen.
Riksveg 2
Problematiske trafikkforhold er en gjennomgående tilbakemelding fra transportører og
transportkjøpere i forhold til riksveg 2, og dette ansees som en flaskehals i seg selv, med
kødannelser og svekket forutsigbarhet med hensyn til transporttid. Dette gjelder også i
forhold til ansatte som pendler strekningen. Pågående strekningsvis utbygging nevnes som
viktig forbedring for gods og persontrafikk, men hele strekningen må bygges ut før de
trafikale forhold er å betrakte som tilfredsstillende. Også vegstandard i forhold til bæreevne
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er problematisk. Lav fartsgrense og mange tettsteder blir også nevnt blant transportører som
et problem i forhold til framkommeligheten.

Riksveg 20
For riksveg 20 er det en gjennomgående oppfatning blant informantene at vegen på
strekningen nordover fra Kongsvinger til Roverud (8 km) er for smal ut fra dagens
trafikkbilde, og kan til tider være en flaskehals. Østerhaug jernbaneundergang i Elverum
kommune var tidligere en flaskehals på riksveg 20. Etter en utbedring av undergangen i
1986 ble denne flaskehalsen fjernet. Transportørene i utvalget trekker fram bruer som
flaskehalser i Åsnes kommune, Grue kommune og Kongsvinger kommune (Norsenga).
Videre oppleves kommunesentrene Flisa og Kirkenær som flaskehalser.
Jernbane
For jernbanenettet blir det av transportkjøpere trukket fram at det er for dårlige
møte/krysningsmuligheter. Det er også for dårlig kapasitet ved omlastningsterminalene. På
sikt ser de det også som ønskelig med en elektrifisering av Solør- og Rørosbanen.
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1. Innledning
Glåmdalsregionen utgjør den sørlige delen av Hedmark og består av kommunene Våler, Åsnes,
Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal. I denne regionen er det flere viktige vegog jernbaneforbindelser. Veger og jernbane løper i stor grad parallelt der Kongsvinger utgjør et
knytepunkt. Begrepet "Skandinaviakrysset er lansert for å få fram dette.
Glåmdalsregionen har i det
nasjonale transportbildet en
viktig posisjon i østvestforbindelsen, beliggende
mellom Oslo-området og
Sverige. Samtidig utgjør
infrastrukturen i regionen en
forbindelse nord - sør/øst, der
det bl.a. transporteres
personer og gods mellom
Trøndelag/Nord-Norge og
Sverige. Transportmessig
avlaster regionen Osloområdet ved at en unngår å
bruke de overbelastede vegog jernbanesystemene i og
rundt hovedstaden.

Figur 1.1: Glåmdalsregionen - blå ring markerer
Skandinaviakrysset". Strekningen Kongsvinger - Torsby er vist i
figur 4.6

I tillegg til betydningen for
regionene rundt, er
Glåmdalen avhengig av gode
forbindelser internt i egen
region, og ikke minst i
person- og godstransporter til
og fra tilgrensende regioner.
Pendlingen mot Osloregionen
er av stort omfang og

betydning, samt at regionen har et stort vareproduserende næringsliv som er avhengig av
konkurransedyktige transportkostnader og -tider.
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Det ventes fortsatt befolkningsøkning og vekst i tilflyttingen til det sentrale Østlandsområdet,
ikke minst på strekningen Gardermoen - Oslo. Dette vil sannsynligvis medføre markant vekst i
den Oslorettede trafikken, med store volumer av daglige pendlingsreiser. På korte og
mellomlange reiser er bil dominerende. I dette markedet har jernbanen 10-15 % markedsandel.
Buss supplerer tog i nærtrafikk, men er i større grad en konkurrent i regionaltrafikk (Oslo Kongsvinger og Årnes - Kongsvinger - Karlstad) og på langdistanse (Oslo - Karlstad Stockholm).
Riksveg 2 er en viktig regional forbindelse fra Solør/Glåmdalsregionen til Oslo/ Akershus, og
mellomriksveg til Sverige. Utbygging av riksveg 2 i Norge og riksväg 61 i Sverige gir mulighet
for at disse vegene blir en del av en framtidig tverrforbindelse Bergen - Stockholm via riksveg
35. Riksveg 2 vil sammen med riksveg 35 bli en viktig tverrforbindelse mellom vegruter i
dalførene Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen. Riksveg 20 er en viktig vegrute
langs Glommavassdraget.
Jernbanenettet i Glåmdalsregionen
inngår i nærtrafikkområdet til StorOslo og i godstrafikkavviklingen
innenlands. Jernbanenettet har og en
viktig funksjon i trafikkavviklingen
mot utlandet og er en av fire landverts
utenlandskorridorer på bane. Oslo
Sentralbanestasjon på passasjersiden og
Alnabruterminalen på godssiden er de
viktigste knutepunktene for utenlands
togtrafikk, og dette er noder som er
knyttet opp mot jernbanenettet i
Glåmdalsregionen.

Figur 1.2: Status for arbeidet med "Det nordiske triangel".
Kilde: NTP 2010-2019.

I transportsammenheng, og ikke minst i
relasjon til utlandet, har Østlandet en
spesiell regional stilling i Norge. Dette
ikke bare i kraft av sin relativt sett store
befolkning og næringsliv, men også ut
fra strategiske beliggenhet i forhold til
utlandet. Dette gjelder spesielt for
landtransport. Dette gjenspeiler seg i
Østlandets dominerende stilling innen
det overordnede transportnettet, og
hvor Oslo-området danner en viktig

kjerne og sentrum.
I denne sammenheng opereres det med begrepet og prosjektet ”Det Nordiske Triangel”. Dette er
et flertrafikksprosjekt innen Trans European Network (TEN)-programmet (St. Meld. 32 1995-
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1996 og St. Meld. nr. 46 1999-2000). Målet er å opprette en internasjonal transportkorridor for å
bedre og utvikle transportmulighetene for gods- og persontrafikk. Prosjektet består av
transportkorridorene Oslo - Gøteborg - København (Øresund), Oslo Stockholm og Helsinki,
Stockholm - København, og omfatter veg- og jernbaneforbindelser, inkludert nødvendige ferger
og havner.
Trianglet er illustrert i figur 1.2 som og viser status for arbeidet med å realisere trianglet på
svensk side. Utenlandskorridoren til/fra Østlandsområdet direkte mot Midt-Sverige og
Stockholmsområdet samt videre mot Finland og Baltikum er en ”meget viktig landverts
utenrikskorridor” (NTP 2010-2019 (2008)) hvor banen går gjennom Glåmdalsregionen. Den har
først og fremst betydning for godstransport til/fra de sentrale deler av Sverige, men også for
transport videre mot Finland, Russland og de Baltiske stater. Forbindelsen omfatter veg- og
jernbaneforbindelser mellom Oslo og Stockholm, med fergeforbindelse videre til Helsinki,
Tallin og St. Petersburg. Korridoren utgjør strukturelt sett en viktig gods og
persontrafikkforbindelse til Värmland- og Stockholmsregionene i Sverige. I tillegg er det en
viktig innenlands godsforbindelse – dels via Sverige fra Nord-Norge og dels fra SolørRørosbanen. For bane omfatter korridoren deler av Hovedbanen og Gardermobanen, og hele
Kongsvingerbanen og Solørbanen. Ved Riksgrensen går Kongsvingerbanen over i
Värmlandsbanan som er forbindelsen mot Karlstad og Stockholm.
Men som vi skal se gjenstår ennå vesentlige utbyggingsoppgaver og før det politiske
beslutninger for å utløse potensialet i den strukturelt og strategisk gunstige plasseringen som
Glåmdalsregionen har i en slik triangeltenking. Dette er en viktig del av arbeidet med videre
utvikling av ”Skandinaviakrysset”.
For jernbanen er strekningskapasiteten i lokaltrafikkområdet største utfordring både for gods- og
persontrafikken. Med større kapasitet kan toget kan ta en større andel av godstrafikken, særlig
mot Midt-Sverige og Baltikum. For regiontrafikken og fjerntrafikken til Stockholm er det behov
for raskere togframføring. Det er også en utfordring for jernbanen å opprettholde jernbanens
konkurransekraft, både for godstransport mot Sverige og for regionale personreiser, ettersom
vegstandarden forbedres og nye ekspressbussruter etableres (Rambøll 2007).

1.1 Vegnettet i Glåmdalsregionen
De viktigste vegene i regionen i det nasjonale og internasjonale transportbildet er riksveg 2 og
riksveg 20. Begge vegene inngår i det nasjonale stamvegnettet.

Riksveg 2
Riksveg 2 går fra Kløfta til riksgrensen ved Magnor og er en viktig øst - vest forbindelse. Vegen
forbinder Oslo-området med Kongsvinger og videre mot Karlstad. Dette er den nest viktigste
norsk-svenske grenseovergangen for lette kjøretøy og kjøretøy totalt, og den tredje viktigste når
en kun ser på tunge kjøretøy (Ørbeck & Køhn 2006:63). I tillegg er riksveg 2 i kombinasjon
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med riksveg 35 en rute for trafikk mellom Vest-Oppland/deler av Buskerud, Vestlandet og
Sverige.
Riksveg 2 har stor trafikk mellom Kløfta og
Kongsvinger (8000-14000 kjøretøyer pr
døgn), og er for en stor del svingete og med
lave hastigheter. Vegen er under utbygging
med Statens vegvesen, Region Øst som
utbygger.
Utbyggingsprosjektet startet opp i 2004, har
en totalstrekning på 60 km og er delt inn i 4
delstrekninger. Dette blir nærmere omtalt i
investeringskapitlet. Vi vil nevne her at den
første strekningen fra krysset med E6 på
Kløfta til krysset med riksveg 174 på
Nybakk (10,5 km) ble ferdigstilt i 2007.
Strekningen ble bygd ut som firefelts veg
med 16 meters bredde. Den resterende del
av vegen (Nybakk - Kongsvinger) blir av
Statens vegvesen vurdert som varierende og
med tildels dårlig standard. Det er dårlig
horisontal- og vertikalstruktur og ca. 90

Figur 1.3: Vegnettet i Glåmdalsregionen

prosent av strekningen har vegbredde mindre enn 10 meter. Stor del av strekningen har
randbebyggelse, stor avkjørselstetthet og blandet trafikk. Dvs. at lokaltrafikk med fotgjengere,
syklister og landbruksmaskiner avvikles på samme vegareal som fjerntrafikken. Ca. 55 prosent
av strekningen har nedsatt fartsgrense (Statens vegvesen 2006).

Riksveg 20
Riksveg 20 går mellom Elverum og Kongsvinger og binder dermed sammen Østerdalen og
Glåmdalen. Riksveg 20 og riksveg 2 utgjør sammen med riksveg 3 en forbindelse for trafikken
mellom Nord-Norge/Trøndelag og Sverige. Vegen har også stor lokal betydning ettersom den
knytter sammen kommunene i Solør og utgjør forbindelsen mellom Solør og byene
Kongsvinger og Elverum.
Trafikkbelastningen på riksveg 20 er, med unntak av i Elverum, gjennomgående lavere enn på
riksveg 2. Ser vi bort fra tettstedet Elverum, er trafikkmengden på riksveg 20 på alle
målepunkter under 5 700, målt i ÅDT. Utenom tettstedene varierer andelen lange kjøretøyer
(>5,5 m) på både riksveg 2 og riksveg 20 fra 10 – 16 %, med gjennomgående høyest andel på
riksveg 20 gjennom Solør.
På strekningene Kongsvinger - Roverud, Nor - Flisa (store deler) og Jømna - Helset
tilfredsstiller ikke riksveg 20 Statens vegvesens minstekrav til vegbredde i forhold til
trafikkmengden. Horisontalkurvaturen er heller ikke tilfredsstillende på enkeltkurver på riksveg
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20, men det er ingen lange strekninger med horisontalkurvaturer under minstekravet. Riksveg
20 inngår ikke i 4-feltsstrategien for stamvegrute 2b.
Øvrige viktige kommunikasjonslinjer er riksveg 200 og riksveg 24.

Riksveg 200 og riksveg 24
Riksveg 200 er en nordre forbindelse over grensa mot bl.a. Torsby og over mot Dalarna.
Riksveg 200 er i kombinasjon med riksveg 2 en sentral rute for tungtransport mellom Osloområdet og Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland.
Det arbeides fra både svensk og norsk side med en "ny" E16 som også omfatter riksveg 2,
riksveg 20 og riksveg 200. Dette viser den betydningen som på svensk side legges på
forbindelsen mot Norge fra regionene i Midt-Sverige. Den svenske regjeringen har nylig bedt
Vägverket om å utrede forutsetningene for at vegforbindelsen mellom riksgrensen og Gävle skal
kunne inngå i det internasjonale hovedvegnettet for Europa.
Riksveg 24 går mellom Stange og Skarnes og utgjør hovedforbindelsen mellom Hedemarken og
søndre del av Glåmdalen. Vegen er en viktig forbindelsesåre i godstransporten mellom
mjøsområdet og Sverige.

1.2 Jernbanenettet i Glåmdalsregionen
Jernbanenettet i Glåmdalsregionen består av Kongsvingerbanen og Solørbanen.
Kongsvingerbanens linje mellom Lillestrøm og Kongsvinger er av de aller første banene som
ble bygget i Norge. Den ble åpnet 3. oktober 1862 med en strekning på 79,1 kilometer.
Forlengelsen videre til Riksgrensen ble åpnet tre år senere, 4. november 1865, med en strekning
på 35,5 kilometer. Solørbanen ble bygget ut gjennom to etapper. Strekningen til Flisa ble åpnet
3. november 1893 (49,2 kilometer), og videreført til Elverum med åpning 4. desember 1910
(44,4 kilometer).
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Figur 1.4: Jernbanenettet i Glåmdalsregionen.

Kongsvingerbanen
Kongsvingerbanen er i dag 10 mil mellom Oslo og kongsvinger, og
ytterligere 3,5 mil til Riksgrensen.
Banen trafikkeres både av person- og godstog, og godsterminalen på
Kongsvinger er et knutepunkt for tømmer- og flistog. I tillegg er det på
Kongsvinger gjennomgående intermodale tog, vognlast mellom Oslo Stockholm/Halsberg og systemtog over fra Solør-/Rørosbanen og inn i
Sverige. Gods utgjør i overkant av 50 prosent av trafikken vest for
Kongsvinger og nærmere 65 prosent av trafikken øst for Kongsvinger.
Arctic Rail Expresstogene (ARE) har en betydelig andel av
godstransporten på Kongsvingerbanen. I tillegg går det en del vognlast
og tømmertog på banen.
Banen er en av fire utenlandskorridorer, og den inngår i
nærtrafikkområdet til Stor-Oslo. I forslag til Nasjonal transportplan
2010-2019, heter det at korridoren er en viktig utenlandskorridor,
særlig for gods og persontraﬁkk til og fra Sverige men også videre mot
Finland, Russland og de baltiske statene. Den er også en viktig nasjonal
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godskorridor, dels fra Nord-Norge via Sverige og fra Solør- og Rørosbanen.
Banen er elektrifisert. Kontaktledningsnettets kvalitet varierer dog stort over strekket. Det er
delvis fornyet ca siste 2/3 av banen inn mot Riksgrensen mellom Kongsvinger og Riksgrensen –
og har her en alder på mellom 11 og 20 år. Øst for Kongsvinger mot Årnes er om lag halvparten
av kontaktledningsnettet fornyet på samme måte. Øvrige strekk mellom Årnes og Riksgrensen
er mer enn 50 år gamle.
Banen er utstyrt med fjernstyring av tog – CTC (Centralised Traffic
Control). Det betyr at sikringsanleggene på stasjonene kommuniserer med en
fjernstyringssentral. CTC ble installert 21. mai 1966 til Kongsvinger, og 6. april 1967 til
Riksgrensen.
Banen har ATC – automatisk togkontroll. Automatisk togkontroll er en fellesbetegnelse for
automatisk togstopp og automatisk fartsovervåkning. Systemet blir kalt DATC og FATC. D står
for delvis og F for fullstendig ATC. Strekningen Lillestrøm - Magnor fikk DATC med åpning
12. januar 1984, og streikningen Magnor - Riksgrensen 1. oktober 1986.
Banen har GSM-R. GSM-R er et lukket digitalt kommunikasjonssystem etter felles europeisk
standard for jernbane. Det bidrar til å åpne jernbanenettet for internasjonal togtrafikk.
2/3 av banen har en hastighetsstandard på 100 kilometer i timen, eller mindre. Ingen strekninger
har hastighetsstandard over 130 kilometer i timen. Dette er samlet sett ikke høy
hastighetsstandard – enkelte analyser omtaler den som ”svært dårlig” (Rambøll 2007:72).
Hastighetsprofilen for banen viser at det hele vegen er hastighetsbegrensinger og at det derfor er
vanskelig å presse ned kjøretider ved å akselerere og bremse mellom begrensningsstrekkene.

Figur 1.5: Hastighet på Kongsvingerbanen. Kilde: Jernbaneverket, Network Statement 2008
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Banen er enkeltsporet. Krysningsspor – antall, lengder og lokalisering - er derfor viktige for
trafikkavvikling og kapasitet. Banen har 17 krysningsspor. Ideelt bør krysningsspor ligge med
omlag 4 minutters mellomrom, og ha en lengde på 750 meter for å kunne håndtere godstog så
vel som persontog (Rambøll 2007). Stort sett er antallet krysningsspor rimelig bra og bra fordelt
langs linjen om vi ser på lokaltrafikk mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Men for øvrig er
lengder og lokalisering av de fullverdige krysningssporene ikke tilfredsstillende for godstrafikk.
Allikevel er største flaskehals i nettet antakelig knyttet til Lillestrøm stasjon. Dette fordi
krysningssporet på stasjonen kun er 410 meter langt. Det medfører at godstog ut over denne
lengden må stoppe med en del av toget utenfor sporet og stenger for annen trafikk inne på
stasjonen (Rambøll 2007).

Solørbanen
Strekningen Elverum - Kongsvinger utgjør Solørbanen – se Figur 1.4. I Kongsvinger møter den
Kongsvingerbanen og i Elverum Rørosbanen. Solørbanen er 94 kilometer lang og trafikkeres nå
kun av godstog med dieseldrift.
Jernbanestrekningene på Røros- og Solørbanen er altså ikke elektrifiserte. Dette betyr at togene
på strekningene Hamar - Elverum og Kongsvinger - Elverum til Trondheim fortsatt er
dieseldrevne. Dieseldrift er dyrere, langsommere og med større miljøbelastning. Nevnte
jernbanestrekninger er heller ikke fullt ut fjernstyrt, dette gjelder strekningene Støren – Røros og
Elverum – Kongsvinger. I interregprosjektet "Miljøfremmende godstransport fra bil til tog"
(Anderson og Gillebo 2007) er det beregnet at en investering på i størrelsesorden to milliarder
vil kunne gi elektrifisering og fjernstyring av Røros- og Solørbanen, samt bygging av direkte/pendelspor på Hamar og Kongsvinger. Elektrifisering og fjernstyring på Røros-/ Solørbanen vil
i følge Anderson og Gillebo gi betydelig større kapasitetsøkning enn et alternativ som nye
krysningsspor på Dovrebanen. Det er med andre ord interessante samferdselspolitiske
problemstillinger.
Siden 1988 går det ikke persontog på Solørbanen. Godstog bruker ca. 1 time og 45 min. på
strekningen Elverum - Kongsvinger uten stopp. Strekningen er ikke fjernstyrt, men har
"togmeldingsdrift". Med denne type drift kan det kun være ett tog av gangen på strekningen.
Kapasitetsutnyttelsen er dermed lav.
Godset som transporteres på banen har delvis opprinnelse på Rørosbanen, og delvis på
Solørbanen. Banen er sammen med Rørosbanen i de senere år blitt viktigere for transport av
tømmer og flis fra Østerdalen og Glåmdalen til treforedlingsindustrien i Østfold og i Sverige.
Banen utgjør også en mulig avlastning av Dovrebanen for trafikken mellom Oslo og Trondheim
– se også drøfting foran.
Godstrafikken på Solørbanen er vesentlig massevirke og flis som sendes til Sverige (industrien
rundt Karlstad) og Østfold. Til sammen ble det transportert vel 415 tusen tonn på strekningen i
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2002. Det alt vesentlige av godset, om lag 94 prosent, transporteres i retning Elverum Kongsvinger3 (ECON 2002).
Godset som transporteres er av samme type i begge retninger og benytter det samme
vognmateriellet. Retningsbalansen er dårlig og det er følgelig lav utnyttelse av
transportkapasiteten i nordlig retning. Strekningen ble i 2002 trafikkert 10 ganger i uken i begge
retninger, dette innbærer klargjøring av 1 togsett i hver retning hver avgangsdag. I 2005 ble
banen trafikkert med i størrelsesorden 24 tog i uka (Jernbaneverket 2005).
I forbindelse med en vurdering av lønnsomhet ved å flytte all transport fra bane til veg langs
blant annet Solørbanen, beregnet ECON i 2002 at godstrafikken på banen er svært lønnsom vis
a vis vegtransport, selv når infrastrukturkostnadene er medregnet. Lønnsomheten henføres
særlig til lave infrastrukturkostnader for jernbane, og de høye tidsavhengige kostnadene4 ved
lastebiltransporten (ECON 2002).
Det er ingen vesentlige investeringsplaner for Solørbanen i inneværende NTP-periode.

3
4

Godsmengden er et anslag basert på en representativ uke i september.
Kapitalkostnader og sjåførkostnader er de viktigste komponentene her.
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2. Pendling og mobilitet
Fra 1990 og fram til i dag har det vært en sysselsettingsvekst i landet på om lag 25 prosent,
mens det i Glåmdalen har vært en nedgang på 2 prosent. I perioden 1990 – 1994 hadde
Glåmdalen et fall på ca 6 prosent i antall arbeidsplasser. Samtlige Glåmdalskommuner opplevde
i den perioden en nedgang, og spesielt sterk var reduksjonen i Sør-Odal og Eidskog med i
overkant av 12 prosent færre arbeidsplasser. De neste 4 årene på 90-tallet var det en svak vekst i
regionen for så å gå litt ned igjen i 1999. Utviklingen i disse årene er meget sammenfallende
med fylket for øvrig. Fra 2001 til 2007 har det vært en arbeidsplassvekst i regionen på 1 prosent.
Tilpasning i arbeidsmarkedet skjer ved at man har jobb i bostedskommunen, pendler ut, flytter
eller blir arbeidsledig. Pendling kan defineres som at man har fast bostedsadresse i en annen
kommune enn der man jobber. Dvs. at man må krysse en eller flere kommunegrenser for å
komme på jobb. Utviklingen på arbeidsmarkedet medfører større arbeidsmarkedsregioner. Dette
skyldes bl.a. etterspørsel etter spesialkompetanse fra næringslivet, og at arbeidstakere med
spesialutdanning i større grad stiller krav til jobbinnhold. Dermed øker behovet for god
samferdsel.
Med tanke på at en stadig større andel av befolkningen tar høyere utdanning, vil muligheten
for å få en interessant jobb og tilgang på et variert arbeidsmarked etter endt utdanning ha stor
betydning. Høykonjunkturer virker som regel utløsende på flytting, fordi flere da får
anledning til å skifte eller skaffe seg jobb. Selv om arbeid og lønn fortsatt vil være
dominerende flyttemotiver, kommer folks bostedspreferanser i større grad enn før til å bli
styrt av den totale livssituasjonen og av individuelle verdivalg. Tilhørighet og lokal forankring
kan ofte være avgjørende for valg av bosted og vil i stor grad påvirke hvordan hver og en
vurderer de lokale jobbmulighetene. Bostedsvalg ser i stor grad ut til å være knyttet til hva et
geografisk område totalt tilbyr innenfor service-, arbeids-, kultur- og fritidstilbud. Med
forbedrede kommunikasjoner kan stadig flere få et rikere tilbud her. Kommunikasjonene betyr
derfor mye for bosettingsmønsteret – så lenge en er villig til å pendle for å bo der en ønsker.
Folks bosettingspreferanser er sammensatte og komplekse. Beslutninger om å flytte blir skapt
i samspill mellom næringsstruktur og kulturelle og individuelle forhold. Arbeidsmarkedet,
livsfase, kjønn og livsstil har betydning for hvor folk velger å bosette seg. Kvinners og menns
sosiale og kulturelle interesser varierer med hva slags livsfase de befinner seg i. Tilgang på
barnehageplasser, gode skoler og trygt miljø og familienettverk er for eksempel viktig for
småbarnsfamiliene.
Utvikling på regionalt nivå forutsetter en godt fungerende samferdsels- og infrastruktur samt
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et fleksibelt arbeidsmarked. Dette innebærer bl.a. arbeidskraft kan overføres fra næringsgrener
i tilbakegang til mer ekspansive sektorer.
Større regioner (regionforstørring) har minst tre viktige effekter:
• Økte jobbmuligheter for innbyggere
• Økt markedstilgang for det lokale næringsliv
• Lettere for det lokale næringslivet og skaffe kvalifisert arbeidskraft, alternativt
vanskeligere fordi en større andel vil pendle ut.
Argumentet for regionforstørring er i første rekke at det fører til større valgmuligheter på det
lokale arbeidsmarkedet. Dette kan i sin tur føre til at sysselsettingen øker ved at det regionale
arbeidsmarkedet utvides og at eventuelle misforhold mellom hva som etterspørres og hva som
tilbys i det regionale arbeidsmarkedet blir redusert. Ulempen med regionforstørring er at den
genererer mer trafikk, noe som er uheldig både ut fra et miljø- og energimessig perspektiv og
med hensyn til trafikkulykker.
For å studere pendlingsstruktur og -utvikling, må vi også se på arbeidsplasser etter bosted og
arbeidsplassdekningen i regionen.
I både Norge og Sverige publiseres det årlig pendlingsstatistikk som viser hvordan en
kommunes sysselsatte innbyggere fordeler seg mht. arbeidsstedskommune, og hvordan en
kommunes arbeidsplasser fordeler seg mht. arbeidstakernes bostedskommune. I denne
utredningen har vi konsentrert oss om pendling mellom kommunene i Glåmdalsregionen,
mellom Glåmdalsregioner/-kommuner og enkelte planregioner i Hedmark og Akershus og fra/til
Glåmdalen over riksgrensen.
Tabellen nedenfor viser arbeidsplassdekningen i Glåmdalen, naboregioner og fylket.
Arbeidsplassdekning vil si antall sysselsatte etter arbeidssted delt på antall sysselsatte etter
bosted. Hvis dekningskoeffisienten er lik 1, er det like mange arbeidsplasser som det er
yrkesaktive i kommunen. En koeffisient under 1 vil si at det er nettoutpendling fra
kommunen/regionen og i motsatt fall, dvs. over 1, er det nettoinnpendling.
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0402 Kongsvinger
0418 Nord-Odal
0419 Sør-Odal
0420 Eidskog
0423 Grue
0425 Åsnes
0426 Våler
Glåmdalen
Øvre Romerike
Nedre Romerike
Hamrregionen
Sør-Østerdal
Hedmark

1994
1,06
0,63
0,73
0,68
0,89
0,86
0,94
0,87
0,65
0,69
0,96
0,96
0,93

Arbeidsplassdekning
2000
2001
0,99
1,01
0,59
0,60
0,71
0,71
0,64
0,64
0,80
0,83
0,84
0,84
0,88
0,85
0,82
0,83
0,84
0,87
0,71
0,71
0,93
0,92
0,93
0,93
0,90
0,90

2007
1,06
0,66
0,63
0,65
0,84
0,84
0,82
0,84
0,83
0,75
0,93
0,95
0,91

Tabell 2.1: Arbeidsplassdekning i Glåmdalen, naboregioner og Hedmark fylke. Kilde: SSB og
Østlandsforskning.
Kongsvinger er den eneste kommunen med over 100 prosent arbeidsplassdekning i regionen.
Dvs. at alle de andre kommunene har nettoutpendling. Sør-Odal har lavest arbeidsplassdekning
og dermed høyest nettoutpendlingsandel. Glåmdalsregionen har om lag samme
arbeidsplassdekning som Øvre Romerike, mens Nedre Romerike har litt lavere dekningsandel
og Sør-Østerdal og Hamarregionen høyere dekningsandel.

Pendlingsstrømmer i Glåmdalen
La oss så se nærmere på pendlingsstrømmene i Glåmdalen. I 2001 var det 1 325 personer som
pendlet til Glåmdalen. Fram til 2007 økte antall innpendlere med 208. I Glåmdalen var det i
2007 4 601 personer som pendlet innenfor regionen. Dette er en økning på 932 personer i løpet
av 6 år. Fra Hamarregionen pendlet det inn 141 personer. Dette er litt ned fra 2001. Fra SørØsterdal og Oslo/Akershus har det derimot vært en betydelig økning i innpendling i 6årsperioden. I 2007 var det 314 innpendlere fra Sør-Østerdal, dvs. en vekst på 19 prosent. Fra
Oslo/Akershus var innpendlingen samme år 791. Det gir en vekst de siste 6 årene på i overkant
av 50 prosent. Utpendlingen fra Glåmdalen har også økt de siste årene. Til Sør-Østerdal økte
den i perioden 2001 til 2007 fra 395 til 488 og til Hamarregionen fra 304 til 372. Til
Oslo/Akershus gikk utpendlingen ned i samme periode fra 4 120 til 4 039.
Tabell 2.2 viser de nevnte pendlingsstrømmene i Glåmdalen og til/fra naboregioner. I tillegg
viser den hvor stor andel av arbeidsplassene i regionen/kommunene som bemannes av
innpendlere og hvor stor andel utpendlerne utgjør av totalt antall yrkesaktive i
regionen/kommunene. Vi ser av tabellen at det er stor variasjon mellom kommunene i hvor stor
andel av arbeidsplassene som bemannes av innpendlere. Andelene varierer fra i overkant av 30
prosent i Kongsvinger og Sør-Odal til ca.15 prosent i Eidskog. Når det gjelder utpendling er
andelen av yrkesaktive med arbeidssted utenfor kommunen størst i Sør-Odal med 58 prosent.
Lavest her er Kongsvinger med 29 prosent.
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0402 Kongsvinger
0418 Nord-Odal
0419 Sør-Odal
0420 Eidskog
0423 Grue
0425 Åsnes
0426 Våler
Glåmdalen

Antall
arbeidsplasser

Antall
innpendlere

Andel av
arb.plassene

8501
1459
2633
1845
2050
3094
1612
21194

2467
214
846
159
386
492
430
1325

29,0
14,7
32,1
8,6
18,8
15,9
26,7
6,3

Innpendling 2001
Fra andre
kommuner i
Fra HamarGlåmdalen
regionen
1901
123
539
127
344
388
247
3669

92
14
11
0
5
6
22
150

Innpendling 2007
Fra andre
kommuner i
Fra HamarGlåmdalen
regionen

Fra SørØsterdal

Fra Oslo/
Akershus

Resten av
landet

36
2
6
5
13
70
132
264

221
50
203
13
12
5
6
510

217
25
87
14
12
23
23
401

Fra SørØsterdal

Fra Oslo/
Akershus

Resten av
landet

43
5
6
9
15
98
138
314

359
113
197
30
33
37
22
791

107
39
18
36
25
36
26
287

Antall
arbeidsplasser

Antall
innpendlere

Andel av
arb.plassene

0402 Kongsvinger
0418 Nord-Odal
0419 Sør-Odal
0420 Eidskog
0423 Grue
0425 Åsnes
0426 Våler
Glåmdalen

8814
1594
2444
1881
2040
3013
1548
21334

2882
345
805
279
588
738
497
1533

32,7
21,6
32,9
14,8
28,8
24,5
32,1
7,2

0402 Kongsvinger
0418 Nord-Odal
0419 Sør-Odal
0420 Eidskog
0423 Grue
0425 Åsnes
0426 Våler
Glåmdalen

Antall
sysselsatte etter
bosted
8403
2449
3695
2886
2475
3691
1892
25491

Antall
utpendlere
2469
1208
1980
1223
872
1228
755
5253

Andel av
bosatte
utpendlere
29,4
49,3
53,6
42,4
35,2
33,3
39,9
20,6

Utpendling 2001
Til andre
kommuner i
Til HamarGlåmdalen
regionen
575
91
409
45
683
27
729
11
501
26
567
53
205
51
3669
304

Til SørØsterdal
30
5
5
5
21
112
217
395

Til Oslo/
Akershus
1339
619
1102
349
230
313
168
4120

Resten av
landet
434
130
163
129
94
183
114
1247

Antall
sysselsatte etter
bosted

Antall
utpendlere

Andel av
bosatte
utpendlere

Utpendling 2007
Til andre
kommuner i
Til HamarGlåmdalen
regionen

Til SørØsterdal

Til Oslo/
Akershus

Resten av
landet

8303
2423
3889
2906
2431
3566
1891
25409

2371
1174
2250
1304
979
1291
840
5608

28,6
48,5
57,9
44,9
40,3
36,2
44,4
22,1

32
5
5
6
23
135
282
488

1276
587
1239
342
187
271
137
4039

238
53
72
109
66
104
67
709

0402 Kongsvinger
0418 Nord-Odal
0419 Sør-Odal
0420 Eidskog
0423 Grue
0425 Åsnes
0426 Våler
Glåmdalen

2322
164
574
200
509
551
281
4601

733
483
895
830
675
712
273
4601

51
24
10
4
6
16
30
141

92
46
39
17
28
69
81
372

Tabell 2.2: Pendling i Glåmdalsregionen 2001 og 2007. Kilde: SSB og Østlandsforskning.
Pendlingsstrømmene for de enkelte kommunene i regionen blir drøftet nærmere i avsnitt 5.3.

Pendling over riksgrensen
En svakhet med de nasjonale statistikkene av sysselsatte etter arbeidssted og bosted, spesielt for
grensekommunene, er at pendling over grensen ikke fanges opp. Foruten at vi har manglet
oversikter over nivå og utvikling i grensependlingen bidrar manglende grensependlerstatistikk
til at sysselsettingsstatistikken på begge sider underrapporterer faktiske arbeidsplasser i regioner
med mange utenlandske innpendlere og overrapporterer sysselsettingsgraden i regioner med
mye utpendling over grensen.
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I Nordisk Pendlingskarta 2001 (TemaNord, 2004 og 2005) ble det gjort en første systematisk
kartlegging av grensependlingen. SSB og SCB har senere oppdatert tallene for reelle pendlere
for 2002, 2003, 2004 og har sommeren/høsten 2008 produsert pendlingstall for 2006.
Med grunnlag i pendlingstallene har Østlandsforskning etablert et nytt datasett for sysselsetting
og pendling for årene 2004 og 2006. Dette er gjort ved å kombinere data fra norsk og svensk
registerbasert sysselsettingsstatistikk med data fra grensependlingsundersøkelsen. Det viktige
med grensependlingstallene i vår sammenheng, er at de synliggjør eventuelle lokale/regionale
arbeidsmarkeder som strekker seg over riksgrensa.
I 2006 var det 477 personer som pendlet fra Värmland til Glåmdalen. Dette er 20 flere enn to år
tidligere. Av de 477 hadde 208 arbeidsplass Kongsvinger og 171 arbeidsplass Eidskog. Om lag
halvparten av pendlerne fra Värmland til Glåmdalen har bostedskommune Eda.

Bosted
Vãrmland
SE-1715 Kil
SE-1730 Eda
SE-1737 Torsby
SE-1760 Storfors
SE-1761 Hammarö
SE-1762 Munkfors
SE-1763 Forshaga
SE-1764 Grums
SE-1765 Årjäng
SE-1766 Sunne
SE-1780 Karlstad
SE-1781 Kristinehamn
SE-1782 Filipstad
SE-1783 Hagfors
SE-1784 Arvika
SE-1785 Säffle

Arbeidssted
Kongsvinger Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler
Glåmdalen
2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006
205 208
13
13
9
37 176 171
46
42
6
5
2
1 457 477
7
4
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
6
93
88
2
2
5
7 141 132
5
2
0
1
0
0 246 232
39
42
2
2
1
2
3
3
31
33
6
3
0
0
82
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
6
4
4
0
12
2
4
1
0
0
0
1
1
11
27
9
11
0
0
0
1
2
2
2
3
0
0
0
0
13
17
7
5
2
1
3
2
3
2
0
1
0
0
0
0
15
11
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
1
2
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
7
7
41
47
0
1
0
9
20
26
6
1
0
1
1
0
68
85
1
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
3
3

Tabell 2.3: Pendling fra Värmland til Glåmdalen, 2004 og 2006. Kilde: SSB, SCB og
Østlandsforskning.
I tabell 2.4 har vi byttet om arbeidssted og bosted. Vi ser at 78 personer bosatt i Glåmdalen har
sin arbeidsplass i Värmland, og at de i all hovedsak er bosatt i Kongsvinger og Eidskog. Det er
altså en ubalanse i pendlingsstrømmen mellom Värmland og Glåmdalen. Det er rimelig å tro at
en sentral forklaring på dette er økonomisk tilpasning. Rundt 17 prosent av innbyggerne i Eda
kommune er norske statsborgere. I den norske nabokommunen Eidskog utgjør
”svenskeandelen” ca 2 prosent. Lavere bo- og levekostnader i Sverige og høyere inntektsnivå i
Norge gjør at mange velger denne løsningen.
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Arbeidssted
Sum pendling til Sverige
Vãrmland
SE-1715 Kil
SE-1730 Eda
SE-1737 Torsby
SE-1760 Storfors
SE-1761 Hammarö
SE-1762 Munkfors
SE-1763 Forshaga
SE-1764 Grums
SE-1765 Årjäng
SE-1766 Sunne
SE-1780 Karlstad
SE-1781 Kristinehamn
SE-1782 Filipstad
SE-1783 Hagfors
SE-1784 Arvika
SE-1785 Säffle

Bosted
Kongsvinger Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler
Glåmdalen
2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006
75
78
22
22
0
2
2
1
47
49
3
1
1
3
0
0
11
14
0
0
1
1
46
46
3
0
0
1
0
0
61
62
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9
1
0
0
0
0
44
41
1
0
0
0
0
0
54
42
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
1
4
0
0
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabell 2.4: Pendling fra Glåmdalen til Värmland, 2004 og 2006. Kilde: SSB, SCB og
Østlandsforskning.
Gjennomgangen over gir ikke et totalbilde av pendlerbruken på riksvegene i Glåmdalen, og da
spesielt ikke på riksveg 2. Oslo og Akershus er et stort arbeidsområde for Värmland, og etter at
det ble etablert hovedflyplass på Gardermoen (Ullensaker kommune) har pendlingstrafikken fra
Sverige til Akershus over riksveg 2 økt. Dette vil vi komme nærmere tilbake til i avsnitt 5.4.
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3. Trafikk og ulykkesutvikling
3.2 Trafikkmønster og -utvikling på vegnettet
Trafikken på riksveg 2
Trafikkbelastningen er stor på riksveg 2 mellom Kløfta og Kongsvinger. Med unntak av en ca.
10 km. lang strekning vestover fra Skarnes, er trafikkbelastningen på denne strekningen 8000 –
14000 kjøretøy per døgn. Fra Kongsvinger til riksgrensen ved Magnor er trafikkbelastningen på
store
re deler av strekningen 5000 - 8000 kjøretøy per døgn. Utenom tettstedene varierer andelen
tunge kjøretøyer fra 10 - 16 %.

Figur 3.1: Årsdøgntrafikk på riksveg 2. Kilde:
Kilde Statens vegvesen
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Størst trafikkbelastning er det naturlig nok i Kongsvinger sentrum. Årsdøgntrafikken rett sør for
sentrum (Vangen) var i 2005 på om lag 10 000 biler, hvorav 11 prosent var i kategorien tunge
kjøretøy. Samme året var årsdøgntrafikken rett øst for sentrum (Rasta) om lag
11 000, med samme tungtrafikksandel som på Vangen.
Det har de senere år vært en betydelig trafikkvekst på store deler av riksveg 2 og den har ligget
langt over landsgjennomsnittet. Statens vegvesens beregninger av trafikkveksten for landet
totalt, viser en trafikkvekst i perioden 2000 - 2007 på 18 prosent. I samme periode var
trafikkveksten ved riksgrensen (Magnor) på hele 43 prosent og ved Strøm i Sør-Odal 23
prosent.
Figur 3.2 viser trafikkutviklingen for Norge totalt, Hedmark og ved to kontinuerlige tellepunkt
på riksveg 2. De kontinuerlige tellepunktene gir de mest pålitelige resultater. Her vil man ha en
feilmargin som ligger godt innenfor 5 prosent. Feilmarginen for de periodiske tellingene
avhenger naturlig nok av periodelengden. For tellinger som er gjort over 4 uker vil feilmarginen
være innenfor 10 prosent, mens tellinger gjort over en uke vil ha en feilmargin innenfor 20
prosent.
150
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2005
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Hedmark

Figur 3.2: Relativ trafikkutvikling på riksveg 2, Hedmark og Norge. Kilde: Statens vegvesen og
Østlandsforskning.
Vi ser av figur 3.2 at trafikkveksten ved Strøm og ved Riksgrensen var meget sammenfallende
fra 2000 til 2003 og lå ca 3 prosent høyere enn Hedmark og 4 prosent høyere enn landet totalt.
For de neste årene var det en enorm trafikkvekst ved riksgrensen, mens veksttaksten ved Strøm,
Hedmark og landet totalt holdt seg relativt uendret.
Årsdøgntrafikken på Strøm i 2007 var 8 942 biler, hvorav tunge biler utgjorde 12 prosent. Den
andelen har holdt seg relativt konstant siden 2000. Andelen vogntog over 16 meter utgjorde 4
prosent. Størst trafikk ved Strøm er det i sommermånedene, og juni måned har de siste årene
hatt en månedsdøgntrafikk på 800 - 1 000 flere biler enn årsdøgntrafikken. I juni 2008 var
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månedsdøgntrafikken på hele 10 117 biler, og ut fra foreløpig utvikling i 2008 kan det se ut til at
veksttakten de senere år vedvarer. Yrkesdøgntrafikken har på 2000-tallet ligget rundt 500 – 600
biler over årsdøgntrafikken, og var i 2007 9 487 biler.
Årsdøgntrafikken ved riksgrensen var i 2007 6 301 biler, hvor av 9 prosent er tunge biler og 4
prosent er vogntog over 16 meter. Også her er trafikken i sommermånedene godt over trafikken
resten av året. Juli er en toppmåned med en månedsdøgntrafikk på ca 2000 flere biler enn
årsdøgntrafikken. Den høye trafikken i sommermånedene gjør at forskjellen på årsdøgntrafikken
og yrkesdøgntrafikken ikke er så stor her som på Strøm. I 2007 var forskjellen 42 flere biler i
årsdøgntrafikken enn i yrkesdøgntrafikken. Trafikken ved riksgrensen vil bli nærmere drøftet i
kapittel 5.4.
Antar vi at målepunktene på Strøm og ved riksgrensen gir et godt bilde av trafikkutviklingen på
riksveg 2, kan vi slutte at det de siste årene har vært en betydelig trafikkvekst på hele riksveg 2,
og spesielt sterk på strekningen fra Kongsvinger til riksgrensen. Antakelsen kan underbygges
ved noen flere målepunkter. Målepunkt mellom Skotterud og Kongsvinger (Matrand) viser en
trafikkvekst for perioden 2000 - 2007 på 37 prosent og et målepunkt midt mellom Skarnes og
Kløfta (Ulvesund ved fylkesgrensa) viser en trafikkvekst fra 2002 til 2007 på 14 prosent.

Trafikken på riksveg 20
Trafikkbelastningen på riksveg 20 er, med unntak av i sentrum av Elverum, gjennomgående
lavere enn på riksveg 2. Ser vi bort fra tettstedet Elverum, er trafikkmengden på riksveg 20 på
alle målepunkter under 5 700, målt i ÅDT. I likhet med på riksveg 2 varierer også her andelen
lange kjøretøyer (>5,5 m) fra 10 - 16 %, men andelen er gjennomgående høyere på riksveg 20
gjennom Solør. Kartet nedenfor viser trafikkmengde på strekningen Elverum - Kongsvinger. Ser
vi bort fra Elverum sentrum, er det størst trafikk på strekningen Kongsvinger - Roverud (8 km)
og en tilsvarende strekning sørover fra Elverum.
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Figur 3.3: Årsdøgntrafikk på riksveg 20.
2 Kilde: Statens vegvesen

3.3 Ulykkesutvikling
Ulykkessituasjonen i Glåmdalen
I løpet av 8-årsperioden
årsperioden 2000 - 2007 var det 739 innrapporterte trafikkulykker i Glåmdalen.
Dette utgjør om lag en fjerdedel av alle trafikkulykker i fylket. I 2007 var det i regionen i alt
registrert 76 trafikkulykker. Sammenlignet med 2000 er dette en nedgang på 28 prosent. For
landet samlet var nedgangen i samme periode 3 prosent og for Hedmark fylke 18 prosent
prosent. Flest
ulykker i regionen er det naturlig nok i den største og mest trafikkerte kommunen Kongsvinger.
Kommunens andel av totalt antall ulykker i regionen har i nevnte periode variert mellom 25 og
36 prosent.
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Figur 3.4:Antall innrapporterte trafikkulykker i Glåmdalskommunene. Kilde: Statens vegvesen
og Østlandsforskning.
Tall for til og med november 2008 viser en økning i antall trafikkulykker i Glåmdalsregionen og
for fylket totalt i forhold til samme periode året før. Antar vi samme ulykkesutvikling i
desember i år som i fjor, får vi i 2008 totalt en moderat vekst i antall ulykker i Glåmdalen, mens
det nasjonalt er en nedgang.
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Figur 3.5: Utvikling i trafikkulykker. 2008 er estimert ut fra ulykkestall for januar-november
2008. Kilde: Statens vegvesen og Østlandsforskning.
Antallet skadde og drepte i trafikken i Glåmdalsregionen har hatt en tilsvarende prosentvis
nedgang fra 2000 til 2007 som antall ulykker, mens det for fylket totalt er en nedgang på 12
prosent. Det omkom 40 personer i trafikken i regionen og 169 i fylket i løpet av 8- årsperioden
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2000-2007. Verste året var i 2002 med 14 omkomne i regionen og 30 totalt i fylket. I 2007 ble 7
drept i Glåmdalsregionen og 27 i Hedmark.
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Figur 3.6: Antall skadde/drepte i trafikkulykker i Glåmdalen. Kilde: Statens vegvesen og
Østlandsforskning.
På landsbasis ble det samme året drept 233 personer, en nedgang på 32 prosent sammenlignet
med 2000. Økning i antall skadde gjør at det samlet sett for landet er en moderat vekst i totalt
antall drepte/skadde i 8-årsperioden. Ut fra tall for til og med november 2008 ligger det
nasjonalt an til å bli en nedgang i antall skadde/drepte i 2008 i forhold til 2007, og en moderat
økning i Glåmdalsregionen.
Hvordan er så ulykkesutviklingen på de veger vi har fokus på i denne utredningen? Kartet
nedenfor er hentet fra den svenske rapporten ”Systemanalys Gävle-Oslo (E16)” og viser
ulykkesutvikling på begge sider av riksgrensen. På norsk side er det relativt få alvorlige ulykker
nær grensen. På riksveg 2 mellom Kongsvinger og Kløfta er det større ulykkeshyppighet og
flere alvorlige ulykker. Ulykkesfrekvensen vokser naturlig nok med økt trafikk, og derfor er
strekningen mot Oslo sterkt ulykkesbelastet. På svensk side er det fra Torsby og nordøstover
mot Stöllet relativt høy ulykkeshyppighet. Fra Torsby og vestover på riksveg 239 er det lite
trafikk og få ulykker. Dette til tross for at vegen har lav standard. Ulykkeshyppigheten fra Eda
og sørover mot Arvika/Karlstad er helt klart større enn ved grenseovergangen mot Torsby.
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Figur 3.7: Trafikkulykker 2003-2008, Värmland og deler av norsk grenseområde. Kilde:
Systemanalys Gävle-Oslo(E16).
Kartet viser ikke ulykkesutviklingen langs riksveg 20. Nedenfor følger en litt mer detaljert
gjennomgang av ulykkessituasjonen på de to riksvegene.

Ulykkesutviklingen på riksveg 2
I perioden 2000-2007 var det i alt 298 trafikkulykker på riksveg 2 mellom Kløfta og Magnor. I
80 prosent av tilfellene ga ulykkene personskader og i 17 prosent av tilfellene var utfallet
alvorlig skadde eller drepte personer. Ca tre fjerdedeler av ulykkene fant sted på
Hedmarkssiden av riksveg 2. Av de 52 ulykkene med alvorlig skadde eller drepte, inntraff 38 av
dem på Hedmarkssiden. Om lag en tredjedel av den 97 km lange strekningen fra Kløfta til
riksgrensen ved Magnor ligger i Akershus. Både gjennomsnittlig ulykkeshyppighet per km og
gjennomsnittlig ulykkeshyppighet per km med alvorlig personskadde eller dødsfall har dermed i
perioden 2000-2007 ikke vært mye avvikende mellom Hedmark og Akershus langs riksveg 2.
Dette bilde vil nok på sikt forandre seg noe etter at 11 km av strekningen på Akershussiden
(Kløfta – Nybakk) ble 4-feltsveg sommeren 2007.
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Figur 3.8: Politirapporterte personskadeulykker på riksveg 2.
Kilde: Statens vegvesen.
En tredjedel av de samlede ulykkene med alvorlig skadde eller drepte er møteulykker. 66
personer ble alvorlig skadd eller drept i perioden 2000-2007 på riksveg 2, hvor av 50 på
Hedemarkssiden. Kongsvinger og Sør-Odal kommune hadde hver seg 19 tilfeller av
drepte/hardt skadde på denne vegen i nevnte periode, mens tilvarende verdier for Eidskog og
Nes er henholdsvis 12 og 16. Vi ser av kartet i figur 3.8 at det på strekningen Kongsvinger –
Skotterud i Eidskog kommune (28 km) var 5 ulykker med dødsfall. Strekningen utgjør i
underkant av en tredjedel av riksveg 2. De øvrige dødsulykkene fant sted ved Skarnes sentrum,
med unntak av en dødsulykke rett øst for Kløfta.

40

Antall
trafikkulykker
Hedmark Akershus
2000
29
11
2001
34
12
2002
34
7
2003
27
13
2004
19
8
2005
22
6
2006
33
14
2007
21
8
Totalt
219
79
jan-nov 2008
36

Antall drepte
Hedmark Akershus
2
1
1
0
3
0
1
0
1
0
4
0
1
0
2
0
15
1
1

Antall meget alvorlig/
alvorlig skadde
Antall lettere skadet
Hedmark Akershus Hedmark Akershus
3
5
23
6
5
3
36
16
2
2
31
10
5
2
18
18
6
1
20
18
1
0
29
12
5
2
34
14
8
0
28
12
35
15
219
106
1
27

Tabell 3.1: Antall trafikkulykker, drepte og skadde på riksveg 2. Kilde: Statens vegvesen og
Østlandsforskning. Mangler tall for Akershus for 2008.

Kommune
Kongsvinger
Sør-Odal
Eidskog
Nes (Akershus)
Sum

Riksveg 2. Antall alvorlige ulykker, drepte og skadde i perioden 2000 - 2007
Antall ulykker med
drepte/alvorlig
Antall meget
Antall
skadde
alvorlig skadde
alvorlig skadde
Antall drepte
16
7
1
11
13
5
5
9
9
3
1
8
14
1
1
14
52
16
8
42

Tabell 3.2: Antall alvorlige ulykker, drepte og hardt skadde på riksveg 2, 2000 – 2007. Kilde:
Statens vegvesen og Østlandsforskning. Mangler tall for Akershus for 2008.

Ulykkesutviklingen på riksveg 20
Trafikkbelastningen på riksveg 20 er som nevnt gjennomgående lavere enn på riksveg 2. Det er
dermed som forventet også lavere ulykkestall på strekningen Elverum - Kongsvinger enn på
strekningen Kløfta - Magnor.
I løpet av de 8 årene 2000 - 2007 var det i alt 204 trafikkulykker på riksveg 20. I alt ble 42
personer drept eller hardt skadet på denne vegstrekningen i nevnte periode. Prosentandelen av
ulykker med personskader og av ulykker med drepte eller hardt skadde av totalt antall
trafikkulykker er om lag sammenfallende med riksveg 2.
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Antall
trafikkulykker
2000
24
2001
37
2002
32
2003
25
2004
22
2005
16
2006
20
2007
28
Totalt
204
jan-nov 2008
23

Antall drepte
0
1
7
0
1
0
1
2
12
5

Antall meget
alvorlig/
alvorlig skadde
3
3
7
9
2
1
0
5
30
2

Antall lettere
skadet
28
55
33
33
17
19
23
39
247
16

Tabell 3.3: Antall trafikkulykker, drepte og skadde på riksveg 20. Kilde: Statens vegvesen
og Østlandsforskning.
Det er lite variasjon i antall alvorlige ulykker mellom kommunene langs riksveg 20. Flest er det
i Kongsvinger med 7 ulykker. Fra Kongsvinger sentrum og nordover til Roverud (8 km) har det
vært relativt hyppig med alvorlige ulykker (7 i alt). Fra Roverud til Kirkenær (26 km) har alle
ulykkene funnet sted nord for Brandval, men kun en alvorlig ulykke og ingen dødsfall. Fra
Kirkenær til tettstedet Våler (31 km) har det vært 12 ulykker med hardt skadde og fra Våler
sentrum til Elverum sentrum (33 km) var det i samme periode 5 ulykker med dødsfall og 2
ulykker med hardt skadde. Hittil i 2008 har det vært tre dødsulykker på denne vegstrekningen
(2 i Kongsvinger og 1 i Våler).

Kommune
Kongsvinger
Grue
Åsnes
Våler
Elverum
Sum

Riksveg 20. Antall alvorlige ulykker, drepte og skadde i perioden 2000 - 2007
Antall ulykker med
drepte/alvorlig
Antall meget
Antall
skadde
alvorlig skadde
alvorlig skadde
Antall drepte
7
2
0
5
6
0
2
6
5
0
2
4
6
6
3
7
4
4
0
1
28
12
7
23

Tabell 3.4: Antall alvorlige ulykker, drepte og hardt skadde på riksveg 2, 2000 – 2007. Kilde:
Statens vegvesen og Østlandsforskning.

Ulik trafikkmengde på de ulike riksvegene gjør det vanskelig å gjøre relevante sammenligninger
av ulykkesutviklingen på riksveg 2 og 20 med riksvegnettet samlet. I perioden 2002-2005 ble i
gjennomsnitt om lag 900 personer drept eller hardt skadd pr år på riksvegnettet. Med et samlet
riksvegnett på 27 274 km (1.1.2006) er dermed gjennomsnittlig antall drepte/skadde per km
riksveg 0,03. Tilsvarende verdier for riksveg 2 og riksveg 20 er henholdsvis 0,07 og 0,06.
Skaderisikoen på riksveg 2 og 20 er dermed høyere en på det samlede riksvegnettet.
Samlet for 8-årsperioden 20000-2007 var det om lag tre ulykker per km på riksveg 2 og to
ulykker per km på riksveg 20.
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Riksveg 2
Riksveg 20

Antall
ulykker
3,1

Antall drepte
0,17

1,9

0,11

Antall
alvorlig/meget
Antall
alvorlig skadde lettere skadd
0,52
3,4
0,28

2,3

Tabell: 3.5: Antall ulykker, drepte og skadde riksveg 2 og riksveg 20, samlet 2000-2007.
Beregnet av Østlandsforskning.

Ulykker koster samfunnet store beløp
Statens vegevesen har gjort
beregninger av ulykkeskostnadene
per kilometer for perioden 2003-2006
for bl.a. riksveg 2 og riksveg 20. De
viser at kilometerkostnadene ved
ulykker er høyere på riksveg 2 enn på
riksveg 20. Spesielt skiller områdene
rundt Kongsvinger sentrum og
Kløfta seg ut med kilometerkostnader
over 10,6 mill.kr. for denne korte
perioden. De laveste km kostnadene
er på riksveg 20 mellom Roverud og
Kirkenær (26 km.) med under 0,32
mill. kr. per km. Kartet i figur 3.9
viser kostnader per km for perioden
2003 - 2006.

Elverum

Kongsvinger
Kløfta
Magnor

Figur 3.9: Ulykkeskostnader pr. km (mill.kr) 2003 – 2006.
Kilde: Statens vegvesen
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3.4 Trafikkmønster og -utvikling på jernbanenettet
Godstransport
Ved utpeking av et felles nasjonalt transportnett for godstransport synes det rimelig å utgå fra de
jernbaner som er viktigst for godstransporten, og sentrale terminaler. I innspill til Nasjonal
transportplan 2010 – 2019 (2007)) pekes på følgende jernbanestrekninger som viktige for
godstransporten:
 Oslo - Trondheim – Bodø
 Oslo – Narvik via Sverige
 Narvik – Kiruna
 Oslo – Bergen
 Oslo – Kristiansand – Stavanger
 Oslo – Kongsvinger – Stockholm
 Oslo/Drammen – Kornsjø – Sverige – Danmark – kontinentet
Av dagens innenlandske godstransport mellom Trondheim og Oslo går omtrent halvparten på
jernbane, men da nesten utelukkende på Dovrebanen (Anderson og Gillebo 2007).
Kongsvingerbanen med tilkopling til Solørbanen (behandles senere) er en viktig bane i transport
av gods, med et betydelig potensiale, men spiller samtidig en begrenset faktisk rolle i
transportarbeidet i dag.
Kongsvinger godsterminal er knutepunkt for tømmer og flistransport i regionen.
Det ble transportert totalt i størrelsesorden 2,5 millioner tonn gods mellom Lillestrøm og
Kongsvinger i 2001. Godstogene fra Ofotbanen via Sverige (ARE-togene) benytter
Kongsvingerbanen til Alnabru.
Gods utgjør i overkant av 50 prosent av trafikken vest for Kongsvinger og nærmere 65 prosent
av trafikken øst for Kongsvinger. Arctic Rail Express togene (ARE) har en betydelig andel av
godstransporten på Kongsvingerbanen5. I tillegg går det en del vognlast og tømmertog på banen.
Det går 18 persontog og 20 godstog i døgnet fra Årnes til Kongsvinger, mens det på strekningen
Kongsvinger - Charlottenberg går 8 persontog og 17 godstog i døgnet.
Figur 3.10 viser utenriks godstransport på sjø, jernbane og veg, målt i vekt. Figuren gir bilde av
og informasjon om Kongsvingerbanens relative og tallmessige betydning i utenriks
godstransport. Importvolumet over Kongsvingerbanen er for tiden 1,3 millioner tonn mens
eksportvolumet er 365 000 tonn årlig – bulkgods inklusive.

5

Ofotbanens hovedfunksjon er frakt av malm fra Nord-Sverige til utskiping fra Narvik havn samt godstransport på
strekningen Narvik – Oslo. Store godsmengder går med Artic Rail Express (ARE-togene) mellom Narvik og Oslo via
Sverige og Kongsvingerbanen.
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Kongsvinger er gjennomgående for
intermodale tog6, vognlast mellom
Oslo, Stockholm/Halsberg og
systemtog over fra Solør-Rørosbanen
og inn i Sverige.
Figur 3.11 viser transportvolum
utenom bulk. Dette gir et bedre bilde
av fordelingen av intermodale
trafikkvolumer. Vi ser her at
Kongsvingerbanen befrakter 410 000
tonn på import og 60 000 tonn på
eksport utenom bulk.

Figur 3.10: Utenriks godstransport på sjø, jernbane og veg –
målt i vekt .2003-tall. Kilde: NTP 2010-2019 (2008)

Men slik Figuren også illustrerer er det
her et potensial som Glåmdalsregionen
er opptatt av å utvikle i tillegg til
triangelperspektivet drøftet
innledningsvis. Fra ordfører Bones i
Kongsvinger blir det for eksempel pekt
på at ” Hvor utrolig det enn høres ut, er
fakta at det finnes i dag en ferdig,
klimasikret infrastruktur nesten klar til
bruk som vil avlaste kapasiteten på
Dovrebanen betydelig.” (Bones 2008).
Som omtalt senere er det ikke lagt inn
noen vesentlig prioritering av
Kongsvingerbanen og ei heller
Solørbanen (se under) i inneværende
NTP-periode (NTP 2006-2015
(2004)), og heller ikke så langt i
forslag til kommende NTP (NTP
2010-2019 (2008)).
Godstrafikken på Solørbanen er
vesentlig massevirke og flis som
sendes til Sverige (industrien rundt
Karlstad) og Østfold. Til sammen ble
det transportert vel 415 tusen tonn på
strekningen i 2002. Det alt vesentlige

Figur 3.11: Utenriks årlig godstransport på sjø, jernbane og veg ikke bulk. Målt i vekt.2003-tall. Kilde: NTP 2010-19(2008).
6

Intermodal transport er transport av gods i en sammenhengende (kontinuerlig) transportkjede, der to eller flere
transportmidler inngår og godset er plassert i en og samme lastenhet (lastebærer) uten at selve godset håndteres ved
overføring i terminalleddet.
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av godset, om lag 94 prosent, transporteres i retning Elverum – Kongsvinger7 (ECON 2002).
Godset som transporteres på Solørbanen har delvis opprinnelse på Rørosbanen, og delvis på
Solørbanen. Banen utgjør også en mulig avlastning av Dovrebanen for trafikken mellom Oslo
og Trondheim – se også drøfting foran.
Godset som transporteres er av samme type i begge retninger og benytter det samme
vognmateriellet. Retningsbalansen er dårlig og det er følgelig lav utnyttelse av
transportkapasiteten i nordlig retning. Strekningen ble i 2002 trafikkert 10 ganger i uken i begge
retninger. Dette innbærer klargjøring av 1 togsett i hver retning hver avgangsdag. I 2005 ble
banen trafikkert med i størrelsesorden 24 tog i uka (Jernbaneverket 2005).
I forbindelse med en vurdering av lønnsomhet ved å flytte all transport fra bane til veg langs
blant annet Solørbanen, beregnet ECON i 2002 at godstrafikken på banen er svært lønnsom vis
a vis vegtransport, selv når infrastrukturkostnadene er medregnet. Lønnsomheten henføres
særlig til lave infrastrukturkostnader for jernbane, og de høye tidsavhengige kostnadene8 ved
lastebiltransporten (ECON 2002).

Kapasitet
Kongsvingerbanen er som beskrevet enkeltsporet, og avstanden mellom krysningssporene er
stedvis så lang at kapasiteten er begrenset (Jernbaneverket 2005). Kapasiteten på
Kongsvingerbanen er dermed langt på vei fullt utnyttet, særlig gjelder det på strekningen
Lillestrøm - Årnes. Her er det 100 prosent kapasitetsutnyttelse. Det går 75 tog i døgnet, hvor av
22 godstog og 53 persontog. Fra Årnes til Kongsvinger er kapasitetsutnyttelsen 70 prosent,
mens den fra Kongsvinger til Charlottenberg ligger på 50 prosent.
På Solørbanen er det lav kapasitetsutnyttelse.

Persontransport
Persontrafikken på Kongsvingerbanen er dels lokal- og regionaltrafikk fra Kongsvinger og
vestover mot Lillestrøm og Oslo og dels fjerntrafikk til Sverige over Kongsvinger og Magnor.

7
8

Godsmengden er et anslag basert på en representativ uke i september.
Kapitalkostnader og sjåførkostnader er de viktigste komponentene her.
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Figur 3.12: Antall reisende per år for stasjonene Kongsvinger og Skarnes (Kilde: NSB).
Trafikkstatistikk for Skarnes og Kongsvinger stasjoner er vist i Figur 3.12 ved antall på- og
avstigninger. Utviklingen over tid vises i figuren. I perioden 1994 og 1995 hadde NSB et
satsingsprogram på Kongsvingerbanen, og trafikken toppet seg rundt 250000 reisende på
årsbasis. Den store tilbakegangen ned til rundt 50000 reisende årlig kan tilskrives at
TimeEkspressen9 startet opp sammen med reduksjon i rutetilbudet på jernbanen.
Som et gjennomsnitt av 4 tellinger i 2006 og 2007 har Skarnes ca 30 påstigende pr hverdag,
mens Kongsvinger har ca 90 påstigende pr hverdag.
Det er regiontrafikken mellom byene rundt Oslo som dominerer trafikken. På
Kongsvingerbanen er togtilbudet best og mest nyttet mellom Lillestrøm og Årnes. De reisende
har ca. én togavgang per time mellom Årnes og Oslo. For de reisende med start eller endepunkt
øst for Årnes er det et dårligere tilbud. Til/fra Kongsvinger er dekningen rimelig god i
rushperioden, ellers svært svak.
På strekningen Stockholm - Oslo er det fire avganger per dag per retning. Trolig passerte
134000 reisende tellepunktet Charlottenberg med togselskapet Linx10 i 2004 før tilbudet ble
avviklet (Jernbaneverket 2005). Siden 2007 ble daglige avganger igjen kjørt, denne gangen av
Statens Järnvägar. Persontrafikken har nå tatt seg opp til et nivå som var på den tiden Linx
avviklet sitt rutetilbud11
9

TIMEkspressen, drevet og eid av det NSB-eide busselskapet Nettbuss AS, er et ekspressbusstilbud med avganger
hver time på forskjellige strekninger.
10
Linx var et selvstendig søsterselskap under norske NSB og svenske Statens Järnvägar. Selskapet trafikkerte rutene
Oslo-Göteborg-København og Oslo-Stockholm. Selskapet ble avviklet etter 2004 pga. dårlig lønnsomhet.
En stund fryktet man at det ikke lengre ville gå tog mellom Oslo og Stockholm, men etter blant annet politisk press
ble et tilbud mellom de to hovedstedene gjenopprettet i 2005. I 2007 ble daglige avganger igjen kjørt av Statens
Järnvägar.
11
Personlig meddelelse med NSB
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Reisetiden mellom Oslo S og Kongsvinger avhenger av om togene stopper ved de minste
stoppestedene. De fleste togene har en reisetid mellom 1 time og 15 minutter og 1 time og 20
minutter. Mellom Oslo S og Årnes er reisetiden for de fleste togene 50-52 minutter. Reisetiden
kan imidlertid variere med opp mot 10 minutter, avhengig av stopper ved de minste
stoppestedene. På strekningen Oslo - Stockholm er reisetiden 6 timer og 5 minutter (COWI
2007).
Utenfor rushperioden vil bil være et marginalt raskere framkomstmiddel enn tog mellom Oslo
og Kongsvinger (1time og 12 minutter med bil mot 1 time og 19 min. med tog). I rush vil bilen
bruke ca 10 min. lengre tid og toget er da et raskere framkomstmiddel. På strekningen OsloÅrnes vil bil, med dagens vegnett, bruke ca 8 minutter kortere tid utenom rushperioden. I rush
er toget et par minutter raskere (COWI 2007).
Det arbeides for tiden med å utvikle persontrafikken på Kongsvingerbanen. En
samarbeidsgruppe bestående av Hedmark fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Ruter As,
Jernbaneverket og NSB ser på mulig nytt rutetilbud for gjennomføring fra desember 2010. Dette
betyr at gruppen forholder oss til eksisterende infrastruktur. Hovedmålene er økt frekvens til
Kongsvinger og redusert reisetid (Kongsvinger - Oslo på 1 time). Hvis samarbeidsgruppen
kommer til enighet om rutetilbudet vil dette bli offentlig tilgjengelig i 2009.
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4. Investeringer
4.1

Investeringsutvikling over tid på riksveg 2 og riksveg 20.

Riksveg 2 og riksveg 20 inngår sammen med riksveg 35 i det nasjonale stamvegrutenettet som
stamvegrute 2b. Siden begynnelsen på 1990-tallet har investeringene i det nasjonale
stamvegnettet samlet sett gått ned. I femårsperioden 1990-1994 ble det i gjennomsnitt investert
2,5 mrd. kr. per år i stamvegnettet. I perioden 2000 - 2004 ble det i gjennomsnitt investert 1,9
mrd. kr. per år (Vegdirektoratet). De relativt store strekningsvise investeringene for de deler av
stamvegnettet som går gjennom Glåmdalen må vi også litt tilbake i tid for å finne. Nå er det
riktignok påbegynt et større investeringsprosjekt på riksveg 2 som vi vil omtale nedenfor. Først
ser vi litt på investeringshistorikken og strekker oss tilbake til de to siste 10 årene før
tusenårsskiftet.
På riksveg 20 har det siden 1980 vært sju strekningsvise investeringsprosjekter hvor av seks av
dem har vært investering i ny veg. Til sammen har det blitt investert i overkant av 16 km ny
veg. Den største strekningsvise investeringen på riksveg 20 fant sted i begynnelsen av 80-tallet,
da det ble investert i ny veg fra Roverud (8 km. nord for Kongsvinger) til Brandval. Dette er en
strekning på ca 10 km, som ble utbygd i 2 etapper og var ferdigstilt i 1984. Den siste
strekningsvise investeringen på riksveg 20 var i Åsnes kommune i 1994 ved omlegging av
vegen ved Jammerdal.
Veg
Rv20

Strekning
Roverud - Rymoen
Rymoen - Brandval
Omlegging Jammerdal
Omlegging Kjølaberget
Omkjøringsveg Jømna
Østerhaug jernbaneundergang
Skogmuseet - Glåmbrua

Kommune Lengde, km Åpningsår
Kongsvinger
3,4
1984
Kongsvinger
6,2
1981
Åsnes
1,3
1994
Åsnes
1,3
1987
Elverum
2,5
1985
Elverum
0,1
1986
Elverum
1,8
1980

Tabell 4.1: Strekningsvise investeringer på riksveg 20 etter 1980. Kilde: Statens vegvesen.
Østerhaug jernbaneundergang er den eneste investeringen i tabell 4.1 over som ikke er en nyveg investering. Jernbaneundergangen ligger ca 5 km sør for Elverum sentrum. Den gamle
jernbaneundergangen var ikke tilpasset store kjøretøy, så dette var en investering for å fjerne en
flaskehals.
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Riksveg 20 går gjennom tettstedene Kirkenær og Flisa som er henholdsvis kommunesentrene i
Grue og Åsnes kommuner. Dette kan være en miljø- og trafikksikkerhetsmessig belastning for
sentrene. Statens vegvesen gjennomførte derfor en miljømessig opprustning av riksveg 20
gjennom kommunesenteret i Kirkenær i 2005. Gjennom Flisa er riksveg 20 delvis miljømessig
opprustet. I begge kommuner er det reservert trasé for omkjøringsveg gjennom nevnte tettsteder,
men usikkert når det evt. iverksettes bygging.
På riksveg 2 ble det på 1980- tallet gjennomført strekningsvise veginvesteringer mellom
Kongsvinger og Skotterud. I 1993 ble de siste 9 km. ned til riksgrensen sluttført.
I Kongsvinger sentrum ble riksveg 2 lagt om i 1991. Dette var en relativt stor investering med
en kostnad på 160 mill. kr. (1991-kroner).
Veg
Rv2

Strekning
Kløfta - Nybakk
Omlegging gjennom Kongsvinger by
Sjøenden - Malmermoen
Malmermoen - Dal
Dal - Matrand
Matrand - Skotterud
Skotterud - Riksgrensen

Kommune
Ullensaker
Kongsvinger
Kongsvinger/Eidskog
Eidskog
Eidskog
Eidskog
Eidskog

Lengde, km Åpningsår
10,5
2007
2
1991
3,2
1984
2,6
1986
3
1997
7,1
1988
9,3
1993

Tabell 4.2: Strekningsvise investeringer på riksveg 2 etter 1980. Kilde: Statens vegvesen
Den siste strekningsvise investeringen i tabellen over er Kløfta-Nybakk. Dette er første av fire
delstrekninger i utbyggingsprosjektet Kløfta – kongsvinger. Utbyggingsprosjektet startet opp i
2004, har en totalstrekning på 60 km. Den første strekningen fra krysset med E6 på Kløfta til
krysset med riksveg 174 på Nybakk (10,5 km) ble ferdigstilt i 2007, med en kostnad på 725
mill. kr.(2008 prisnivå). Kostnadene er delfinansiert med 60 prosent bompenger. Strekningen
ble bygd ut som firefelts veg med 16 meters bredde.

4.2

Investeringsplaner framover på veg

I forslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019 (2008) foreligger det ingen strekningsvise
investeringsplaner på riksveg 20. På riksveg 2 gjelder det samme for strekningen riksgrensen Kongsvinger. For strekningen Kløfta - Kongsvinger er det investeringsplaner framover.
Investeringsprosjektet Kløfta – Kongsvinger er delt inn i følgende 4 delprosjekter
(delstrekninger):
1. Kløfta - Nybakk (i Ullensaker kommune)
2. Slomarka - Kongsvinger (i Sør-Odal og Kongsvinger kommuner)
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3. Nybakk - Herbergåsen (i Ullensaker og Nes kommuner)
4. Herbergåsen - Slomarka (i Nes og Sør-Odal kommuner)
Som nevnt ble strekningen Kløfta - Nybakk ferdigstilt i 2007 til en kostnad på 725 mill kr.
Det er planlagt at hele strekningen Nybakk - Kongsvinger skal bygges ut med fire felter (NTP
2010-2019 (2008)). Neste utbyggingsetappe er Slomarka - Kongsvinger med oppstart før 2010.
Parsellen er 7 km lang og forutsettes ferdig utbygd innen 2015. I følge Statens vegvesen, Region
Øst vil kostnaden bli 1 480 mill. kr. For den gjenstående strekningen Nybakk - Slomarka ( 33
km) er det foreløpig lagt til grunn anleggstart i siste halvdel av planperioden. Statens Vegvesen
anslår kostnaden for strekningen Nybakk - Slomarka til ca. 3 mrd kr (2008 priser). Oppstart
avhenger av bompengefinansiering (NTP 2010-2019 (2008)).
Ut fra eksisterende planramme vil ikke strekningen Kløfta - Kongsvinger være ferdig utbygd
innen planperioden 2010 – 2019. Dersom planrammen øker med 20 prosent vil Statens
vegvesen prioritere statlige midler til forsering av utbyggingen med sikte på fullføring innen
planperioden. Framdriften vil avhenge av bompengepotensialet (NTP 2010-2019 (2008)).

Nybakk- Slomarka. Planlagt
oppstart 2015. Usikkert når
fullført. Hvis økt planramme,
fullført i løpet av 2019.
Kongsvinger - Slomarka
Planlagt oppstart i løpet av
2009. Planlagt ferdig innen
2015. Kostnad: 1,4 mrd. kr.
Lengde: 7 km.

Kløfta – Nybakk. Oppstart
2004. Ferdig 2007. Kostnad:
725 mill. kr.

Figur 4.1: Investeringsprosjektet Kløfta – Kongsvinger på riksveg 2. Kilde: Statens vegvesen.
Vår gjennomgang over av de strekningsvise investeringsplaner for riksvegene er basert på de
statlige transportetatene og Avinor AS’ faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010 - 2019.
Som en del av arbeidet med NTP 2010-2019 (2008) har de ulike transportetatene utarbeidet
utredninger om behov og muligheter fram mot 2040. I statens vegvesens utredning for
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stamvegrute 2b (Rv. 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta med tilknytting til Elverum (rv. 20) og rv.
35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund) er følgende 4 tiltaksnivåer listet opp for utvikling av ruta i
et langsiktig perspektiv:
1. Utilstrekkelig kapasitet og vegstandard. Det bygges enten 4-felts veg der ÅDT≥ 8500, eller
det bygges ny 2-felts veg for stamvegtrafikken mens eksisterende veg betjener lokaltrafikken.
2. Tilstrekkelig kapasitet, men utilstrekkelig vegstandard. Vegen utbygges til
vegnormalstandard når ÅDT ≥ 2800.
3. Mangelfull vegstandard. Vegen utbedres til vegnormalstandard ved forbedring av enkelte
standardkomponenter. (ÅDT<2800).
4. Tilfredsstillende vegstandard. Ingen (vesentlige) investeringstiltak. Vegkapitalen
opprettholdes i 30-årsperioden ved ordinære vedlikeholdstiltak. Vegen følges opp med hensyn
til ulykkesutvikling. (ÅDT<8500).
Med utgangspunkt i de 4 punktene over har de vurdert stamvegrute 2b og de strekningsvise
tiltakene er vist i figur 4.2.
I følge Statens vegvesen vil de ved gjennomføring av tiltakene i figur 4.1 ha oppnådd målet om
at stamvegrute 2b skal være en alternativ hovedforbindelse utenom Oslo gjennom det sentrale
østlandsområdet. Det gjelder både øst-vest (riksveg 2/riksveg 35) og sydøst-nord (riksveg
2/riksveg 20). Vi ser av figur 4.2 at det er nødvendig med en rekke strekningsvise investeringer
og vegutbedringer på både riksveg 20 og riksveg 2 for å oppnå ønsket vegstandard i et mer
langsiktig perspektiv.
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Figur 4.2: Tiltak for å nå mål om vegstandard i 2040. Kilde:
Statens vegvesens Stamvegutredning for rute 2.b.
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Mer detaljert nevnes følgende investeringsbehov for de to vegene:



Strekningen Kløfta x E6 – Kongsvinger (Rasta) bygges ut til vegnormalstandard ved
o Ny veg, smal 4 felt, fram til Kurudsand i Kongsvinger (ingen tiltak mellom
Kurudsand og Sundehjørnet)
o Ombygging av eks veg til smal 4 felt fra Sundehjørnet til Rasta



Strekningen Kongsvinger (Rasta) – Riksgrensen har god standard, men et par mindre Tstiltak foreslås
o Kapitalbevarende tiltak
o Tiltak etter Ts-revisjon mellom Sjøenden og Malmermoen



Strekningen Kongsvinger – Roverud utvikles til vegnormalstandard ved
o Utvikling av eks veg fra Kongevegen x fv 395 – Vingersnoret bru
o Ny veg Vingersnoret bru – Roverud x rv205



Strekningen Roverud – Grinder har relativt god standard med unntak av strekning ved
Nor hvor det bygges
o Ny veg over jernbane og elv.



Strekningen Grinder – Kjølaberget utvikles til vegnormalstandard ved å
o Bygge omkjøringsveg på Kirkenær, G/S-veger
o Ombygging av strekningen Skulstadmoen – Flissundet bru. G/S-veger
o Bygge omkjøringsveg på Flisa



Strekningen Kjølaberget – Jømna er relativt god, men tiltak for å bevare vegkapital må
til



Strekningen Jømna – Glåmbrua x rv25 – Terningmoen x3 utbygges til
vegnormalstandard ved
o Ny veg 2 felt Jømna – Helset
o Ny veg 2 felt Helset – Glåmbrua – Terningmoen x rv3, alternativt 4 felt langs eks veg

Kilde: Statens vegvesens Stamvegutredning for rute 2.b.
Statens vegvesen har laget en prioritering av disse tiltakene. 1. prioritet er som vi vet
strekningen Kløfta - Kongsvinger. 2. prioritet har strekninger på Nord-sydaksen som i følge
vegvesenet er viktige for næringslivets transporter og hvor det er nødvendig å få ned reisetiden.
Her prioriteres da strekninger med høy trafikk, da både manglende kapasitet og lav geometrisk
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standard gir svekket framkommelighet. Her ligger strekningene Kongsvinger - Roverud og
Jømna - Glåmbrua. Førstnevnte strekning er innfartsveg til Kongsvinger fra nord, og er i følge
Statens vegvesen en smal og ulykkesbelastet vegstrekning. Den andre strekningen er innfartsveg
til Elverum fra syd. Dette er en smal og innebygd veg med nedsatte fartsgrenser på nesten hele
strekningen. 3. prioritet er vegstrekninger hvor det er nødvendig å leve med dagens standard en
tid framover, men hvor det bør settes inn tiltak i løpet av en 30-års periode. I 3.prioritesgruppen
ligger planene om 4-feltsveg ved innkjøringen til Kongsvinger fra Øst (Sundehjørnet - Rasta),
og utbygging til vegnormalstandard fra Nord i Kongsvinger kommune til like ved Flisa i Åsnes
kommune (Nor - Kjølaberget).

4.3

På svensk side: Riksväg 61 og en ny ”E16”.

De viktigste norsk - svenske
grensepasseringene og nord - syd
vegstrekningene er vist i Figur 4.3.
Det overordnede bildet og tilhørende
visjoner og planer for utvikling av
forbindelser mellom de to landene
kommer vi tilbake til.

Riksväg 61
Fra Magnor går riksveg 2 inn i
Sverige og over i riksveg 61 mellom
Magnor og Karlstad – et strekk på ca
100 kilometer, se Figur 4.3. Vi skal
kort se på noen hovedtrekk og
pågående og planlagte utbedringer
på denne strekningen.
Generelt så gjelder – også for
situasjonen på svensk side – at
dagens veger mellom Oslo og
Karlstad har en lite tilfredsstillende
standard (Rambøll 2007).
For riksväg 61 er det i inneværende
planperiode i Sverige kun planlagt
mindre utbedringstiltak og i tillegg
til ombygging utenom Åmotsfors12.
Til sammen beløper det seg til ca
Figur 4.3: RV61 fra grensen til Karlstad
12

”Värmlands regionale transportinfrastruktur 2004 – 2015”
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200 MSEK. Planlagte og delvis gjennomførte tiltak er vist i figur 4.4.

Figur 4.4: Viser planlagte tiltak i Värmlands län i innenværende planperiode. Langs Rv61 beløper
tiltakene seg samlet til om lag 200 MSEK. Kilde: Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Värmlands län 2004-2015 Fastställd av Länsstyrelsens styrelse.
En tilfredsstillende sikkerhet og effektivitet krever møtefri veg. For strekningene mellom Eda
og Karlstad på riksväg 61 er det som vist kun planlagt mindre tiltak og ombygginger for å bedre
sikkerheten. Det er først på mellomlang sikt (innen 2020) at det er snakk om oppstart på
utbygging av møtefri riksväg 61 til Karlstad. Rambøll (2007) har anslått at en slik utbygging
mellom Kongsvinger og Karlstad vil kreve investeringer i størrelsesorden 4 milliarder kroner.
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Rambøll konkluderer med at
”Med den investeringssituasjonen som er på norsk og svensk side på … Rv2/Rv61
mellom Oslo og Karlstad, vil det ikke være mulig om å nå målet om 4 felts veg … innen
2020 med den investeringstakten som er i dag.”
Men den mest sentrale vegpolitiske saken på svensk side er å bedre kommunikasjon i midtSverige. Her kommer en visjon og etter hvert planer om en ny E16 inn i Sverige – markert med
rødt i Figur 4.5 - utarbeidet i
samarbeid med norske
myndigheter.

”E16-saken”
E16 er i dag strekningen
Londonderry -BelfastGlasgow- Edinburgh Bergen-Fagernes-Oslo.
Totallengden er 710 km,
hvorav 520 km i Norge. Fra
svensk side har man så i et
lengre perspektiv ønsket å se
på forbindelsen forlenget fra
Oslo til den svenske kysten.
Ideen er et vegsystem som
fungerer tilfredsstillende i
Skandinavia og ikke minst
forbedrer kommunikasjonen
øst-vest i Sverige.

Figur 1: Vegstruktur ved grensen – Riksveg 61 på svensk side er
framhevet.

Dagens veg mellom
Kongsvinger og Torsby,
riksveg 200 og Lv. 239, er en
av i alt 20 grenseoverganger
mellom Hedmark fylke og
Värmland/ Dalarna. På disse
grenseovergangene passerte
det daglig ca 7900 kjøretøy
pr. døgn i 2001. Av disse
benyttet 4500
Figur 4.5: Kartet viser de sentrale øst-vest og nord-syd vegene i
grenseovergangen ved
Sverige og Norge. En mulig ”E16” er inntegnet med rødt – se teksten
riksveg 2/61, Magnor/Eda.
for status og bakgrunn. Kilde: http://e16.se/files/media/E16vagar.pdf
Grenseovergangen riksveg
200/ Lv. 239 ved Vittjärn hadde i 2001 ca 400 kjøretøy pr. døgn, noe som gjør denne til den
tredje største overgangen (målt i trafikkmengde) mellom disse län/fylker. Trafikken på riksveg
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200 ved Kongsvinger og på Lv. 239 ved Torsby er betydelig større, ca 1500 kjøretøy pr. døgn i
200114. (Dagens trafikktall ved grensegangen Eda /Magnor blir nærmere omtalt i kapittel 5).

Figur 4.6: Det eksisterende strekket mellom Kongsvinger og Torsby er lite tilfredsstillende, og på
svensk side er videre kommunikasjon øst – vest over mot kysten ved Gävle nord for Stockholm
vanskelig og lite effektiv.
Strekningen Gävle – Oslo er sett under ett og i dag en riksveg med klare svake strekk. Dårligst
standard på svensk side er det fra riksgrensen til Torsby, videre på deler av strekningen
Malungen – Borlange, og på gjennomfarten gjennom Hofors.
På svensk side er situasjonen at Dalarna og Gävleborg er de eneste berørte län i Sverige som
ikke har en øst-vest vegforbindelse med Norge som holder tilfredsstillende standard. På svensk
side legges det vekt på at utviklingen av næringsliv og arbeidsmarked vil tjene på en bedre veg
mellom de to landene. På den bakgrunn etablerte 9 svenske kommuner - Gävle, Sandviken,
Hofors, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung-Sälen og Torsby - og Kongsvinger
kommune på norsk side i 2000 et samarbeid om å utvikle en visjon for en bedre E16 i det
såkalte ”Prosjekt E16”. Det ble i 2002 presentert en rapport med en visjon for strekningen
mellom Gävle og Oslo – dvs en ny E16 på svensk side som en forlengelse av E16 mellom
Bergen og Oslo på norsk side. Denne består av en veg med delvis ny trasee mellom Gävle og
Oslo via Dalarna, Nordvärmland – gjennom Skandinaviakrysset og Hedmark. Videre fra Oslo er
visjonen en kyst til kyst veg – en E16 mellom Bergen og Gävle.
Den overordnede visjonen på svensk side er at når en slik veg er på plass med tilfredsstillende
standard blir
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”Mellansverige att stärkas på många sätt. Ett område med goda kommunikationer
lockar till sig fler besökare, ökar möjligheterna för inflyttning, arbetspendling och
nyetableringar.” 13
For transport mellom nord og sør i begge landene blir det, slik man ser det på svensk side, klart
mest effektivt å velge E16 over riksgrensen.
I arbeidet med visjonen er det prioritert 5 nøkkelområder på svensk side:
 En felles svensk - norsk forstudie/vegutredning Torsby - Kongsvinger
 Utrede mulig utbedring av Rv71’s verste strekk: DalaJärna - Vansbro, Yttermalung til
Tandö - Bu
 Presse på for å få gjennomført trafikksikkerhetstiltak og øket framkommelighet mellom
Borlänge og Djurås på Rv. 70/71.
 Presse på for å få med utbyggingen forbi Hofors i nesta planperiode 2010-2020
 Koordinere Gävle-Oslo-forbindelsen med Gävle havns utviklingsbehov
En felles norsk - svensk forstudie forelå i 200214 og skisserer alternative utbyggingstraseer.
Dette er senere fulgt opp på svensk side i mai 2008. Da besluttet den svenske regjeringen at
vegen mellom Torsby og grensen skal bli riksveg. Videre er det besluttet at Vägverket skal
utrede forutsetningene for realiseringen av en slik Europavegstatus fram til norskegrensen15.
Norske vegmyndigheter har tilsvarende utredninger på gang for et par alternative traseer for E6forlengelse, hvorav en ”møter” den svenske traseen mellom Kongsvinger og Torsby.
Det er så nylig framlagt en systemanalyse15, hvis formål var å gjennomgå faktaunderlag og
visjon for en ny E16 for:
 En framtidig E16 sin funksjon og nytte for næringsliv og befolkning
 Utvikling av en sterk regional og interregional utvikling
 Å få til en betydelig høyere prioritering av ombyggingsprosjekter langs en E16 i forhold
til tidligere planrulleringer
Systemanalysen konkluderer med at:
”E16-stråkets varierande standard bör i framtiden ersättas med mera enhetlig vägbredd
och hastighetsstandard. Flaskhalsarna i Hofors, BorlängeDjurås, Dala-Järna Vansbro, Yttermalung samt den undermåliga gränspassagen Torsby -Kongsvinger
åtgärdas. Stråket blir ett naturligt vägval mellan Gävle och Oslo och i kopplingar
mellan E45 och Oslo.”15
Med denne analysen finnes det nå rundt 20 analyser / utredninger fra norsk og svensk som
knytter an til forskjellige aspekter og strekk av en ny E16. En slik veg er ikke inntatt i eller
13

http://e16.se/index.php?sr=1
Torsby kommun og Kongsvinger kommune: ”Ny hovedveg mellom Kongsvinger og Torsby Utredning
av en forbedret vegforbindelse Kongsvinger – Torsby, del av vegruten Oslo - Gävle ” Juli 2002 (Hjellnes
COWI AS 2002)
15
Stellan Lundberg, Patrik Lundberg, Erik Bergfors og Tomas Hellquist 2008 ”Systemanalys Gävle –
Oslo (”E16”)” Slutrapport 081015, ÅF-Infrastruktur AB
14

59

omtalt i gjeldende vegplan ”Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmlands län 20042015. Fastställd av Länsstyrelsens styrelse den 19. april 2004”.

4.4

Pågående og planlagte investeringer i jernbanenettet

Det er i inneværende investeringsperiode satt av midler til å utvide krysningsspor på Lillestrøm
stasjon. Videre får Sørumsand og Fetsund forbedrede plattformer og adkomst. Det skal også
gjennomføres ballastrensing av hele Kongsvingerbanen.
Ballastsrensingen16 er startet opp, og vil
være ferdig i 2010/2011 (Jernbaneverket
2005).
I Nasjonal Transportplan 2006 – 2015
(2004) er det for øvrig for jernbanenettet
i regionen ikke planlagt store
investeringsprosjekter.
I Jernbaneverkets handlingsprogram for
2006 – 2015 (2005) står følgende mål
for videreutvikling av jernbanen for
transportkorridoren Oslo - Ørje/Magnor:
 Beholde markedsandeler i
pendlingstrafikken mot Lillestrøm og
Oslo
 Økt punktlighet, hastighet og
kapasitet for å effektivisere med sikte på
å kunne ta en større del av
godstrafikken, særlig mot midt-Sverige
og Baltikum.
I forslag til Nasjonal transportplan 20102019 (2008) er det heller ikke lagt inn
store investeringsprosjekter i
Figur 4.7: Investeringstiltak Kongsvingerbanen
innenværende NTP-planperiode (Jernbaneverket
planperioden. Forslaget henviser til det
2005)
arbeidet som Region Värmland og
fylkeskommunene Østfold, Akershus og Hedmark m.ﬂ. har på gang, med blant annet å få
utarbeidet en rapport om tilvekstkorridoren Oslo–Karlstad–Stockholm, og infrastrukturens

16

Dårlig pukkballast anses som en kostnadsdriver i vedlikeholdet. Ballasten ble fornyet i 1950- og -60-årene, og de
strekninger som ikke ble reballastert i forbindelse med overgang til betongsviller – herunder på Kongsvingerbanen - ,
har nå utviklet en dårlig kvalitet og vedvarende behov for saktekjøringer og fare for punktlighetsforstyrrelser.
Ballastrensing har derfor høy prioritet i planperioden. Fornyelse av pukkballasten i sporet, drensanlegg, kabler samt
kantrens er et prioritert tiltak i denne planperioden for NTP (Jernbaneverket 2005).
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rolle for å stimulere til ønsket utvikling. Det heter at ”Rapporten vil bli gjennomgått i det
videre arbeidet med utviklingen av Kongsvingerbanen” (NTP 2010-2019 (2008)).

Figur 4.8: En illustrasjon av Kongsvingerbanen som
utenlandskorridor i godstog-nettet. Kilde: Folder "ETT
GRÄNSLÖST KLIMATSÄKRAT TRANSPORTSYSTEM I
HEDMARK OCH VÄSTRA VÄRMLAND”.
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5. Nasjonal og regional betydning av infrastrukturen i
Glåmdalsregionen
5.1

Næringsmessige effekter av infrastrukturtiltak

Produksjons- og inntektsutviklingen i en region er som hovedregel bestemmende for regionens
økonomiske utvikling. Produksjonsvekst krever økt ressursinnsats eller bedre utnyttelse av de
allerede tilgjengelige ressurser. Transportinfrastruktur er i hovedsak et gode som bokstavelig talt
benyttes ”underveis” i en eller annen produksjonsprosess, det være seg arbeidskraft, varer,
tjenester i næringsøyemed, eller produksjon av opplevelser og trivsel for befolkningen (Bråthen
m.fl. 2003). Nytten av transporttiltak vil være knyttet til reduserte transportkostnader for all
aktivitet til sammen. Slike kostnadsreduksjoner kommer til uttrykk ved spart reisetid, bedret
sikkerhet, bedret visuell kvalitet knyttet til transportssystemene (landskapshensyn, turistveger),
reduserte barrierer (f.eks. i form av ferger), reduserte driftskostnader for transportmidlene, og
reduksjon i støy og annen forurensing. Transporttiltak kan ha betydelige konsekvenser i et stort
område, og kan f.eks. innebære omlokalisering av bosteder og næringsvirksomhet. Det er
nettovirkningene av dette, korrigert for omlokaliseringskostnadene som er den realøkonomiske
nytten av prosjektet (Lein og Køhn 2006).
Reduksjon i en del av de typer kostnader nevnt over vil ikke ha noen direkte nytteeffekt for
næringslivet, men det er ikke enkelt å isolere hvilke type kostnader dette gjelder. Enkelte
kostnader går mer direkte på næringslivet enn andre, så som redusert framføringstid og sparte
driftskostnader.
Reduserte transportkostnader kan for enkelte bedrifter gi muligheter for å øke
markedsstørrelsen. Det igjen gir økt produksjon og inntekt. Dette kan føre til markedsvridning
som igjen gir stordriftsfordeler. Dersom dette fører til regional spesialisering og
klyngedannelser kan produktiviteten komme til å øke (Rambøll 2007).
Utbygging av transportinfrastruktur kan ha betydelig effekt for konkurranseevnen til
næringslivet i ulike regioner, men effektene av infrastrukturinvesteringer vil variere mellom
ulike regioner. Dette avhenger av regionens vekstkraft (utdanningsnivå, næringsmiljø etc.),
næringssammensetning, kvalitet på infrastruktur og beliggenhet i forhold til andre regioner. Det
er samtidig vanskelig å isolere hvilke geografiske områder som påvirkes av investeringer i
infrastruktur. Et prosjekt på en veg- eller jernbanestrekning kan være positiv for en region og
samtidig negativt for andre nærliggende regioner hvor det ikke bygges ut. En bedret
infrastruktur gjennom økte investeringer er derfor ikke en garantist for økonomisk vekst. Det er
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heller ikke mulig å regne seg fram til hvordan økte investeringer i transportinfrastruktur
påvirker eksisterende næringsliv eller muligheter for næringsutvikling.
For større offentlige investeringer i infrastruktur anvendes nytte-kostnadsanalyser etter en gitt
mal for å fange opp de viktigste realøkonomiske effekter. Ved infrastrukturinvesteringer blir det
samfunnsøkonomiske gevinsten (nytten) av investeringene målt opp mot investerings kostnadene. Hensikter med veginvesteringer er gjerne å gi bedre framkommelighet og/eller å
gjøre vegen mer trafikksikker. Ved veginvesteringsprosjekter vil derfor nytten av sparte
transport- og ulykkeskostnader bli målt opp i mot investeringskostnadene. Bedre
framkommelighet oppnås ved å fjerne flaskehalser, kunne ta unna en større trafikkmengde
(redusere køer), eller bidra til en generell forbedring av vegnettet. Nedenfor er det listet opp
effekter for næringslivet av denne type investeringer, hvor alle vil bidra til lavere kostnader for
transportører og transportkjøpere (Lein og Køhn 2006):
-

-

-

-

-

Transporttiden for sjåfør og transportmiddel reduseres. Dette gir reduserte
lønnsutbetalinger og slitasje på kjøretøy.
Transporttiden til og fra arbeid reduseres. Det kan medføre at flere personer betrakter
bedriften som et mulig arbeidssted, og at bedriften derfor står overfor et større tilbud og
bedre tilgang på kompetent personale. Samme effekt kan framkomme dersom bedre
punktlighet og frekvens oppnås.
Transporttiden for reiser i arbeid reduseres. Dermed reduseres kostnadene for bedrifter
forbundet med arbeidsreiser.
Transporttiden for varer som skal til og fra bedriftene reduseres. Redusert transporttid
medfører at innsatsvarer flyttes raskere mellom bedrifter og at ferdigvarer kommer
raskere fram til sluttbrukerne. Lagerhold kan reduseres, og det er muligheter for å nå
større markeder med ferdigvarer.
Punktlighet og regularitet forbedres. Det blir færre forsinkelser og bedriftene kan med
større sikkerhet planlegge kjøp av innsatsfaktorer og leveringer til markedet. Styrket
regularitet minsker behovet for lagerhold. I Norsk logistikkbarometer 2007 mener
mellom 80 -90 prosent av bedriftene at transportørenes evne til å tilby
leveringspålitelighet, leveringstid og leveringssikkerhet er av stor betydning for deres
konkurranseevne.
Fleksibilitet og frekvens forbedres. Redusert transporttid gjør det enklere å frakte varer
(inkl arbeidskraft) nøyaktig etter behov. Kortere transporttid vil medføre at
transportbedrifter kan påta seg flere oppdrag og dermed økt frekvens for kjøperne av
transporttjenester.
Det blir mulig å benytte seg av tyngre kjøretøy. Dette kan være aktuelt for en del
bedrifter fordi det reduserer transportkostnadene.
Skader på varer og materiell reduseres. Tiltak som medfører færre ulykker fører til
færre skader på varer og materiell i tillegg til skade på personer eller dødsfall.
Forbedring i infrastrukturen kan medføre at forsikringsbehovet reduseres, evt. at
premiene blir billigere.
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Resultater fra Norsk Logistikkbarometer 2007 viser at 75 prosent av næringslivsbedriftene
mener samferdselsinfrastruktur er viktig for deres konkurransekraft. I en spørreundersøkelse
gjennomført av ECON (Næringslivets nytte av infrastrukturinvesteringer, notat 61/99) blant
norske bedrifter er pålitelighet og fleksibilitet i transportene av stor betydning for næringslivet
og ansees som viktigere enn tidsbesparelsene. Påliteligheten synes spesielt viktig både for godsog persontrafikk (Rambøll 2007).
I følge Transportbrukernes fellesorganisasjon (TF) er økt satsing på kollektivtransporten også av
betydning for framkommeligheten. Dette gjelder spesielt i og rundt regionssentrene, hvor bedret
kollektivtilbud vil bidra til færre personbiler på vegen og bedre framkommelighet for
næringstransportene ("En infrastruktur vi kan være stolt av", http://www.tf.no, 2008). En
empirisk studie utført av Transportøkonomisk Institutt (Ludviksen m.fl. 2001) om næringslivets
problemer knyttet til transportinfrastrukturproblemer, viser at kødannelser rundt store byer
oppleves som det største transportinfrastrukturproblemet. 62 prosent av transportbedriftene og
51 prosent av produsentene/handelsbedriftene opplever dette som svakheter ved
transportsystemet. I samme undersøkelse opplever 51 prosent av transportbedriftene og 39
prosent av produsentene/handelsbedriftene dårlig vegstandard på enkelte strekninger. Siden det
ofte er vanskelig å identifisere de infrastrukturmangler som er mest utslagsgivende for
bedriftenes ressursbruk, kan man heller ikke forvente at eliminering av de mest synlige
flaskehalser umiddelbart vil forbedre næringslivets konkurransedyktighet. Omfanget av totale
samfunnsøkonomiske kostnader forårsaket av infrastrukturproblemer inneholder ikke bare de
direkte og synlige utlegg som oppstår pga. stans eller forsinkelser i leveringsoperasjoner. En må
også ta hensyn til ekstra innsats som må til for at leveringstrafikken skal kunne avvikles som
planlagt til tross for de eksisterende infrastruktursvakheter. Denne delen av samfunnskostnader
fanges ikke opp av de tradisjonelle nytte-kostnadsberegningene (Ludvigsen m.fl. 2001).

5.2

Infrastrukturens betydning for regional utvikling

I hvor stor grad investeringer i transportinfrastruktur bidrar til regional utvikling er omdiskutert
i litteraturen. Det er ingen entydig årsak-virkning sammenheng og implikasjonene av ulike
former for transport- og infrastrukturpolitikk mht. regional utvikling er langt fra avklart. Vekst i
en region vil avhenge av ressurstilgang og av utnyttelsen av allerede eksisterende ressurser.
Forbedret transportnett kan gi opphav til en generell økonomisk vekstprosess, gjennom
kostnadsreduksjoner, effektivisering og spesialisering, mens en annen mulighet er at slike
prosjekter først og fremst gir seg utslag i rene korridoreffekter, dvs. at de primært angår
trafikkflyten (Ohr og Bråthen 2003).
I en ECON-rapport fra 2002 (”Transportkostnader, konkurranseevne og bedriftslokalisering”)
nevnes følgende effekter av betydning for om investeringer i transport internt eller til en region
skal økonomisk vekst:
- hvor sterke kostnadsreduksjoner det eksisterende næringslivet får
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-

om forbedringen gjør at regionen lykkes bedre i å trekke til seg nye bedrifter, og om
disse kan vokse.
om andre nødvendige vekstfaktorer er til stede i regionen, slik som velfungerende lokalt
næringsmiljø, utdanningstilbud eller jobbmuligheter for personer med høyere
utdanning.

Det kan argumenteres for at mulighetene for at forbedringer i transportnettet skal sette i gang en
regionaløkonomisk vekstprosess er større, jo
- svakere transportnettet er utbygd i utgangspunktet. Spesielt gunstig for mulighetene for
å generere økonomisk vekst er det dersom det finnes en sentral ”missing link” som
oppheves gjennom investeringene.
- større vekstpotensial regionen har, f.eks. i form av naturressurser, godt kvalifisert
arbeidskraft eller et ekspansivt næringsliv.
- sterkere industrielt og politisk miljø/tradisjon regionen har. Dette kan utgjøre et viktig
grunnlag for å utløse det vekstpotensiale som måtte eksistere. (Lein og Køhn 2006).
I ØF-rapporten ”E- 16 Betydning, standard og investeringsbehov” (Lein og Køhn 2006)
refereres det til følgende tre forutsetninger (Fröidh, 2003) som må oppfylles at bedret
infrastruktur skal kunne bidra til økonomisk utvikling i en region:
- Økonomien må fungere bra og ha et vekstpotensial, f.eks. ved godt utdannet
arbeidskraft og en dynamisk regional utvikling.
- Investeringen må gjennomføres på riktig måte.
- Investeringen støttes av tiltak rettet mot regionen som går ut over selve
infrastrukturtiltaket. For eksempel planlegging av parkeringsareal, offentlig
infrastruktur knyttet til offentlig kommunikasjon, tilbud av næringsarealer, etc.
I Møreforsknings rapport ”Ringvirkninger av transporttiltak” (Bråten og Lyche 2002) vises det
til at tiltak for å bedre transporttilbudet ikke behøver å være entydig positivt for den økonomiske
utviklingen i en region, men at situasjonen tvert om svekkes. Dette henger for det første
sammen med at slike tiltak som det er snakk om her er ”symmetriske” i den forstand at
reduserte transportkostnader både virker på regionens egne aktører og på konkurrerende
virksomheter. Dermed kan konkurransen for aktørene i regionen skjerpes. For det andre kan
reduserte transportkostnader overføre markedsandeler mellom aktører innen regionen, uten at
det samtidig skapes ny aktivitet.
Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) i Sverige drøfter i rapporten ”Infrastruktur
for tilväxt” (SIKA rapport 2004:1) sammenhengen mellom investeringer i transportsystemer og
regionaløkonomisk vekst. Også der er konklusjonen at sammenhengen langt fra er entydig. Et
resultat som synes å være gjeldende i alle analysene av infrastrukturinvesteringenes betydning
for regional utvikling, er at det er nødvendig, men ikke en tilstrekkelig forutsetning for vekst i
en region.
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Regionforstørring
I flere norske og svenske studier av regional utvikling blir det konkludert med at regioners evne
til regionsforstørring og regionsammenkobling er viktig for å gjøre regionen mer attraktiv for
personer og bedrifter og stimulere til økt økonomisk aktivitet. Regionforstørring er en prosess
som består i at tidligere separate arbeidsmarkedsregioner knyttes sammen til en ny og større
region gjennom økt pendling. Avgjørende betydning for regionforstørring er godt fungerende
samferdsels- og infrastruktur og et fleksibelt arbeidsmarked.
Argumenter for regionsforstørring er i første rekke at det fører til større valgfrihet i det lokale
arbeidsmarkedet. Dette kan i sin tur føre til at sysselsettingen øker ved at det regionale
arbeidsmarkedet utvides og at et evt. misforhold mellom hva som tilbys og hva som etterspørres
av arbeidskraft i det regionale arbeidsmarkedet blir redusert. Dette innebærer at arbeidskraft
lettere kan overføres fra næringsgrener i tilbakegang og over til mer ekspansive sektorer.
Alternativet til regional vekst gjennom regionforstørring er egen drevet vekst. Denne strategien
vil være mest aktuell for regioner som geografisk ligger langt fra vekstregioner.
Regionforstørring kan også ha negative konsekvenser for det lokale næringsliv gjennom økt
konkurranse og tap av kompetent arbeidskraft.
Rikspolitisk er det et mål å bidra til regionforstørring gjennom samferdselstiltak. I St. meld. nr.
21 (2005-2006) står det følgende: ” Regjeringen legger vekt på at vegutbyggingen mellom
sentre og mellom senter og omland skal medvirke til regionforstørring, for å utvide og styrke
lokale arbeidsmarkeder og tilgang på tjenester for befolkning og næringsliv.”
I St. meld. nr. 25 (2004-2005) fremholdes innsats for regionforstørring gjennom utvikling av
infrastrukturen som en viktig strategi for å nå regionalpolitiske mål. Det innebærer både å
knytte sammen flere mindre byer («flerkjernestruktur») og en kopling av disse til større
byområder som virkemiddel for en balansert regional utvikling og avlastning av
hovedstadsområdet. For å utvikle en flerkjernestruktur er det i følge St. meld nr. 25 behov for
effektive transportsamband mellom tettsteder og byer med ulik størrelse. I områder der det
ligger til rette for å utvikle jernbanetilbudet, bør jernbanen ta hånd om store
persontrafikkstrømmer.
I Rambøll (2007) vises det til svenske studier som konkluderer med at mulighetene for økt
pendling gjennom bedre persontransport er størst på relasjoner med reisetider mellom 20 og 60
minutter, mens det kritiske reisetidsintervallet for daglige tjenestereiser (reiser i arbeid) ligger
mellom 90 og 180 minutter. I følge samme rapport er det en forutsetning for at jernbanen skal
være en regionforstørrer at tilbringertjenesten på mellomlange reiser utgjør en begrenset del av
reisetiden og at bilreisens køproblemer og/eller begrensninger/kostnader ved parkering betyr
mer enn togreisens ulemper med tilbringerreise og ventetid ved lokale reiser. De konkluderer
med at en forbedret jernbane mellom Oslo og Karlstad slik at reisetiden kom ned i 2 timer vil,
med et kritisk reisetidsintervall på 90 – 180 minutter, skape et større bo og arbeidsmarked både
for Oslo-Kongsvinger og rundt Karlstad.
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I følge Transportøkonomisk institutts reisevaneundersøkelser (RVU) har gjennomsnittsreisen
for arbeidsreiser hatt en årlig vekst i perioden 1984-2005 på 0,9 prosent. Det tilsvarer i
underkant av 26 prosent for hele perioden (Engebretsen og Vågane 2008). De lengste reisene
utgjør i perioden en stadig større del av arbeidsreisene, mens de korte turene utgjør en synkende
andel. En mulig årsak til denne tendensen er at arbeidsplassene mer og mer konsentreres til
større sentre slik at flere blir tvunget over på pendling til disse sentrene. En annen forklaring,
som Engebretsen holder som viktigst, er at den generelle rekkevidde har økt og at de
yrkesaktive søker arbeid over et større geografisk område.
Vi kan oppsummere med at et større arbeidsmarked gjør en region mer attraktiv både for
befolkning og næringsliv. Det blir lettere for begge ektefeller/samboere å få jobb. Markedet blir
større, slik at det er lettere å få lønnsom drift for spesialiserte bedrifter, slik at det blir
etterspørsel etter folk med høy utdanning og spesialkompetanse. Hvis en region lykkes i å
trekke til seg befolkning og bedrifter, vil dette gi opphav i vekst i innbyggertallet, som igjen vil
generere lokal etterspørsel og derigjennom ytterligere sysselsettingsvekst.

5.3

Infrastrukturens betydning for regional utvikling i
Glåmdalen

Innledning
I Statens vegvesens stamvegutredning for rute 2b (NTP, Innspill, 2010 – 2019 (2007)) legges
det vekt på å redusere reisetiden for næringslivets transporter og for pendlertrafikken for å
styrke ABS-regionene (arbeids-, markeds- og serviceregionene). Dette innebærer bedret
framkommelighet, men det må gjennomføres innen de gjeldende sikkerhetsmessige og
miljømessige rammer (Statens vegvesen 2006). For jernbanens del i regionen er det ikke lagt
inn noen større investeringsprosjekter for planperioden 2010-2019 (jfr. kapittel 4).
Regionsforstørring og regionssammenkobling er viktig for å gjøre regionen mer attraktiv og
dermed økt økonomisk aktivitet. Dette forutsetter fleksibelt arbeidsmarked og godt fungerende
infrastruktur. Første del av dette kapitlet vil vi vie til å se nærmere på næringsstrukturen i
Glåmdalen og betydningen av infrastruktur. I andre del kobles data for pendling med
betydningen av infrastruktur. Betydningen av infrastrukturen i Glåmdalen utover regionens
grenser blir drøftet i kapittel 5.4.
30-40 prosent av arbeidsplassene i Glåmdalskommunene er innen offentlig sektor. I
Kongsvinger kommune er om lag 50 prosent av disse arbeidsplassene i statlig sektor. For de
øvrige kommunene er arbeidsplassene i hovedsak i kommunal sektor. Statistisk sentralbyrå og
sykehuset på Kongsvinger sysselsetter til sammen ca 1000, og er grunnen til det relativt høye
statlige arbeidsplassandelen i Kongsvinger. I offentlig sektor er betydningen av god
infrastruktur i stor grad relatert til gode kommunikasjonsmuligheter for de arbeidsreisende.
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2007
Sysselsatte personer etter arbeidssted
0402 Kongsvinger 0418 Nord-Odal 0419 Sør-Odal 0420 Eidskog 0423 Grue 0425 Åsnes 0426 Våler
Jordbruk, jakt, viltstell og fiske/fangst
149
52
117
72
180
269
144
Skogbruk
102
56
35
74
114
87
43
Bergverksdrift
64
11
5
4
4
Trelast- og trevareindustri
76
12
77
64
199
169
336
Øvrig industri
829
160
353
279
218
214
23
Vann- og kraftforsyning
37
7
3
4
4
1
Bygg og anlegg
617
203
197
189
180
219
68
Varehandel
1 348
167
354
267
221
453
108
Hotell og restaurant
170
23
91
26
23
29
16
Landtransport
327
122
110
53
53
93
49
Øvrig samferdsel
266
1
26
10
2
55
5
Finansiell og forretningsmessig tjenesteyting
1 176
69
92
91
160
192
66
Offentlig tjenesteyting
3 434
693
895
688
627
1 140
622
Øvrig/ufordelt
219
36
79
65
54
85
63
Totalt
8 814
1 594
2 444
1 881
2 040
3 013
1 548

Tabell 5.1: Sysselsatte etter arbeidssted i Glåmdalen. Kilde: SSB og Østlandsforskning.
Etter offentlig sektor har regionen flest sysselsatt innen industrien, og da spesielt
trevareindustrien for Solørs del. Dette gjelder også blant kommunene med unntak av
Kongsvinger og Nord-Odal. I førstnevnte kommune er varehandel og privat tjenesteyting
viktigere næringer, mens bygg og anlegg sysselsetter flere enn industrien i Nord-Odal.
I alle de nevnte sektorer er det generelt viktig for bedriftene med en godt fungerende
infrastruktur med hensyn til framføring av gods. Innenfor godstransport er spesielt
skogbruksrelatert transport viktig. Hedmark er landets største skogfylke med om lag 2 mill kbm,
eller ca en fjerdedel av avvirkningen i Norge. Skogbaserte næringer er om lag tre ganger så
viktig jobbskaper i Hedmark som på landsbasis. I Glåmdalen alene er andelen sysselsatt innen
skogbruket og trelastindustrien henholdsvis 10 og 6 ganger så høy som på landsbasis. Totalt er
15 prosent av arbeidsplassene i Solør innen skogbruk og trevareindustrien. Tømmertransporten
og deres rammevilkår er derfor viktig for regional utvikling i dette distriktet. To tredjedeler av
alt norsk trevirke som transporteres på bane kommer fra Rørosbanen og Solørbanen. I dette
kapitlet vil vi derfor se spesielt på tømmer- og flistransporten på jernbane
Industristrukturen i regionen er i stor grad rettet mot kjøretøysegmentet eller treforedeling.
Største bedrift rettet mot kjøretøysegmentet er TI-Group på kongsvinger med 250 ansatte i
2006. Moelven Våler, Forestia i Våler, Eidskog Stangeskovene i Eidskog og Bergene Holm i
Grue og Sør-Odal er eksempler på relativt store bedrifter innen treforedlingsindustrien. SørOdal skiller seg noe ut fra de øvrige kommunene i regionen ved å ha en stor andel
industriarbeidsplasser innenfor næringsmiddelindustrien. Tabellen nedenfor er hentet fra Ørbeck
og Køhn (2006), og viser de største bedriftene i Arvika- og Kongsvingerregionen.
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Tabell 5.2: De største bedriftene i ARKO-kommunene med ansatte, bransje og eierskap.2006tall. Kilde: Ørbeck og Køhn 2006.
For både kjøpere og selgere av transporttjenester vil som oftest betydningen av transport og
infrastruktur ligge på flere plan. Ikke bare er transporttid av betydning, men også
framkommeligheten, dvs. vissheten om forventet transporttid. Køer i forbindelse med rushtid og
lav vegstandard i forhold til trafikkmengde betyr både at transporttidene forlenges og at
forutsigbarheten svekkes mht. reisetid.

70

Tømmer- og flistransport på jernbane fra regionen
Jernbanen benyttes hovedsakelig til transporter over 130 km og har nasjonalt en meget stor
markedsandel av tømmertransporten. På norsk side går all transport av cellulosevirke over 150
km på jernbane. Mottakere er industrien i Østfold og Karlstad. Om lag 70 prosent av all alt
norsk trevirke som transporteres på bane kommer fra Rørosbanen og Solørbanen. For flis
kommer ca. 60 prosent av det norske totalvolumet fra terminaler på Røros- eller Solørbanen.
Det transporteres ikke trelast eller andre treprodukter fra skogindustrien på bane. Det går hver
dag 3 tømmer - og flistog fra Røros- og Solørbanen, mens det til sammen går 5-6 tog ut fra
Kongsvinger. 1-2 tog går til Stora Ensos fabrikker i Skoghall og Grums og de øvrige går til
Østfold (Andersson og Gillebo 2007).
Togene fra Norge har en stor markedsandel av godstransporten på bane i Västra Värmland. For
flis har jernbanen i Norge fra Hedmark en markedsandel på en tredjedel. I Västra Värmland er
det tømmertransporter til Torsby på Fryksbanan og også fra forskjellige deler av Sverige til
Rottneros. Ellers er det ikke særlige tømmer- eller flistransporter utenom togene fra Norge. Det
er også i liten grad transporter av celluloseflis på jernbane fra eller i Västra Värmland.
CargoNet er den eneste norske tilbyderen av tømmer- og flistransport med jernbane. WoodLog
(massevirke), Østfoldtømmer Ans (massevirke og flis) og Moelven Treindustrier (sagtømmer)
er innenlands de klart største kjøperne. Foruten dem er det mindre sagbruk som kjøper tømmer.
De mindre kjøperne benytter ikke jernbanetransport.
Hvordan er så transporten på jernbane organisert ut til kjøperne? På Røros- og Solørbanen
bruker kjøperne de samme matetogene ned til Kongsvinger. Derfra settes det opp egne
systemtog for de enkelte kjøpere ut til ulike destinasjoner. WoodLog kjører 6 tog fra
Kongsvinger i uka, mens Østfoldtømmer har ukentlig 10 systemtog til Moss/Sarpsborg.
WoodLog er innkjøps- og forsyningsselskapet for norske Skog og Södra, som driver
cellulosefabrikkene på Tofte og i Follafoss. Av stor betydning for transportvolumet på banene er
at ca. 250 000 kbm massevirke går fra Østerdalen /Glåmdalen til Stora Ensos to fabrikker ved
Karlstad (5-6 tog per uke). På norsk side står Glommen skog BA som operatør for disse
transportene (Lein og Køhn 2006).
Som nevnt utgjør skogbasert virksomhet en betydelig andel av sysselsettingen i Glåmdalen, og
da spesielt i Solør. Det vil derfor være interessant i denne sammenheng å se hva slags betydning
transportinfrastrukturen har for kostnadsbildet for bedrifter innen denne virksomheten. Det er
lite publisert informasjon om transportkostnadenes andel innen skogbruk og skogindustri. Det vi
vet er at transport er en viktig kostnadsfaktor for skogbruk og skogindustri med sine tunge,
voluminøse produkter og lange transportavstander for både tømmer og skogindustriprodukter.
Den lokale råstoff og skogindustrien i Glåmdalen (Solør) ligger langt fra viktige kunder. Dvs.
treforedlingsindustrien og trelastindustriens markeder. I følge (Lein og Køhn 2006) utgjør
transportkostnadene 50 - 100 prosent av utbetalingsprisen for massevirke i Solør, og står også
for et betydelig kostnadselement i området. Av den grunn er rammevilkårene for transport av
skog- og skogindustriprodukter av stor betydning.
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I Lein og Køhn (2006) er det gjort beregninger av transportkostnader for tømmer fra de ulike
terminaler på Røros- og Solørbanen. For massevirke som transporteres på Solør- og Rørosbanen
er de totale transportkostnadene beregnet til om lag 70 mill. kr. De samlede avsenderkostnadene
fra terminaler i Glåmdalen er i underkant av 30 mill. kr. Det er gjort tilsvarende beregninger av
transportkostnader for flis på Røros- og Solørbanen. De totale fliskostnadene anslås til ca 12
mill kr., hvorav kostnadene for flisforesendelsene fra Glåmdalskommunene utgjør om lag
halvparten. Hvis en også tar hensyn til transportkostnadene for trelast, så konkluderes det i Lein
og Gillebo (2003) med at transportkostnadene ligger på om lag en tredjedel av
produksjonskostnaden for trelast.
For å belyse nærmere den betydning jernbanen har for skogindustrien i regionen så kan vi se
nærmere på volum. Ca 630 000 kbm. (2001-tall), eller 68 prosent av alt norsk rundvirke på bane
(sum av eksport og til innenlandske kjøpere) går på Røros- og Solørbanen. Av dette lastes en
tredjedel opp på terminalen på Kongsvinger og 10 prosent hver seg på Braskereidfoss og
Kirkenær. For Flis kommer 136 000 tonn (2001-tall) eller 63 prosent av det norske
totalvolumet fra terminaler på Røros- og Solørbanen. Om lag 60 prosent av det transporterte
volum på de nevnte baner lastes opp på Braskereidfoss.
Den store betydningen Solørbanen har for tømmer og flistransportene gjør at det er viktig for
næringen i Glåmdalen at de holdes i god teknisk stand. Transport på veg er et dyrere alternativ
på de transportrelasjoner som benyttes på bane i dag. Hvor mye dyrere avhenger først og fremst
av transportavstand. Jo lengre avstand, dess dyrere er biltransport i forhold til bane.

Veg- og jernbanenettets betydning
Vi har gjennomført intervjuer med 20 bedrifter/foretak i regionen for å få belyst nærmere
infrastrukturens betydning for næringslivet og de utfordringer de ser ved dagens standard,
trafikk og framkommelighet. Deres oppfatninger av standard, trafikk og framkommelighet vil
bli behandlet i kap. 6. I vedlegg 1 er alle de bedrifter/foretak som vi har valgt å omtale som
eksempler på brukere av tog og/eller riksveg 2 og 20 satt opp i tabellform med omtale av bruk
av infrastruktur. Transportmengder er omtalt der det er tilgjengelig. Intervjuguidene ligger i
rapporten som vedlegg 2.
Transportbedriftene i utvalget består av persontransportselskapet Nettbuss Lillestrøm AS
(Avd. Kongsvinger) og følgende tre godstransportselskaper; Våler Transport AS (Våler),
Isaksætre Tore og Ove Transport AS (Åsnes) og Bjørns Transport AS (Sør-Odal). I tillegg er
Transportfellesskapet Østlandet AS (TFØ) intervjuet. Sistnevnte selskap er et
administrasjonsselskap for tømmertransport, og eies av tømmer/treindustrien på Østlandet.
Nettbuss er interessant i denne sammenheng fordi de trafikkerer både riksveg 2 og riksveg 20
ved å ha TIMEkspressbusser fra Oslo til Kongsvinger (og videre til Charlottenberg) og fra
Elverum til Kongsvinger. I tillegg har de all lokal kollektivtrafikk i regionen. På strekningen
Elverum – Kongsvinger er det ikke noe annet kollektivtilbud en Nettbuss sine ruter, mens
Timeekspressen konkurrerer med toget mellom Oslo og Charlottenberg. Reduksjon i
jernbanetilbudet mellom Oslo og Kongsvinger det siste 10–året har gjort at TIMEkspressen i
samme periode har vunnet persontransportmarkedsandeler fra tog (jfr. kap. 3.4). For de
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arbeidsreisende mellom Kongsvinger og Oslo er bussen det mest brukte tilbudet pga. hyppigere
avgangstider, jfr. intervju med Statistisk sentralbyrå. Samme kilde tror at toget ville blitt brukt
mer, pga kortere reisetid enn buss, hvis toget hadde økt antall avganger på dagtid.
De tre godstransportselskapene i utvalget driver i hovedsak tømmer/trelast- og flistransport.
Våler Transport og Isaksætre Transport har sitt hovedvirksomhetsområde i Solør og vegstandard
og framkommelighet på riksveg 20 er derfor av stor betydning for deres transportutførelse. For
førstnevnte er en stor del av produksjonen knyttet til materialtransport for Moelven Våler og
Flistransport for Forestia. De utfører mellom 15 og 20 turer per dag og trafikkerer i all hovedsak
strekningen Kongsvinger - Elverum og nordover til Biri. Hovedkundene til Isaksætre Transport
er Bergene Holm og Nord-Tømmer. De har 4 biler i kontinuerlig drift som kjører ca. 100 tonn
hver per dag. Transportarbeidet blir i stor grad utført på strekningen Flisa-Kirkenær-Brandval.
Det tredje transportsselskapet i utvalget, Bjørns Transport AS, har kundemassen spredt over
hele Østlandet, men flest i den sørlige delen av regionen. For dette selskapet er derfor
vegstandard og framkommelighet på riksveg 2 av større betydning enn for de øvrige
transportselskapene. Kundemassen er i hovedsak innenfor sagbruk, trevareindustri og
kommunesektoren. De transporterer flis/trelast, biobrensel og containere.
Administrasjonsselskapet TFØ er naturlig nok opptatt av rammebetingelsene for transporten, og
da spesielt i forhold til Sverige. På de viktigste vegtransportårene i Sverige er det tillatt med 60
tonn totalvekt og 25,25 m lengde. I følge TFØ bør Infrastrukturen i regionen forbedres slik at de
samme vilkår også gjelder her.
Transportkjøperne i utvalget består av 15 bedrifter/foretak i regionen. Innenfor
skogbruk/treindustri er følgende bedrifter med; Bergene Holm AS (Grue og Sør-Odal), Moelven
Våler AS (Våler), Forestia AS (Våler), Eidskog Stangeskovene AS (Eidskog), Stora Enso Skog
AS (svensk morselskap) og Glommen Skog BA (hovedkontor på Elverum). Sistnevnte er et
andelslag eid av 2 650 skogeiere. Bearbeiding av aluminium og produksjon av bildeler er
representert ved Hydro Aluminium AS på Eidskog og TI-group AS på Kongsvinger. Øvrige
bedrifter er kost- og børsteprodusenten Jordan AS (Åsnes), kjemikalieprodusenten Rescon
Mapei AS (Nord-Odal), fiskeforedlingsbedriften Berggren AS (Kongsvinger), glass- og
krystallprodusenten Magnor Glassverk AS (Eidskog) og næringsmiddelbedriften Kraft Foods
Norge AS avd. Disenå (Sør-Odal). Fra offentlig sektor har vi intervjuet Statistisk sentralbyrå
avd. Kongsvinger og mottatt informasjon fra Sykehuset Innlandet avd. Kongsvinger.
De fire sagbruk/trevareindustribedriftene Bergene Holm AS, Moelven Våler AS, Forestia AS og
Eidskog Stangeskovene AS er alle store transportkjøpere av gods, også i nasjonal målestokk.
Bergene Holm AS er lokalisert med skurlastproduksjon på Brandval (Kongsvinger kommune)
og Kirkenær (Grue kommune) og høvellastproduksjonen på Skarnes. Råvarene til
Brandval/Kirkenær er tømmer fraktet i en radius av ca. 5 mil. Tre fjerdedeler av produksjonen
på Brandval/Kirkenær sendes til Skarnes, 20 prosent til eksport og resterende til Østfold.
Trevarer selges innenlands til byggevarekjeder over hele landet og til eksportmarkedet. Størst
eksport til Nederland og Belgia. Innenlands går mye av transporten til Ringebu.
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Moelven Våler AS er Norges største sagbruk. De importerer tømmer fra Sverige i tillegg til
solørtømmer. Tidligere mottok de tømmer per tog og bil, men nå benyttes kun bil. De får daglig
inn 30 trailerlass med tømmer, tilsvarer 7500 kubikk i uka. De produserer trelast og biprodukter
(sagflis og cellulose). I dag går 16 biler daglig ut med ferdigvarer, tilsvarende 160 000 kubikk i
året.
Forestia AS er sponplateprodusent med hovedkontor på Braskereidfoss. Forestias
hovedmarkeder er Norge, Sverige og Danmark. Bygningsindustrien er hovedsegmentet i Norge,
mens møbel- og innredningsindustrien er hovedsegment i Sverige og Danmark. Det går 105
trailere inn/ut fra Forestias anlegg i døgnet. Dette fordeler seg på flis fra trelastindustrien i
Norge og Sverige:15.000 lass/år, sponplatelim: 1.000 lass/år og plater: 7.000 lass/år.
Transportkostnadene utgjør 17 prosent av de totale kostnadene.
Eidskog Stangeskovene AS er trelastprodusent. De kjøper tømmer så nært sagbruket som mulig.
10 prosent av tømmeret kommer fra Sverige. Transporten utføres kun med bil. Har hatt sidespor
inn på anlegget, men det ble fjernet for ca. 10 år siden. 15 prosent av salget er eksport til
Sverige, 10 trailerlass med flis i uka til Karlstad. Hvis det hadde vært mulig ville dette blitt
fraktet med jernbane. Innenlands går ferdigproduksjonen i all hovedsak retning Oslo.
Felles for alle de fire treindustribedriftene er at de er store kjøpere av transporttjenester og at
transportinfrastrukturen er av betydning for deres driftskostnader. I likhet med TFØ er de av
konkurranse- og kostnadsmessige hensyn opptatt av rammevilkårene for godstransporten, og de
ønsker samme vilkår som i Sverige mht. akseltrykk, totaltonn og kjøretøylengde; større tillatt
godsmengde per bil vil gi færre transporter og lavere transportkostnader. Moelven Våler AS og
Eidskog Stangeskovene AS ser også et innsparingspotensiale i å få mer av den lengre
transporten over fra veg til jernbane. Dette er per i dag ikke mulig uten bedringer i
transportinfrastrukturen.
For de store skogbruksselskapene i utvalget er tog det viktigste transportmiddelet for transporter
over lengre avstander (jfr. avsnittet ”Tømmer- og flistransport på jernbane fra regionen”).
Glommen Skog BA sin hovedvirksomhet er kjøp og videresalg av tømmer. De kjøper
transporttjenester fra både togselskap og vegtransportører. Om lag 45 prosent av det
volummessige transportarbeidet de kjøper inn går på jernbane. Stora Enso Skog AS er et
innkjøpsselskap som kjøper inn tømmer fra bl.a. Glommen skog BA og Mjøsen skog BA og
selger det i stor grad videre til morsselskapet i Sverige. De kjøper inn ca. 600 000 kbm. i året.
Av dette går ca 450 000 kbm. på tog. Begge informantene mener det bør satse mer på jernbanen
i distriktet, gjennom bl.a. elektrifisering (gjelder Solør- og Rørosbanen) og bedre
krysningsmuligheter. I tillegg oppfattes standarden på sekundærvegnettet (kommunale veger)
som et problem i forhold til godstransport på veg.
De to største arbeidsgiverne i utvalget, etter skogbruk og trevareindustrien, er eksportbedriftene
Hydro aluminium Profiler AS og TI-group AS. Førstnevnte produserer aluminiumsprofiler/komponenter hvor en stor del av deres ferdigprodukter fraktes på riksveg 2 over riksgrensen ved
Morokulien. TI-group AS produserer bensintanker og drivstoffrør til svensk bilindustri.
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Innsatsfaktorene er importvarer som enten kommer med båt inn til Oslo og transporteres videre
med trailer til Kongsvinger eller over riksgrensen ved Magnor. Ferdigproduktene transporteres
med trailer fra Kongsvinger til bilfabrikk i Gøteborg. Det kommer 3-4 biler inn til fabrikken
hver dag og tilsvarende antall ut med ferdigprodukter.
Kraft Foods AS avd. Disenå og Berggren AS representerer næringsmiddelindustrien i utvalget.
De har begge daglige transporter av innsatsfaktorer inn fra Oslo over Kløfta og transport i retur
med ferdigvarer til Oslo. Riksveg 2 er derfor den viktigste transportåren for de to bedriftene.
Kraft Foods AS avd. Disenå Produserer snacks. Med unntak av poteter, importeres alle
råvarene. Importvarene fraktes med bil fra Oslo til Disenå. 30 biler inn per dag og tilsvarende
antall ut med ferdigvarer. Ferdigvarene fraktes til de store grossistlagrene i det sentrale
Østlandsområdet. Berggren AS er en fiskeforedlingsbedrift. Innsatsvarene er i all hovedsak
importvarer (fisk fra Færøyene, krydder, stivelse etc. fra ulike land). Innsatsfaktorene blir fraktet
med bil fra Oslo til Kongsvinger. Ferdigproduktene blir transportert med bil til Oslo for deretter
å fordeles ut til kjøpere i det ganske land. Det blir transport ut 8 -10 tonn ferdigprodukter per
dag, fordelt på 2 biler.
Rescon Mapei AS er den største private arbeidsgiveren i Nord-Odal. Bedriftens driver
produksjon av kjemiske produkter til bygg og anlegg. Råvarer er importerte kjemikalier fra
Europa/Canada og tørrbulk frå Sverige og Oslofjordområdet. All transport innen Norden går
med bil. Råvarer inn tilsvarer ca. 100 000 tonn i året, fordelt på 30 biler. Tilsvarende mengde ut
fra fabrikken. Dette er en kompetansebedrift som må basere seg på en del pendlere i
arbeidsstokken. For bedriften er det derfor av stor interesse at vegstandarden er god for
persontransporten. Det samme gjelder for de to statlige foretakene i utvalget; Sykehuset på
Kongsvinger og Statistisk sentralbyrå. Førstnevnte har i overkant av halvparten av
arbeidsstokken bosatt i Kongsvinger. Bil er det vanligste framkomstmiddel til/fra jobb. Dette
grunngis med behovet for fleksibilitet i transportmiddel i forhold til arbeidstid. Statistisk
sentralbyrå er organisert med en avdeling i Oslo (612 ansatte) og en på Kongsvinger (386
ansatte). Det er daglig arbeidsreiser mellom de to avdelingene. Transportmiddel er i hovedsak
buss pga hyppigere avganger enn tog. Informanten opplyser at flere togavganger ville gjort tog
mer attraktivt fordi det er et raskere transportmiddel.
De to siste bedriftene i utvalget er Magnor glassverk AS på Eidskog og Jordan AS på Flisa
(Åsnes). Magnor Glassverk AS er den største bedriften etter Hydro Aluminium Profiler AS og
Eidskog Stangeskovene AS i Eidskog, mens Jordan AS er den nest største bedriften i Åsnes
kommune. Begge disse bedriftene har relativt mange ansatte bosatt i lokalsamfunnet. Magnor
Glassverk AS kjøper ferdig glassats fra Wäxsjö i Sverige. Dette blir transportert til fabrikken
over Eda med en trailer hver 14. dag (14 tonn). Ut fra fabrikken går det daglig ut biler med
ferdigvarer. Jordan AS produserer tannpirkere og oppvaskbørster. Innsatsfaktorer er
polypropelen (plast), nylon og tre. Tre importeres fra Sverige og Finland. Øvrige innsatsfaktorer
importeres fra hele verden. Trelast kommer over grensa ved Eda. I snitt ca et lastebillass inn i
måneden. Ut fra fabrikken går det 3-4 lastebillass med ferdigvarer i måneden. Alt ut går til lager
i Oslo.
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Pendling som et middel for regional utvikling
I avsnitt 5.2 viste vi til at det i flere norske og svenske studier blir konkludert med at regioners
evne til regionsforstørring og regionssammenkobling er viktig for å gjøre regionen mer attraktiv
og dermed økt økonomisk aktivitet. Dette forutsetter fleksibelt arbeidsmarked og godt
fungerende infrastruktur. I dette avsnittet kobles data for pendling med betydningen av
infrastruktur.
Pendling og mobilitet ble drøftet i kapittel 2. Vi viste der at Glåmdalen under ett er en region
med færre arbeidsplasser enn antall yrkesaktive, dvs. en nettoutpendlingsregion. I 2007 var det
1 533 personer som pendlet inn og 5 253 som pendlet ut av regionen. Kongsvinger er den eneste
kommunen med nettoinnpendling. Sør- Odal er den kommunen i Glåmdalsregionen med størst
andel av yrkesaktive med arbeidssted utenfor kommunen (58 prosent). Deretter følger NordOdal med en andel på 49 prosent. For å drøfte nærmere infrastrukturens betydning i denne
sammenheng må vi gå noe mer detaljert ned i pendlingsstatistikken.
Tabellen nedenfor viser en detaljert oversikt over pendlingsstrømmene i 2007. Verdiene i de
grønne cellene er antall personer med arbeid i sin bostedskommune. For kommunene
Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal er det større utpendling til Oslo/Akershus enn til de
øvrige kommuner i Glåmdalen til sammen. I Eidskog har en fjerdedel av de yrkesaktive sitt
arbeidssted i Kongsvinger. I Solør går det et skille i pendlingsstrømmene ved Grue. Fra Grue
reiser det flest pendlere sørover til Kongsvinger, mens det fra Åsnes er flest pendlere nordover
til Våler og Sør-Østerdal (Elverum). Fra Våler er det flest utpendlere til Sør-Østerdal (Elverum).

Arbeidssted
Bosted
Kongsvinger
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler
Hamarregionen
Sør-Østerdal
Oslo/Akershus
Resten av landet

Kongsvinger Nord-Odal Sør-Odal
5932
54
301
257
1249
210
763
92
1639
755
4
39
378
9
8
151
3
10
18
2
6
51
24
10
43
5
6
359
113
197
107
39
18

Eidskog
166
5
17
1602
7
4
1
4
9
30
36

Grue
140
6
10
17
1452
303
33
6
15
33
25

Åsnes
63
4
13
13
245
2275
213
16
98
37
36

Våler
9
1
2
28
241
1051
30
138
22
26

Hamarregionen
92
46
39
17
28
69
81
35521
1290
679
2873

SørOslo/
Resten av
Østerdal
Akershus
landet
32
1276
216
5
587
48
5
1239
59
6
342
99
23
187
59
135
271
76
282
137
57
1227
3284
2470
13568
1081
676
236
558991
23390
545
92857
1685725

Tabel5.3: Pendlingsstrømmer innenfor Glåmdalsregionen og naboregioner, 2007.
Kilde: SSB og Østlandsforskning.
I tillegg er det en ikke ubetydelig pendlingsstrøm fra Värmland til regionen (jfr. kap. 2). I alt
477 yrkesaktive värmlendinger har sin arbeidsplass i Glåmdalen. I hovedsak registrert bosatte i
Torsby med arbeidsplass i Kongsvinger og Grue, og registrert bosatte i Eda kommune med
arbeidsplass i Kongsvinger og Eidskog.
Oversikten over gir oss et godt bilde av betydningen av transportinfrastrukturen for pendlerne.
Forbindelsen øst-vest er av betydning for om lag 5 500 pendlere bosatt i Glåmdalsregionen. Fra
Oslo/Akershus til Glåmdalsregionen er det ca. 800 pendlere. Dvs. at ca. 6 300 pendlere, enten
bosatt i Glåmdalsregionen eller har sitt arbeidssted her, er avhengig av infrastrukturen øst-vest. I
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2001 var det 281 færre pendler fra Oslo/Akershus til Glåmdalen og om lag uendret antall andre
vegen.
Hvordan er det så for nord-sør forbindelsen (Kongsvinger - Elverum)? Til Kongsvinger fra
Solørkommunene og Østerdalen er det til sammen 590 arbeidsreisende. Andre vegen fra
Glåmdalen til Østerdalen er det samlet 488 arbeidsreisende, hvorav 60 prosent har
bostedsadresse Våler. Til Solørkommunene (Våler, Åsnes, Kirkenær) er det nordfra 251
pendlere, mens det sørfra er 278 pendlere. Tar vi også med de som pendler mellom
Solørkommunene får vi i til sammen 2 840 arbeidsreisende som er avhengig av infrastrukturen
nord-sør i regionen.
Vi så i kapittel 2 at det har vært en vekst i både antall innpendlere og utpendlere til
Glåmdalsregionen de senere årene. Med unntak av en liten nedgang i innpendling til Sør-Odal,
er dette gjeldende også for alle kommunene i regionen. Dette avspeiler utviklingen av et mer
fleksibelt arbeidsmarked for regionen og at samferdselsstrukturen har fått økt betydning.
Samferdselsstrukturen består av vegnettet og av det kollektive transporttilbudet. Hva de
arbeidsreisende velger av transportmiddel avhenger av mange faktorer, men tilgjengeligheten i
forhold til å reise kollektivt er av en viss betydning. Vekst i tjenesteytende næringer med mer
fleksible arbeidsformer og flere i frie yrker kan tale for at et godt kollektivtilbud vil få økende
betydning for pendling og regionforstørring. I denne sammenheng er regularitet og
avgangsfrekvens viktige faktorer. Som vi har vært inne på tidligere er det kun persontransport
via jernbane på Kongsvingerbanen. Dvs. at Solørkommunene (Våler, Åsnes og Grue), Eidskog
og Nord-Odal ikke er tilknyttet jernbanenettverket når det gjelder persontransport.
Kongsvingerbanen har et tilbud som er innrettet på å frakte personer fra Kongsvinger til Oslo
om morgenen og motsatt veg om ettermiddagen. Første tog fra Kongsvinger til Oslo går kl.
05:44, mens første avgang andre vegen er kl. 07.25. Siste avgang Kongsvinger-Oslo er 19:17 og
motsatt veg 00:09.
Som vi har vært inne på tidligere har det de siste årene vært en betydelig nedgang i antall
reisende på Kongsvingerbanen, noe kan tilskrives at busstilbudet TIMEkspressen Oslo Kongsvinger - Charlottenberg startet opp samtidig med reduksjon i rutetilbudet på jernbanen.
Også for strekningen Elverum - Kongsvinger er det etablert TIMEkspressbusser. For et stort
flertall av arbeidstakere i regionen med normal arbeidstid, og en reisetid på inntil 90 minutter, er
det mulig å bruke kollektivtransport for å komme seg til jobb. Første avgang om morgenen er
dermed med på støtte opp om regionsforstørringsprosessene mellom arbeidsregioner (Ørbeck og
Køhn 2006). Det er forskjeller mellom kommuner når det gjelder siste avgang. Destinasjoner
som ligger langs ruta Oslo - Kongsvinger har siste avgang rundt midtnatt, mens busstilbudet er
noe dårligere i forhold til Solørregionen. Siste avgang fra både Elverum - Kongsvinger og
Kongsvinger - Elverum er 19:50.
Hvordan er så vegnettet tilpasset i forhold til økt integrering av arbeidsregioner ved bruk av
personbil? For å drøfte dette må vi ta utgangspunkt i vegavstander og reisetid med bil. Tabell
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41
80
129
76

77
97
165
112
36

85
118
174
121
37
76
47
40

66
101
154
101
22
57
77
92
18

E id s ko g

111
131
200
146
67
32
14

S ø r-O d a l

97
117
186
132
57
21

N o rd -O d a l

V å le r

35
85
50

Å sn e s

88
37

G ru e

A rvika

124

K o n g s vin g e r

Sunne

Eda
Torsby
Sunne
Arvika
Kongsvinger
Grue
Åsnes
Våler
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog

T o rsb y

Eda

5.4 og 5.5 viser avstander og reisetid mellom kommuner/kommunesentra i Glåmdalsregionen og
nabokommuner på svensk side.17

16
140
105
52
29
60
80
95
69
51

Mindre enn 50 km
50 til 90 km

39 (61)
86 (54)
132 (57)
75 (57)

75 (57)
105 (57)
168 (57)
112 (57)
37 (57)

87 (57)
125 (54)
179 (57)
123(57)
36 (61)
76 (57)
50 (57)
43 (57)

68 (57)
109 (54)
161 (54)
104 (57)
24 (50)
60 (54)
83 (54)
98 (54)
16 (61)

Eidskog

113 (57)
141 (54)
206(57)
149 (57)
68 (57)
33 (54)
12 (61)

Sør-Odal

98 (57)
128 (54)
191 (57)
135 (57)
60 (54)
23 (50)

Nord-Odal

Våler

35 (57)
84 (57)
52 (54)

Åsnes

92 (54)
34 (61)

Grue

Arvika

124 (57)

Kongsvinger

Sunne

Eda
Torsby
Sunne
Arvika
Kongsvinger
Grue
Åsnes
Våler
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog

Torsby

Eda

Tabell 5.4. Kilde: Maporama.com (2006 tall) og Østlandsforskning

16 (57)
140 (57)
109 (57)
53 (57)
28 (57)
59 (57)
82 (57)
97 (57)
69 (57)
53 (54)

Mindre enn 60 min
Inntil 90 min

Tabell 5.5. Kilde: Maporama.com (2006 tall) og Østlandsforskning
Avstandsmatrisen gir et bilde av dagens situasjon i forhold til kommuners muligheter for å bli
integrert i andre arbeidsregioner. I Glåmdalen er det Våler og Åsnes som har færrest muligheter.
På bakgrunn av avstandskriteriene er kun en integrert grenseregion, og det er aksen Arvika kongsvinger.

17

Gjennomgangen av avstander og reisetider med bil baserer seg på ØF rapport nr. 11/2006 (Ørbeck og
Køhn 2006).
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Tallet i parentes i tabell 5.5 er gjennomsnittsfarten for estimert reisetid18. Gjennomsnittsfarten
gir også en indikasjon på vegforholdene mellom de forskjellige geografiske områdene. Med
unntak for eksempel Eidskog og Charlottenberg og mellom enkelte av Solør-kommunene
varierer reisetiden innenfor de forskjellige delregionene fra en halvtime og opp til i underkant av
en time. Samtidig illustrerer tabellen også at vegstandarden må heves relativt mye, dvs. store
investeringer, for at reisetiden kan reduseres til for eksempel en reisetid på under en time og
dermed styrke regionen som et felles arbeidsmarkedsområde (Ørbeck og Køhn 2006)
Hvis man bruker avstand på 50 km som kriteriet for inndeling i bo- og arbeidsregioner, får man
følgende inndeling:
Kommuner/kommunesentre med mindre enn 50 km. avstand
1) Charlottenberg- Eidskog- Kongsvinger
2) Charlottenberg- Arvika
3) Torsby- Sunne
4) Sunne- Arvika
5) Kongsvinger- Grue-Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog
6) Grue- Åsnes- Våler
Ved avstand 50 – 90 km:
Kommuner/ kommunesentre 50- 90 km avstand
1) Charlottenberg- Sunne
2) Charlottenberg- Grue
3) Charlottenberg- Nord- Odal og Sør- Odal
4) Torsby- Arvika
5) Torsby- Kongsvinger- Grue- (Evt. Sør- Odal)
6) Arvika- Eidskog- Kongsvinger
7) Kongsvinger- Grue- Åsnes
8) Grue- Nord-Odal og Sør-Odal
9) Åsnes- Sør- Odal
10) Nord- Odal- Sør- Odal- Eidskog
Kartleggingen av reiseavstand internt i Glåmdalen og i forhold til svenske nabokommuner viser
at området består av flere delarbeidsregioner. I et regionforstørringsperspektiv kan det være
interessant å kartlegge hvorvidt de forskjellige kommunene i dette området har mulighet til å
integreres i andre sterkt voksende regioner. Tabell 5.6 viser at for de fire svenske kommunene er
Karlstad den nærmeste by /regionsenteret. Oslo og Gardermoen er det nest viktigste området.
Charlottenberg (Eda) ligger for eksempel 135 km fra Oslo (og 100 km fra Karlstad). På norsk
side er det spesielt Kongsvinger, Odals-kommunene, Eidskog og Grue som har en rimelig

18

Gjennomsnittsfart er satt av dataleverandør. Gjennomsnittsfart kan også tolkes som vegstandard. Dette
er tall fra 2006, og avstander/reisetider kan være noe avvikende i forhold til i dag pga utbyggingen av ny
firefeltsveg mellom Kløfta og Nybakk.
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nærhet til Oslo og Gardermoen. For Grue, Åsnes og Våler er Hamar og Elverum (ikke med i
tabellene) nærmere geografisk enn Oslo og Gardermoen.
Oslo
Eda
Torsby
Sunne
Arvika
Kongsvinger
Grue
Åsnes
Våler
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog

134
176
223
170
94
132
152
177
94
74
125

Gardermoen Hamar
123
158
212
158
75
114
151
140
60
56
106

166
190
255
202
104
92
72
61
66
83
154

Stockholm
Gøteborg
Karlstad
420
339
103
415
338
99
377
296
61
383
302
67
465
393
154
501
431
190
522
451
210
536
472
224
510
396
198
491
37
179
441
363
129

Tabell 5.6: Avstander (km) mellom Gåmdalskommuner, svenske kommuner og utvalgte
vekstregioner/sentra. Kilde: Maporama.com og Østlandsforskning.

Charlottenberg
Torsby
Sunne
Arvika
Kongsvinger
Grue
Åsnes
Våler
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog

Oslo Gardermoen Hamar
Stockholm
Gøteborg
Karlstad
135 (57)
127 (57)
170 (57)
339 (72)
299 (64)
98 (61)
184 (57)
168 (57)
203 (54)
337 (72)
298 (64)
93 (61)
228 (57)
207 (57)
263 (57)
299 (72)
259 (64)
58 (61)
172 (57)
163 (57)
207 (57)
301 (75)
261 (68)
60 (64)
94 (57)
78 (54)
98 (61)
386 (72)
338 (68)
146 (61)
134 (57)
118 (54)
96 (54)
423 (68)
377 (68)
183 (61)
157 (57)
145 (61)
74 (57)
446 (68)
400 (64)
206 (57)
163 (64)
134 (61)
63 (54)
460 (68)
404 (68)
220 (57)
92 (57)
56 (61)
60 (61)
434 (68)
329 (72)
194 (57)
73 (57)
57 (57)
76 (61)
415 (68)
317 (68)
175 (57)
126 (57)
110 (57)
159 (57)
363 (72)
325 (64)
124 (61)

Tabell 5.7: Reisetider (minutter) med bil mellom Gåmdalskommuner, svenske kommuner og
utvalgte vekstregioner/sentra (gjennomsnittshastighet i parentes). Kilde: Maporama.com og
Østlandsforskning.
Tabell 5.7 viser reisetid med bil og gjennomsnittsfart. Ingen av kommunene har en reisetid på
under en time til Oslo eller Hamar. Odalskommunene har en reisetid til Gardermoen på i
underkant av en time. Gjennomsnittsfarten, som er oppgitt i parentes, varierer sterkt for de
forskjellige strekningene med 75 km for Arvika - Stockholm som den høyeste og 54 km i snitt
som den laveste (Grue - Gardermoen). Gjennomgående er gjennomsnittfarten lavere på norsk
side. Noe av dette skyldes fartsbestemmelsene, men det er også rimelig å anta at vegstandard
har betydning (Ørbeck og Køhn 2006)
I ØF-rapport 21/2008 ”Grensependling og regional utvikling” (Hagen og Alnes 2008)
konkluderes det bl.a. med at pendling med kollektive transportmidler er lite aktuelt for de fleste
grensependlere. Dette skyldes til dels at arbeidstidene ikke passer med rutetidene og at mange
arbeidstakere trenger større fleksibilitet fra dag til dag enn det kollektivtilbudet kan gi. Dels
skyldes det at folk verken bor eller arbeider på jernbanestasjonene eller bussens stoppesteder.
Folk bor spredt og arbeider på ulike steder. Dette vil også gjelde for en stor del av pendlerne
som ikke er grensependlere. Våre intervjuer med de arbeidsintensive bedriftene bekrefter dette
bildet. Siden personbil fremdeles er det viktigste framkomstmiddelet for pendlere vil
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betydningen av vegframkommeligheten fremdeles være av størst betydning for økt pendling og
derigjennom regionforstørring. Som nevnt vil det på sikt, med økt vekst i tjenesteytende
næringer, vokse fram en større andel yrkesaktive med mer fleksible arbeidsformer og mange vil
ha muligheter for å arbeide undervegs på tog eller buss. Med tanke på mer langsiktig arbeid med
arbeidsmarkedsintegrering over kommunene og dermed regionforstørring, er det derfor viktig å
satse på både vegstandard og kollektivtilbudet.

5.4

Betydningen av infrastrukturen i Glåmdalen for andre
regioner og nasjonalt.

I statens vegvesens ”Rutevise planer for stamvegnettet. Stamvegrute 2b” (Statens vegvesen
2006) er det listet opp punkter for rutas betydning internasjonalt, nasjonalt og regionalt. De er
som følger:
Internasjonal trafikk
• Grensekryssingen ved Magnor er landets nest største regnet etter samlet trafikk, og tredje
største for tungtrafikk. Rv. 2 er en viktig forbindelse mellom Gardermoen og regioner i
vestre/midtre deler av Sverige (Värmland og Dalarna) og til nordre deler av Osloområdet.
• Rv. 2 er i kombinasjon med rv. 200 en sentral rute for tungtransport mellom Oslo-området
og Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland.
• Rv. 20 og rv. 2 har i kombinasjon med rv. 3 økende betydning for tungtransport mellom
Trøndelag/Møre og sydøstlige deler av Sverige og videre til landene på andre siden av
Østersjøen.
• I tillegg er rv. 35 og rv. 2 en rute for trafikk mellom Vest-Oppland/deler av Buskerud,
Vestlandet og Sverige.
Nasjonal trafikk
• I nasjonal sammenheng har ruta en viktig sammenbindingsfunksjon mellom dalførene på
Østlandet.
• Samtidig representerer den en alternativ øst-vest-forbindelse, som i et langsiktig
perspektiv vil kunne avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk. Ruta gir således betydelig
fleksibilitet i det overordnede vegnettet på Østlandet, og denne betydningen vil være
økende særlig ved manglende utbygging av Vestkorridoren E18.
• I nasjonal sammenheng er ruta selvfølgelig sentral som hovedrute til Gardermoen både
vestfra og østfra.
Regional trafikk
Ruta er viktig for næringslivet i fylkene den berører.

81

• Bedre forbindelse mellom Ringerike og Hadeland bidrar i utviklingen av én næringsregion
og vil kunne gi vekstkraft til næringsutvikling i midtre deler av Buskerud inkludert
Ringeriksregionen.
• Nærhet til Gardermoen gir muligheter for vekst på midtre deler av Buskerud, Ringerike,
Hadeland, Romerike og Glåmdal med økt regional trafikk som følge. Østre del av rv35
har gitt betydelig bedre forhold for pendlere i Hurdal og Nannestad.
• Befolknings- og arbeidsplassvekst som følge av virksomheten ved Gardermoen vil kunne
medføre endringer i pendlingsmønsteret. Pendlingen øst-vest langs rv. 35 vil være
økende.

Viktig grenseovergang i nasjonal sammenheng
Vegsystemet i Norge og Sverige bærer fremdeles preg av relativt lite grensekryssende
koblinger. Oppbygningen av en overordnet vegstruktur, i all hovedsak basert på innenlandsk
transport, kan virke hemmende på den regionale utviklingen for regioner på begge sider av
grensen. De tre viktigste grenseovergangene er E6 ved Minnesund, E18 ved Ørje og Riksveg
2/riksväg 61 ved Magnor (Morokulien). I luftlinje er det 11 mil mellom de tre overgangene.
Den fjerde viktigste overgangen er i luftlinje 40 mil lenger nord, ved Storlien i Trøndelag.
Grenseovergangen ved Magnor er nasjonalt sett den nest viktigste norsk-svenske
grenseovergangen (etter Svinesund) for lette kjøretøy og totalt antall kjøretøy. For tunge
kjøretøy er den tredje viktigst (etter Svinesund og Ørje).
Figuren nedenfor viser årsdøgntrafikken for de fire viktigste grenseovergangene, fordelt på lette
og tunge kjøretøy.
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Figur 5.1: Årsdøgntrafikk på de viktigste grenseoverganger mellom Norge og Sverige.
Kilde: Statens vegvesen og Østlandsforskning.
For de norsk-svenske grenseovergangene ved Svinesund, Ørje, Magnor (Morokulien) og
Teveldal var det en samlet trafikkvekst fra januar til oktober i år på 1,4 prosent sammenlignet
med samme periode året før. Grenseovergangen ved Magnor hadde sterkest vekst med 3,7
prosent. Også hvis vi ser i et lengre tidsperspektiv er det grenseovergangen ved Magnor som
viser sterkest vekst.
135

130

Teveldal-N.Trønderlag
Svinesund-Østfold

125

Ørje-Østfold
Morokulien-Hedmark

120

115

110

105

100
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90
2002

2003
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Figur 5.2: Trafikkvekst på de viktigste grenseovergangene. Kilde: Statens vegvesen og
Østlandsforskning. 2005-tall for Svinesund er et beregnet gjennomsnitt av 2004 og 2006.
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I perioden 2002-2007 var årsdøgnsveksten ved Magnor (Morokulien) 33 prosent. For tunge
kjøretøy var veksten på hele 50 prosent. Til sammenligning var veksten i samme periode ved
den viktigste grenseovergangen, Svinesund, henholdsvis 4 prosent totalt og 35 prosent for tunge
kjøretøy.
Vi har ingen gode kilder på hva som kan forklare den store veksten ved grenseovergangen på
Magnor, men viktige faktorer kan være:


Åpning av stort kjøpesenter på svensk side av grensa i 2005.



Økt pendling over grensa.



Endring av distribusjonsmønster på norsk/svensk basis. Eksempler er flytting av
varelagre fra norsk til svensk side. F.eks. flytting av El-kjøp sitt lager til Jönköping.

Grenseovergangen ved Magnor er en av totalt 20 grenseoverganger bare mellom Hedmark fylke
og Värmland/ Dalarna. Figur 5.3 viser et kart med 15 av de 20 grenseovergangene mellom
Hedmark og Värmland.
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Figur 5.3: Kart over grenseoverganger Hedmark-Värmland
Kilde: Hjellnes COWI 2002
Kartet illustrerer flere forhold. For det første viser det at det er mange grenseoverganger mellom
Hedmark og Värmland. For det andre viser det at vegstandarden varierer på hver side av
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grensene. På den ene siden av grensen kan vegen ha fylkesvegstatus, men på svensk side er en
privat veg. Kartet gir riktignok ikke et helt korrekt bilde av dagens standard på svensk side, da
vegstrekningen Riksåsen - Torsby (vegnr. 239) i 2008 ble oppgradert til riksveg.
Statens vegvesen fikk i 2002 utarbeidet en rapport av Hjellnes COWI (Hjellnes COWI 2002).
Bakgrunnen for dette utredningsprosjektet var et ønske fra norsk og svensk side om å bedre
kommunikasjonen over grensen. Den refererte undersøkelsen ble bl.a. gjennomført med
spørreskjemaer på de åtte største grenseovergangene. Disse åtte overgangene dekket i underkant
av 90 prosent av den samlede trafikken som går over de 20 grenseovergangene mellom
Hedmark og Sverige. Totalt ble det intervjuet 1705 biler (sjåfører), herav 116
vogntog/semitrailere og 34 lastebiler. Disse 1705 kjøretøyene utgjorde 22 prosent av den
samlede ÅDT over grensen. Undersøkelsen viste at:
 Hovedtyngden av trafikken på Hedmarks grenseoverganger mot Sverige benytter
riksveg 2 ved Magnor/Eda. 65 prosent av de lette kjøretøyene (personbil og varebil) og
62 prosent av de tunge kjøretøyene benyttet riksveg 219.
 Halvpartene av de reisende hadde innkjøp/service som viktigste hensikt med reisen, og
de fleste reisende (68 prosent) oppgav at de reiste her minst en gang pr. måned.
 Det var en overvekt av norskregistrerte kjøretøy i undersøkelsen (nesten 67 prosent).
Grenseovergangene på riksveg 25 ved Støa og riksveg 200 ved Riksåsen hadde
overvekt av svenskregistrerte kjøretøyer (hhv. 56 prosent og 76 prosent).
 Kjøretøy registrert i øvrige land utgjorde i overkant av 2 prosent av kjøretøyene i
undersøkelsen.
 For de tunge kjøretøyene (lastebil og større) var det omlag like mange norsk- og
svenskregistrerte kjøretøy (hhv. 45 prosent og 44 prosent). Her var også andelen
kjøretøy registrert i øvrige land større (11 prosent).
 Reiser mellom Hedmark og Värmland utgjør nesten 75 prosent av alle reisene over
grensen. De fleste reisene er mellom kommunene som ligger nærmest grensa. I tillegg
er Oslo/Akershus og Dalarna på svensk side viktige start- og målpunkter for reiser.
 Antall reiser til/fra Nord-Norge og Nord-Sverige ble estimert til å utgjøre ca 0,8 prosent
av alle reiser over de kartlagte grenseovergangene og er nesten bare godstransporter.
 Reiser til eller fra andre land enn Sverige og Norge utgjorde 0,5 prosent.
Trafikken som passerte de åtte grenseovergangene (av totalt 20 grenseoverganger mellom
Hedmark og Sverige) der det var gjort vegkantintervjuer, utgjorde den gang i gjennomsnitt ca
7000 kjøretøy pr. døgn.

Pendlingsmønster gjennom Glåmdalen, fra Akershus/ Oslo til Sverige og motsatt veg.
De siste 10 årene har Vest-Värmland, dels pga av etableringen av hovedflyplassen på
Gardermoen, i større grad blitt trukket inn Stor-Oslos arbeidsmarkedsregion.
19

Trafikktallene for riksveg 2 ved Magnor er beregnet pga. kontinuerlige trafikktellinger, såkalte nivå-1 tellinger. På riksveg 26 ved Lutnes og riksveg 206 ved Linna ble det telt i seks uker. På de øvrige
intervjustedene er det gjort maskinelle tellinger i den uken da intervjuene ble utført høsten 2001.
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Tabellen nedenfor viser antall pendlere fra Värmland til Akershus, Øvre Romerike for øvrig,
Ullensaker (Gardermoen), Oslo og Glåmdalen i 2006.

Bostedskommune
SE-1715 Kil
SE-1730 Eda
SE-1737 Torsby
SE-1760 Storfors
SE-1761 Hammarö
SE-1762 Munkfors
SE-1763 Forshaga
SE-1764 Grums
SE-1765 Årjäng
SE-1766 Sunne
SE-1780 Karlstad
SE-1781 Kristinehamn
SE-1782 Filipstad
SE-1783 Hagfors
SE-1784 Arvika
SE-1785 Säffle
Totalt pendling fra Värmland

Akershus
27
103
86
5
17
7
7
19
97
44
95
24
12
13
74
27
657

Arbeidskommune
Herav
Øvre
Herav
Romerike
Ullensaker
8
8
23
18
44
38
1
0
7
7
1
1
0
0
1
1
14
9
22
20
30
26
3
3
2
2
5
5
18
11
6
6
185
155

Oslo
37
115
114
10
33
26
33
28
147
39
280
54
16
46
80
51
1109

Glåmdalen
6
232
85
0
1
0
0
3
27
17
11
0
0
7
85
3
477

Tabell5.8: Pendling fra Värmland til Akershus, Oslo og Glåmdalen 2006. Kilde: SSB, SCB og
Østlandsforskning.
I 2006 var det 155 sysselsatte i Ullensaker kommune (Gardermoen) med bosted Värmland. En
fjerdedel av dem har bosted Torsby. I alt var det dette året 185 personer fra Värmland med
arbeidsplass i Øvre Romerike. Storparten av dem kan vi anta at bruker riksveg 2 til/fra arbeid. I
tillegg vil en del av de som pendler til Oslo og øvrig Akershus ha grenseovergangen ved
Magnor som sitt reisevalg. Andre vegen er det et meget begrenset andel pendlere. Det er
registrert i underkant av 50 pendlere fra Oslo/Akershus til Värmland og 62 pendlere fra
Glåmdalen til Värmland.
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6. Behov for investeringer og satsing på infrastrukturen
Dette kapitlet er tredelt. Først presenteres nytte-kostnadsberegninger utført av Statens vegvesen
og vurderinger rundt hva som ikke fanges opp i beregningene. Deretter vil vi se på regionens
behov for investeringer. Det gjøres her vurderinger i forhold til næringslivets oppfatninger av
transportinfrastrukturen og hvilken betydning infrastrukturen har for regionforstørring i
Glåmdalen. Vurderingene i forhold til næringsliv er basert på intervjuer av transportører og
transportbrukere. I siste del ser vi på betydningen av vegnettet nasjonalt/skandinavisk.

6.1

Samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser

Nytte-kostnadsanalyser er et verktøy som anvendes ved større offentlige investeringer for å
fange opp viktige realøkonomiske konsekvenser. I korthet går metodikken ut på å måle
investeringskostnadene opp mot den samfunnsøkonomiske gevinsten (nytten). Den
samfunnsøkonomiske gevinsten i nytte-kostnadsanalyser av vegprosjekter er sparte transportog ulykkeskostnader, og dette blir målt opp mot investeringskostnadene. For å beregne
nåverdien nediskonteres nettonytten for 25 år. Nytte-kostnadsberegningene som refereres til i
tabell 6.1 ble gjennomført i tilknytning til stamvegutredningen i 2006 (Statens vegvesen 2006).

Prosjektstrekning

Sparte transportkostnader
(mill.kr*)

Sparte ulykkeskostnader
(mill.kr*)

Netto nytte
(mill.kr*)

2 Nybakk-Herbergåsen
2 Herberåsen-Slomarka
2 Slomarka-Kurudsand
2 Sundehjørnet-Rasta
20 Kongevegen-Vingersnoret
20 Vingersnoret-Roverud
20 Nor syd-Nor nord
20 Grinder - Grue kirke
20 Grue kirke -Skulstadmoen
20 Skulstadmoen-Flissundet
20 Flissundet-Kjølaberget

430
208
459
51
1
19
19
36
31
82
22

201
332
195
0
2
8
1
2
16
21
-6

-454
-534
-645
-35
-24
-58
-32
-43
-11
-185
-29
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20 Jømna-Helset
20 Helset-Glåmbrua
25 Glåmbrua-Terningmoen
35 Jevnaker syd-Olimb
35 Olimb-Roa
35 Langebru – Langerud
(Omkj. Hokksund)

52
70
51
256
2
263

14
20
0
58
0
5

-205
-112
-97
-56
-60
14

35 Langerud - Åmot
35 Åmot - Vikersund
35 Tyristrand S. – Tyristrand
N

258
50
55

57
92
51

- 292
- 62
- 96

35 Tyristrand N. – Styggedal
xE16

67

23

- 106

35 Nymoen –
204
80
Eggemoen/Oppland gr.
Tabell 6.1: Beregning av netto nytte for vegprosjekter på stamvegrute 2b. Kilde: Statens
vegvesen.
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Kalkulert lønnsomhet i investeringsprosjekter avhenger ikke bare av investeringskostnadene og
beregnede størrelser for sparte transport- og ulykkeskostnader, men også av størrelsen på
kalkulasjonsrenta. Innenfor vegsektoren er det ikke uvanlig at gevinsten per investert krone blir
negativ i nytte-kostnadsanalyser og dette kan komme av både nøkterne trafikk- og
ulykkesprognoser og/eller for høyt satt kalkulasjonsrente. Ved å sette ned kalkulasjonsrenta vil
kalkulert lønnsomhet i prosjektene øke, men det har liten påvirkning på relativ lønnsomhet
mellom prosjektene. For de fleste prosjektene i tabellen over er gevinsten per investert krone
negativ. I følge Statens vegvesen er grunnlaget for beregningene i tabellen over nokså
forskjellig. For noen strekninger er prosjektene kommet så langt at veglinje, krysstandard og
fartsgrense er fastlagt. For andre strekninger er dette ikke vurdert på annen måte enn at det er
gjort forutsetninger om framtidig standard.
Sparte transportkostnader vil i denne sammenheng si at framkommeligheten er forbedret
gjennom fjerning av flaskehalser, større trafikkapasitet (reduserte køer), eller generell
forbedring av vegnettet. Sparte ulykkeskostnader vil si at veginvesteringene gjør vegen mer
trafikksikker og at de samfunnsøkonomiske kostnadene på vegstrekningen pga. trafikkulykker
blir redusert.
Disse beregningene fanger nødvendigvis ikke opp de totale samfunnsøkonomiske gevinster av
bedret veg og dermed bedret infrastruktur. De totale samfunnsøkonomiske kostnadene
forårsaket av infrastrukturproblemer er ikke bare de direkte og synlige utlegg som oppstår pga.
stans eller forsinkelser i leveringsoperasjoner, men også den ekstrainnsats som må til for at
leveringstrafikken skal kunne avvikles som planlagt til tross for de eksisterende
infrastruktursvakheter (jfr. kap. 5.1).
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Et annet moment som heller ikke nødvendigvis fanges fullt opp i ytte/kostnadsanalyser er
betydningen av forbedret vegstandard i forhold til regionforstørring. De regionale virkningene
av bedret infrastruktur har vi drøftet tidligere. Vi har sett at et fleksibelt arbeidsmarked i
kombinasjon med en godt fungerende infrastruktur er av avgjørende betydning for
regionforstørring. Regionforstørring er viktig for å gjøre regionen mer attraktiv for personer og
bedrifter og stimulere til økt økonomisk aktivitet.
Et tredje moment som er viktig i forhold til veginvesteringer i vår region er betydningen av
vegene nasjonalt/skandinavisk. Strekningen på riksveg 2 omtalt i tabellen over er viktige for
utenlandstrafikken. Dette er i tillegg en strekning med relativt høy trafikk, redusert
framkommelighet og er strekningsvis ulykkesbelastet. Strekningen Elverum - Kongsvinger
(riksveg 20) er viktig for næringslivets utenlandstransporter nord-syd. Denne strekningen har
blandet standard med redusert framkommelighet i byene og tettstedene. Det er strekningsvis
også mye randbebyggelse og manglende løsninger for gang- og sykkeltrafikken.

6.2

Regionens behov for investeringer

6.2.1 Effekter for næringslivet av forbedret infrastruktur.
For å kartlegge næringslivets behov for en bedre infrastruktur i Glåmdalen, ble det i
utredningsarbeidet gjennomført en intervjuundersøkelse blant transportkjøpere og transportører i
regionen. Intervjuguide og oversikt over intervjuede bedrifter med kontaktpersoner framgår av
vedlegget. De er også omtalt i kapittel 5.3.
Ettersom antall intervjuer er relativt lite har det liten hensikt å gjengi svarfordeling i form av
frekvenser og antallsfordeling. Hensikten med intervjuene var først og fremst å få fram hva
næringslivet oppfatter som problemer med dagens transportinfrastruktur. Bedriftene ble spurt
om standard, framkommelighet/flaskehalser og trafikkforhold/sikkerhet.

Standard/framkommelighet/flaskehalser
Problematiske trafikkforhold er en gjennomgående tilbakemelding fra transportører og
transportkjøpere i forhold til riksveg 2, og dette ansees som en flaskehals i seg selv. Det er ofte
kødannelser på vegen og dermed svekket forutsigbarhet med hensyn til transporttid. Dette er
ikke bare et problem i forhold til godstransporten, men også i forhold til ansatte som pendler
strekningen. En kunnskapsbedrift i utvalget opplyser at den har hatt problemer i forhold til
ansettelser pga. problematisk pendlingsveg. Utbyggingen av strekningen Kløfta - Nybakk
trekkes fram som en forbedring blant transportørene og de med ansatte som pendler strekningen,
men hele strekningen må bygges ut før de trafikale forhold er å betrakte som tilfredsstillende.
Også vegstandard i forhold til bæreevne er problematisk. Os-brua ved Skarnes og Usundbru ved
Vormsund blir trukket fram som konkrete flaskehalser. De er smale og har for lav bæreevne i
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forhold til de behov som bør være tilfredsstilt. Lav fartsgrense og mange tettsteder blir også
nevnt blant transportører som et problem i forhold til framkommeligheten.
For riksveg 20 er det en gjennomgående oppfattelse blant informantene at vegen på strekningen
nordover fra Kongsvinger til Roverud (8 km) er for smal ut fra dagens trafikkbilde, og kan til
tider være en flaskehals. Østerhaug jernbaneundergang i Elverum kommune var tidligere en
flaskehals på riksveg 20. Etter en utbedring av undergangen i 1986 ble denne flaskehalsen
fjernet. Transportørene i utvalget trekker fram bruer som flaskehalser i Åsnes kommune, Grue
kommune og Kongsvinger kommune (Norsenga). Videre oppleves Flisa og Kirkenær sentrum
som flaskehalser.
Flaskehalsanalyser for godstransport på veg i Hedmark er tidligere gjennomført av
Transportbrukernes fellesorganisasjon (TF) i 1990 og 1999 og av Tretorget i 2006/2007.
Flaskehals blir i denne sammenheng definert ut fra tillatt aksellast, totalvekt og lengde- og
høydebegrensninger. I dag er hele det offentlige vegnettet i Hedmark åpent for 22-meter lange
vogntog, og for strekningen riksgrensen - Kongsvinger er det gitt dispensasjon for 25,25 m.
lange vogntog. Etter at Østerhaug jernbaneundergang ble utbedret, er det i dag ingen
høydebegrensninger på godstransporten på riksveg 2 og 20. 7-akslete 22 meter lange vogntog
dominerer vogntogparken i Hedmark, så lengde er heller ingen flaskehals.
På alle riksveger i Hedmark er det tillatt for 10 tonn akseltrykk og 50 tonn totalvekt. For å bedre
rammebetingelsene for transportnæringen i landet søkte TF Vegdirektoratet i 2003 om en
vurdering av endringer i forskriftene om bruk av kjøretøy, ved at det opprettes en ny bruksklasse
Bk 10/56 for 7-akslete 22 meter kjøretøy spesielt innrettet for tømmertransport. I forbindelse
med søknaden var det satt opp til sammen 20 prioriterte broer, 13 riksvegbroer og 7
fylkesvegbroer som skulle beregnes i forhold til 56 tonn totalvekt. I løpet av 2004/2005 har 9
broer fått avslag, 5 broer blitt godkjent og 6 broer ikke beregnet (Tretorget 2006). På riksveg 2
var Os-brua med på listen over prioriterte bruer og den ble godkjent. På riksveg 20 var bruene
Norsenga og Nor-Søndre med, og begge de fikk avslag.
TF har beregnet årlig innsparing i transportkostnader på ca 40 mill kroner for hele verdikjeden
ved å tillate 56 tonn totalvekt for 7 akslete 22 meter lange tømmervogntog. I Hedmark utgjør
nevnte vogntog m lag 90 prosent av godsbilparken (Tretorget 2006). Årlig gevinstpotensiale for
trenæringen ved å oppruste Norsenga bru og Nor-Søndre beregnet de til henholdsvis 1,1 og 0,6
mill. kr.
Informantene i vårt utvalg er naturlig nok også opptatt av rammebetingelsene for
transportarbeidet. Spesielt de store trelastprodusentene ser et innsparingspotensiale i at
forbedringer av vegstandard gjennom økt transportvolum per bil vil gi reduserte
logistikkostnader. Transportørene er opptatt av at det bør være like rammevilkår som i Sverige,
hvor det er tillatt med 60 tonn totalvekt og 25,25 m lengde.
Blant transportkjøpere innenfor skogbruk oppfattes standarden på sekundærnettet (kommunale
veger) som et vel så stort problem som standarden på riksvegnettet.
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For jernbanenettet blir det av transportkjøpere trukket fram at det er for dårlige
møte/krysningsmuligheter. Det er også for dårlig kapasitet ved omlastningsterminalene.

Trafikkforhold/sikkerhet og viktige tiltak
Høy trafikkmengde i forhold til smal vegbane på deler av riksvegnettet ble av transportører sett
som et trafikksikkerhetsproblem. Videre blir Kirkenær sentrum nevnt av en transportør som
trangt og lite oversiktelig i forhold til trafikksikkerhet. Det kom også tilbakemelding om at det
trengs mer sykkelstier langs både riksveg 2 og 20 for å unngå blanding av myke og harde
trafikanter.
Informantene ble også spurt om hvilke tiltak de mener er viktige for deres bedrift. Flere av de
som er avhengig av riksveg 2 trakk fram at det er viktig å få fortgang i utbyggingen av 4-felts
veg på strekningen Kløfta - Kongsvinger. For de bedriftene som kjøper transporttjenester vil det
gi en mer effektiv transportlogistikk. For transportørene er det av betydning i forhold til
trafikksikkerhet og bedre forutsigbarhet i rushperioder. For de bedrifter med ansatte som
pendler på denne vegen ser de en ferdig utbygd riksveg 2 som en stor fordel i forhold til
rekruttering. For riksveg 20 ble det sett på som viktig å få hevet vegstandarden og da spesielt i
forhold til vegbredden. Fjerning av de omtalte flaskehalsene på både riksveg 2 og riksveg 20 ble
naturlig nok også sett på som viktige tiltak både blant transportkjøpere og transportører. Sist
men ikke minst ble det som nevnt sett på som et viktig tiltak å få gjort noe med rammevilkårene
for godstransporten, slik at de er likeverdige med de svenske rammevilkårene.
Av de som kjøper tjenester på jernbanen ble økte krysningsmuligheter trukket fram som et
viktig tiltak. På sikt ser de det også som ønskelig med en elektrifisering av Solør- og
Rørosbanen. Behovet for en opprustning av Solørbanen og Rørosbanen er belyst rapporten
”Miljøfremmende godstransporter fra bil til tog” (Andersson og Gillebo 2007). Følgende tre
infrastrukturtiltak blir der nevnt:


Elektrifisering vil gi senkede driftskostnader for all transport på Solør- og Rørosbanen,
både pga senkede energikostnader, raskere fremføring og bedre lokomotivutnyttelse.



Den pågående ombygging til 25 tonn aksellast på Solør- og Rørosbanen er positiv for
lønnsomheten, først og fremst for tømmertransportene. Den kan være positiv også for
flis og eventuelt trelast på noe sikt.



Bygging av direkte tilsving på Kongsvinger mellom Solør- og Kongsvingerbanen mot
Charlottenberg vil gi spart reisetid for direkte tog til/fra Sverige og vil være spesielt
nyttig hvis Solørbanen elektrifiseres.

I samme rapport er det gjort samfunnsøkonomiske vurderinger av en elektrifisering av Rørosog Solørbanen, bygging av fjernstyring mellom Røros og Støren og Elverum og Kongsvinger og
bygging av spor i Hamar, Kongsvinger og Kil for direkte kjøring. Samlet antas investeringene å
komme opp i 1,85 mrd. kr. Det konkluderes med at de tiltak - ut fra et sett av vurderinger rundt
miljøfordeler, sparte tidskostnader, bedret kapasitet og reduserte transportkostnader – peker i
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retning av en positiv samfunnsøkonomisk nytte. ”Ikke minst økt verdiskapning i regionen som
følge av billigere transport bidrar til dette.” (Andersson og Gillebo 2007).

6.2.2 Regionforstørring i forhold infrastruktur
Vi har tidligere vist til at en godt fungerende infrastruktur er en forutsetning for
regionforstørring. En bedret infrastruktur vil dermed som oftest øke potensialet
regionforstørring. Tidligere gjennomførte studier konkluderer med at med at muligheter for økt
pendling gjennom bedre persontransport er størst på relasjoner med reisetider mellom 20 og 60
minutter, mens det kritiske reisetidsintervallet for daglige tjenestereiser (reiser i arbeid) ligger
mellom 90 og 180 minutter.

Jernbanen
Prosjektet ”Tilvekstkorridoren Oslo - Karlstad - Stockholm”20 har som mål å få redusert
reisetiden med tog for Oslo - Stockholm til under 4 timer og strekningen Oslo - Karlstad til 2
timer. Hvis en forbedrer jernbanen slik at reisetiden kom ned i 2 timer for sistnevnte strekning,
vil en med et kritisk reisetidsintervall på 90 - 180 minutter, skape et større bo og arbeidsmarked
både for Oslo - Kongsvinger og rundt Karlstad. For å oppnå 30 prosent reisetidsforkortelse på
denne strekningen må det gjøres betydelige forbedringer. Spesielt er det behov for store
forbedringer på strekningen Lillestrøm - Karlstad. Her er det til dels lav standard og på store
deler av strekningen er det en hastighetsbegrensning på 100 km/t.
En forutsetning for at jernbanen skal være en regionforstørrer er at tilbringertjenesten på
mellomlange reiser utgjør en begrenset del av reisetiden og at bilreisens køproblemer og/eller
begrensninger/kostnader ved parkering betyr mer enn togreisens ulemper med tilbringerreise og
ventetid ved lokale reiser. Økt antall togavganger vil gi redusert venting og et mer fleksibelt
tilbud for de reisende. For å øke frekvensen på strekningen Oslo - Karlstad - Stockholm må
kapasiteten økes. Med utgangspunkt i dagens trafikkvolum og sporkapasitet er delstrekningene
Lillestrøm - Årnes og Kil - Karlstad mest kritisk i forhold til trafikkavviklingen (Rambøll 2007).
For strekningen Årnes - Kongsvinger må sporkapasiteten bedres og robustheten i ruteopplegget
økes for å kunne øke frekvensen.

Veg
Analyser som er gjennomført viser at med en oppgradering av dagens vegnett rundt
Kongsvinger til motorvegstandard vil Kongsvinger få minst 50 prosent regionforstørring,
definert som økning i antall innbyggere innenfor 1 times reiseavstand. Dette er en langt større
effekt enn de fleste byer/sentra i Norge og skyldes i noen grad at deler av Osloregionen kommer
inn i Kongsvingerregionens ytterkant (Engebretsen 2004).
Det er her muligheter for å se potensialer i at en forbedret infrastruktur kan gi regionforstørring
gjennom økt pendling. Fra Kongsvinger til alle de øvrige Glåmdalskommunene med unntak av
20

Se prosjektomtale i kapittel 1.
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Åsnes og Våler, er det en reisetid med bil på under 60 minutter. Til Åsnes er reisetiden 60
minutter, mens den til Våler er 68 minutter. Med utgangspunkt i Kongsvinger ligger altså
reiseavstandene til de øvrige kommunene i regionen innenfor eller tett opp til 20 - 60 min. og
godt innenfor det kritiske reisetidsintervallet. Bedret vegstandard i Solør (riksveg 20) vil knyte
Våler/Åsnes og Kongsvinger sterkere sammen i et felles arbeidsmarked. Ser vi Kongsvinger i
forhold til de svenske kommunene er det et potensiale i å få økt pendlingen fra/til Torsby og
Arvika ved en vegforbedring. I dag er reiseavstanden fra Kongsvinger til de to nevnte
kommuner henholdsvis 86 og 75 minutter. For Odalskommunene ligger det avstandsmessig et
potensial ved vegutbedring i et mer felles arbeidsmarked i forhold til Eda, Eidskog, Grue og
Åsnes.

6.3

Skandinaviakrysset – et nasjonalt og bilateralt anliggende

Utviklingen av infrastruktur som krysser spor og traseer i Skandinaviakrysset kan ikke kun
forstås som et regionalt anliggende for Glåmdalsregionen. De regionale argumenter for å satse
på veg og jernbane er – som vi har oppsummert innledningsvis i dette kapittelet – tungtveiende
og viktige i enhver analyse av og politikk for regional utvikling og regionforstørring for
Glåmdalsregionen: Glåmdalsregionen har en transportintensiv næringsstruktur med klare
lokaliseringsfordeler i Glåmdalen – å forbedre transportårer på så vel veg som bane vil være
viktig og riktig.
Det regionale utviklingsperspektivet for Glåmdalen er allikevel ikke tiltrekkelig for å analysere
og forstå betydningen av den infrastrukturen som her er satt under lupen. Dens tilstand og
utvikling berører nasjonal og bilateral utvikling både på veg og bane – og med det
utviklingsstrategier for et vesentlig større område enn Glåmdalsregionen. Spørsmålet er da om
det også foreligger nasjonale og bilaterale interesse som tilsier at det samferdselspolitiske
initiativet som Glåmdalsregionen står bak videreføres?

Veg
I et bilateralt norsk - svensk utviklingsperspektiv er så vel bane- som veginfrastrukturen viktig.
Vegen mellom Eda og Karlstad er stadig gjenstand for mindre utbedringer på svensk side, men
det er lite sannsynlig at den bygges ut til en møtefri veg i overskuelig framtid. Det kan være
flere grunner til det, men en grunn er at den ikke vil gi en optimal midt-svensk transportløsning.
Slik sett vil Karlstad - Kongsvinger nok ha en viktig funksjon som i dag, men ikke løse et
problem som i første omgang framstår som svensk, nemlig ”nye E16”. Prosjektet med å
forlenge en E16 fra Oslo gjennom Kongsvinger og over mot Torsby videre til Gävle framstår i
første rekke som viktig sett fra et svensk perspektiv. Det vil åpne en tiltrengt og effektiv
transport øst - vest i Sverige. Det vil gi havn til havn forbindelser om vi medregner E16 til
Bergen. På svensk side legges det vekt på at næringsstrukturen i Midt-Sverige har behov bedre
øst-vest transportårer. Men det ville være en forsømmelse å se på E16-forlengelse som kun et
svensk prosjekt, selv om det er her det meste av den faktiske utbyggingen må foregå. En slik
veg vil bety at norske interesser berøres, og slik det kommer til uttrykk i gjennomførte analyser,
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styrkes. Det kan tilbakeføres til større gjensidig tilgang til bo- og arbeidsmarkeder for
befolkning og næringsliv begge veier og at sentrale noder i norsk transportsystem som Oslo
Lufthavn, Rygge Lufthavn og havner i indre deler av Oslofjorden får et større omland å betjene.
Slik sett snakker vi om en utvikling som i større grad knytter sammen utviklingen i MidtSverige med utviklingen i østre deler av Sør-Norge. Og i tillegg til dette kommer at en forbedret
øst-vest vegkorridor i Midt-Sverige åpner for en effektiv transport fra nordlige deler av Norge til
Oslo-regionen og sørlige deler av Norge.

Bane
Solørbanen er i dag en marginalisert bane for godstransport nord - sør i Norge med heller dårlig
teknisk standard. Det kan man gjøre noe med. Banen har en svært gunstig lokalisering, gunstige
stigningsforhold, gode areal- og naturmessige betingelser for utbygging. Også her gjelder at en
utbyggingstrategi må utformes som et svar på utfordringer og problemstillinger som går ut over
Glåmdalsperspektivet, samtidig som det er rimelig åpenbart at næringslivet i Glåmdalsregionen
vil ha klare gevinster av en bedre bane. Det strategiske spørsmålet knyttet til Solørbanen er:
Hvorfor skal ikke det nasjonale jernbanenettet for nord-syd godstrafikk i større grad sluses over
på en oppgradert Solørbane fra den parallelle løsningen – bane gjennom Gudbrandsdalen? Det
er et samferdselspolitisk spørsmål, men det er – slik vi har presentert foran – gode
samferdselsfaglig grunner for å stille spørsmålet.
Visjonen om Oslo - Karlstad - Stockholm på 2 timer kan framstå som en omkamp etter at Linx
måtte avvikles i 2004. Det er dog ikke noe særegent i det forholdet når det gjelder persontrafikk
med tog. Gjennomsnittelige reisetider og framstøt for å utvikle, og senere avvikling og nye
lanseringer av forskjellige persontrafikktilbud er et fenomen som ikke har vært uvanlig de
senere par tiår. Utformingen av et framtidig konsept for persontrafikk med tog er vel i en
formativ fase i Norge – det diskuteres både konsepter, traseer, materiell, driftsorganisering osv.
Derimot er det mindre diskusjon om togets rolle som sådan i persontransport. Fra et
miljøperspektiv er toget en vinner, ikke minst mellom store befolkningskonsentrasjoner med
avstander innenfor 3-4 timer. At det ikke skulle etableres en effektiv togforbindelse mellom
Oslo og Stockholm synes utenkelig, samtidig som dagens forbindelse ikke er en slik effektiv
forbindelse. Ergo er det her en bilateral utfordring som må møtes med en grenseoverskridende
samferdselsstrategi. Det er også her åpenbart slik at en effektiv linje mellom Oslo og Stockholm
vil ha en klar positiv spin-off effekt for Glåmdalsregionen og at det ikke er konkurrerende
traseer her. I denne situasjonen er det i nasjonal og bilateral interesse at Glåmdalsregionen
fortsetter arbeidet med å fremme Kongsvingerbanens utvikling.
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Vedlegg 1: Næringsliv og befolkning
Nærings- og arbeidsplassutvikling
I dette vedlegget vil vi se på næringslivs- og befolkningsutviklingen i alle kommuner i
Glåmdalen, Glåmdalsregionen samlet, Hedmark fylke og Norge samlet. I tillegg viser vi i noen
grad også utviklingen i Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hamarregionen og Sør-Østerdal.
Grunnen til at vi også viser utvikling utenfor Glåmdalen er ut i fra en antakelse om at
samferdselsstrukturen i Glåmdalen er av betydning utover regionen.
Det vanligste målet på næringsutvikling og verdiskapning er bruttoprodukt eller
bearbeidingsverdi. For å kunne tallfeste dette må man bruke regionalfordelt nasjonalregnskap.
Regionalfordelte nasjonalregnskapstall produseres ikke fortløpende og vi måtte basere oss på
relativt gamle tall. I tillegg er det ikke tilgjengelig sammenlignbare verdiskapningstall på
kommunenivå.
Vi velger derfor heller å operasjonalisere næringsutvikling som utvikling i sysselsatte eller
antall arbeidsplasser. Selv om ulike næringer har ulik arbeidskraftintensitet, og selv om den
endres over tid, kan bruk av denne faktoren forsvares med at det er klare koblinger mellom
struktur og utvikling i bruttoprodukt og i sysselsetting. Det kan faktisk hevdes at sysselsetting
kan være vel så relevant i analyser av næringers regionale betydning fordi den ofte er mer lokal
enn andre verdiskapningskomponenter som kapitalutgifter og -avkastning.
Ved utgangen av 2007 var det om lag 21 300 arbeidsplasser i Glåmdalen. Dette utgjør ca. en
fjerdedel av arbeidsplassene i Hedmark. På kommunalt nivå varierer antall arbeidsplasser fra ca.
1600 i Våler og Nord-Odal til i underkant av 9000 i Kongsvinger.

0402 Kongsvinger
0418 Nord-Odal
0419 Sør-Odal
0420 Eidskog
0423 Grue
0425 Åsnes
0426 Våler
Glåmdalen
Hedmark
Norge

2007
8814
1594
2444
1881
2040
3013
1548
21334
85609
2484000
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Tabell V1 : Totalt antall arbeidsplasser pr. 01.01.2008. Kilde Statistisk sentralbyrå
Fra 1990 og fram til i dag har det vært en sysselsettingsvekst i landet på om lag 25 prosent,
mens det i Glåmdalen har vært en nedgang på 2 prosent. I perioden 1990 – 1994 hadde
Glåmdalen et fall på ca 6 prosent i antall arbeidsplasser. Samtlige Glåmdalskommuner opplevde
i den perioden en nedgang, og spesielt sterk var reduksjonen i Sør-Odal og Eidskog med i
overkant av 12 prosent færre arbeidsplasser. De neste 4 årene på 90-tallet var det en svak vekst i
regionen for så å gå litt ned igjen i 1999. Utviklingen i disse årene er meget sammenfallende
med fylket for øvrig. Fra 2001 til 2007 har det vært en arbeidsplassvekst i regionen på 1 prosent.
Utviklingen i arbeidsplasser for Glåmdalen, fylket og Norge er vist i figur XY. Fra 2000 av ble
Statistisk sentralbyrås krav til å definere en sysselsatt endret, slik at yrkesbefolkningen gjorde et
hopp oppover. De heltrukne linjene er Statistisk sentralbyrås (SSB) publiserte tall, mens de
stiplete linjene viser utviklingen ved korrigering for den nye registreringsmåten.
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Figur V1: Utvikling i total sysselsetting i Glåmdalen, Hedmark og Norge. Sysselsatte etter
arbeidssted per 4. kvartal. Indeks 1990 = 100. Registrert og korrigert. Kilde: Østlandsforskning
på grunnlag av SSB.
Hvordan har så utviklingen i antall arbeidsplasser vært for de enkelte kommuner i Glåmdalen og
sett i forhold til naboregionene? Figur V2 nedenfor viser endring i antall sysselsatte fordelt på
glåmdalskommunene, Glåmdalsregionen samlet, naboregioner, Hedmark og landet totalt. Pga.
statistikkbruddet velger vi å vise to utviklingsforløp; ett for perioden 1994-2000 og ett for 20012007. Grunnen til at vi går tilbake til 1994 er for å få to like lange tidsperioder.
Utviklingen fra 1994 og fram til i dag varierer både mellom kommuner/regioner og når det
gjelder forskjellige tidsperioder. Kun for landet totalt er veksten tilnærmet sammenfallende i
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begge perioder (10 prosent). Perioden fra 1994 til 2000 viser at kun 2 av de 7
glåmdalskommunene hadde nedgang i antall arbeidsplasser. Våler hadde en nedgang på 2
prosent og Grue en nedgang på 5 prosent. Den negative utviklingen har de også til en viss grad
tatt med seg inn i det nye årtusenet, og for perioden 2001-2007 har begge kommuner nedgang i
antall arbeidsplasser. For Grues del er nedgangen marginal, mens det for Vålers del er
tilsvarende nedgang som i forrige periode.
Sør-Odal er den kommunen i Glåmdalen med sterkest prosentvis vekst i antall arbeidsplasser fra
1994 til 2000 og sterkest prosentvis nedgang i antall arbeidsplasser fra 2001 til 2007. Veksten i
førstnevnte periode var på hele 13 prosent og nedgangen i andre periode var på 7 prosent. Som
nevnt var arbeidsplassnedgangen spesielt sterk i Sør-Odal og Eidskog på begynnelsen av 90tallet og sysselsettingen i Sør-Odal gikk ned med 1 prosent for 1990-tallet sett under ett.
Åsnes er den eneste av de andre kommunene i regionen med motsatt fortegn på utviklingen for
de perioder. Her er riktignok ikke endringene så markante som i Sør-Odal. Fra 1994 til 2000 går
antall arbeidsplasser opp med 2 prosent, og fra 2001 til 2007 går det ned med 3 prosent.
Kongsvinger kommune har om lag 40 prosent av totalt antall arbeidsplasser i regionen. Både for
siste halvdel av 1990-tallet og for perioden 2001 – 2007 er det vekst i antall arbeidsplasser. I
periodene 1994 – 2000 og 2001 – 2007 var veksten på henholdsvis 2 og 4 prosent.
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Figur V2 Prosentvis endring i arbeidsplasser for periodene 1994 - 2000 og 2001-2007.
Naboregionene i Akershus hadde en enorm vekst i antall arbeidsplasser på 1990 – tallet. En
betydelig drivkraft her er ny hovedflyplass på Gardermoen med åpning i 1998. Disse regionene
har også hatt en god vekstutvikling etter årtusenskiftet med en økning i antall arbeidsplasser på
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8 prosent i Øvre Romerike og 14 prosent i Nedre Romerike. Også naboregionene i Hedmark har
hatt en vekst i antall arbeidsplasser i begge perioder. Hamarregionen hadde i perioden 2001 2007 en vekst på 8 prosent og Sør-Østerdal en vekst på 6 prosent. Veksten i arbeidsplasser i
naboregionene og da spesielt i Øvre og Nedre Romerike har bidratt til en vekst av antall
sysselsatte i disse regionene fra Glåmdalen. Dette kommer vi nærmere innpå senere under
omtalen av pendling og mobilitet.
Vekst eller tap av arbeidsplasser i geografisk område har flere årsaker. Nedgang kan skyldes
mange arbeidsplasser i næringer som er i tilbakegang i hele landet, eksempelvis jordbruk eller
skogbruk. På den annen side kan vekst skyldes at kommunen/regionen har mange arbeidsplasser
i vekstnæringer, f.eks. forretningsmessig tjenesteyting. En del av sysselsettingsendringene kan
altså tilskrives kommunens/regionens næringsstruktur.
En regions næringsstruktur og spesialisering kan beskrives og analyseres med
lokaliseringskvotienter. En lokaliseringskvotient (LQ) er et uttrykk for om en gitt næring er
sterkere eller svakere representert i en region enn det er i forhold til en større referanseregion.
Som referanseregion bruker vi Norge. Lokaliseringskvotient på 1 vil da si at næringens
betydning er like stor på regionalt nivå som på landsbasis. Er lokaliseringskvotienten lik 2 er det
relativt sett dobbelt så mange ansatte i denne næringen sammenlignet med landet totalt. To
næringer som ligger nær 1 i Glåmdalen er bygg og anlegg (se figur V3) og mineralsk industri.
Figuren viser lokaliseringskvotienter for to tidspunkter, nemlig 2001 og 2007. Her ser vi at
lokaliseringskvotienten for de to nevnte næringer er litt høyere i 2007. Altså har de næringene
forbedret sin posisjon noe i forhold til konkurrentene ute.
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Figur V3: Lokaliseringskvotienter i Glåmdalen 2001 og 2007.
De næringene der Glåmdalen er markant overrepresentert er jordbruk, bergverksdrift (utvinning
fra grus- og sandtak), skogbruk og trevareindustri. Jordbruk og bergverksdrift er
overrepresentert til om lag det dobbelte. For skogbruk og trevareindustrien er Glåmdalen
overrepresentert henholdsvis 9,5 og 6,5 ganger i forholdet til landsnivået. Overrepresentasjon på
et noe lavere nivå finner vi i møbelindustri, verkstedindustri, metallindustri, kjemisk industri og
kommunale tjenester.
Hvordan er så næringsstrukturen for de enkelte kommuner i regionen? Tabellen nedenfor viser
lokaliseringskvotienter for de enkelte kommuner for litt mer sammenslåtte næringer enn i
figuren over. Grønn celle er lokaliseringskvotienter mellom 1 og 2, blå celle mellom 2 og 10 og
oransje celler er over 10. For alle kommuner, med unntak av Våler, er det sterkest
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overrepresentasjon innen skogbruk. For Grue kommune er det hele 22 ganger så stor andel
sysselsatt innenfor denne næringen enn for landet totalt. Riktignok viser lokaliseringskvotienten
for Våler kommune innen skogbruk en sysselsettingsandel 11 ganger så høy som
landsgjennomsnittet, men store trevarebedrifter som Moelven Våler og Forestia gjør at
lokaliseringskvotienten for trevareindustri er om lag 3 ganger så stor.

Sektorer

Lokaliseringskvotienter Glåmdalen 2007
Glåmdalen Kongsvinger Nord-Odal Sør-Odal Eidskog
Grue

Åsnes

Våler

Jordbruk

2,00

0,73

1,42

2,10

1,66

3,81

3,89

4,04

Skogbruk

9,66

4,67

14,17

5,78

15,87

22,54

11,65

11,21

Bergverksdrift

2,28

4,01

0,00

2,48

0,00

1,35

0,73

1,43

Næringsmiddel

0,83

0,34

0,24

4,74

0,23

0,67

0,13

0,44

Trevareindustri

6,48

1,27

1,10

4,65

5,11

14,50

8,27

32,11

Øvrig industri

0,95

1,03

1,13

0,56

1,70

1,10

0,82

0,07

Kraft og vannforsyning

0,43

0,68

0,00

0,46

0,26

0,32

0,22

0,10

Bygg og anlegg

1,07

0,96

1,76

1,10

1,39

1,21

1,00

0,60

Varehandel

0,91

1,01

0,69

0,95

0,94

0,72

1,00

0,46

Hotell og restaurant

0,53

0,58

0,43

1,12

0,42

0,34

0,29

0,31

Samferdsel

0,82

1,01

1,16

0,83

0,49

0,40

0,74

0,52

Forr.messig/finansiell tjenesteyting

0,65

1,00

0,32

0,28

0,37

0,59

0,48

0,32

Privat tjenesteyting

0,68

0,62

0,51

0,84

0,52

0,50

0,98

0,83

Offentlig tjenesteyting

1,20

1,24

1,42

1,13

1,21

0,99

1,11

1,26

Ufordelt

0,03

0,03

0,00

0,06

0,00

0,04

0,00

0,12

Tabell V2: Lokaliseringskvotienter for kommunene i Glåmdalen, 2007
I næringsøkonomien er det en nær sammenheng mellom struktur og dynamikk.
Arbeidsplassvekst handler i stor grad om å være godt representert i næringer i framgang og ha
mindre av dem som er i tilbakegang. Hvordan det er fatt i Glåmdalen får man best fram
gjennom en skift-andel-analyse. Denne beregner den regionale utviklingen i forhold til en
referanseregion, og igjen velger vi Norge. Vi vil presentere en skift-andel-analyse for perioden
2001 - 2007. Vi begynner da med å se på næringsfordelte sysselsettingsutviklingen for Norge.
I perioden 2001 – 2007 er oljenæringen den mest vekstkraftige næringen, fulgt av statlige
tjenester, private tjenester, forretningsmessige tjenester, bygg og anlegg, mineralsk industri og
bergverksdrift (tabell V3). Oljenæringen er ikke-eksisterende i Glåmdalen. Bygg og anlegg og
mineralsk industri har vi sett at har en sysselsettingsandel i regionenen som ligger om lag på
samme nivå som for landet totalt (lokaliseringskvotient tilnærmet lik 1), mens bergverksdrift er
overrepresentert med det dobbelte. De nevnte tjenesteytende næringene er, med unntak av i
kongsvinger kommune, betydelig underrepresentert i Glåmdalskommunene.
Blant kontraksjonsnæringene er de med sterkest sysselsettingsmessig tilbakegang treforedling,
sjøfart, fiskeforedling og metallindustri. Sistnevnte næring har tilnærmet lik sysselsettingsandel
i Glåmdalen og på landsbasis, mens de øvrige næringene er små i regionen.
Vi har sett at de næringer med sterkest lokaliseringskvotient i Glåmdalen er trevareindustri og
jordbruk. Trevareindustrien er en næring i vekst nasjonalt, med 5 prosent økning i antall
arbeidsplasser i perioden 2001 – 2007, mens jordbruksnæringen går tilbake med 7 prosent.
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Sektorer

2001

2007

Vekst

Prosentvis

absolutte tall

endring

Andel 2007

Oljevirksomhet
Statlige tjenester

17317
137656

36245
251593

18928
113937

109 %
83 %

0,015
0,101

Private tjenester
Forretningsmessige tjenester

157007
237114

198098
286909

41091
49795

26 %
21 %

0,080
0,116

Bygg og anlegg
Mineralsk

153623
9624

183784
11304

30161
1680

20 %
17 %

0,074
0,005

3901
30675

4501
34332

600
3657

15 %
12 %

0,002
0,014

Varehandel
Hotell og restaurant

338992
75584

376821
82632

37829
7048

11 %
9%

0,152
0,033

Skogbruk
Innenriks transport

5772
110490

6157
117394

385
6904

7%
6%

0,002
0,047

Trevare
Verkstedindustri

16240
77449

17042
79841

802
2392

5%
3%

0,007
0,032

Bank og forsikring
Fiskeoppdrett

47573
4816

48676
4776

1103
-40

2%
-1 %

0,020
0,002

43091
41077
61256
16926
523471
1490
24210
15280
13120
33112
7463
14731
13809
14381
9119
3616

41530
38905
57166
15301
472780
1322
20623
12940
11020
27313
6146
11722
9543
9563
5990
1991

-1561
-2172
-4090
-1625
-50691
-168
-3587
-2340
-2100
-5799
-1317
-3009
-4266
-4818
-3129
-1625

-4 %
-5 %
-7 %
-10 %
-10 %
-11 %
-15 %
-15 %
-16 %
-18 %
-18 %
-20 %
-31 %
-34 %
-34 %
-45 %

2259985

2483960

223975

10 %

0,017
0,016
0,023
0,006
0,190
0,001
0,008
0,005
0,004
0,011
0,002
0,005
0,004
0,004
0,002
0,001
1

Bergverksdrift
Skipsverft og oljeplattformer

Næringsmiddel jordbruk
Post og tele
Jordbruk
Kraft og vannforsyning
Kommunale tjenester
Ufordelte tjenester
Kjemisk
Møbler og annen industri
Fiske og fangst
Grafisk
Tekstil
Metaller
Fiskeforedling
Utenriks sjøfart
Treforedling
Uspesifisert næring
Alle næringer

Tabell V3: Arbeidsplassutviklingen i Norge 2001 – 2007, rangert etter vekst.
En nedgang i sysselsettingen i næringene behøver nødvendigvis ikke å bety at bedriftene gjør
det dårlig. Poenget er at hvis en region har mye av sin sysselsetting i kontraktive næringer skal
den ha dyktige bedrifter for å ha sysselsettingsmessig framgang.
I en skift-andel-analyse gjøres det en analyse av om regionen henger med i den nasjonale
veksten. Vi holder da rede på veksttilbøyligheten i alle næringer på nasjonalt nivå, og ser om
den regionale utviklingen er bedre eller dårligere. Metoden innebærer å stille opp den nasjonale
utviklingen som en målestokk for den regionale utviklingen. Vi snakker om to typer forventet
utvikling: den ene basert på næringsutvikling totalt og den andre på dem spesifikke
næringssammensetningen.
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Tabell 6 viser utviklingen for Glåmdalen fram til 2007. Vi ser av tabellen at det i Glåmdalen er
forventet (A) en total vekst på 2100 ut fra den nasjonale tendensen, men den faktiske
jobbveksten (V) i perioden stoppet på 140 nye arbeidsplasser. Glåmdalen har dermed et negativt
regionalt skift (RS), som er differansen mellom den faktiske og forventete utviklingen. Det er
her 1960 arbeidsplasser i minus. Dette er arbeidsplasser regionen bl.a. har tapt fordi de
Glåmdalen har litt for mange næringer i tilbakegang og ikke nok næringer i framgang.
Vi kan gå litt grundigere inn på dette ved å se på næringsstrukturens betydning for utviklingen.
Differansen mellom forventet arbeidsplassvekst ut fra næringssammensetting (AN) og totalt
forventet arbeidsplassvekst (A) er minus 765 arbeidsplasser. Næringsstrukturen har altså i sterk
grad bidratt til svakere vekst enn landsgjennomsnittet, men den forklarer ikke den totalt svakere
veksten. Her har også svekket konkurranseevne spilt inn. Hvorfor? Jo, fordi den summerte
effekten av næringene (AN) utgjør 1335 arbeidsplasser. Dette er en beregnet verdi for forventet
sysselsettingsvekst ut fra næringssammensettingen og den er 1195 arbeidsplasser høyere enn
faktisk endring.
Vi kan sammenfatte dette slik: Regionen fikk en vekst (V) på 140 arbeidsplasser og lå dermed
godt under sin forventete utvikling (A). Til det manglet det 1960 arbeidsplasser. Dette kalles et
regionalt skift (RS). Det negative skiftet skyldes til dels uheldig næringsstruktur (AN – A) som
ga 765 i minus. Konkurransefaktoren i næringene forsterket denne beregnede nedgangen med
1195 arbeidsplasser i minus.
Det er viktig å minne om at dette er beregnede tap eller gevinster. Når det kommer til stykket er
det den faktiske vekst eller nedgang som teller. Det er derfor verdt å merke seg som et positivt
trekk at regionen har sysselsettingsvekst. Det skift-andel-analysen viser i tillegg er hva som gir
vekst og hva som gir nedgang.
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Sektorer
Jordbruk
Skogbruk
Fiske og fangst
Fiskeoppdrett
Bergverksdrift
Fiskeforedling
Næringsmiddel jordbruk
Tekstil
Trevare
Treforedling
Grafisk
Kjemisk
Mineralsk
Metaller
Verkstedindustri
Skipsverft og oljeplattformer
Møbler og annen industri
Kraft og vannforsyning
Bygg og anlegg
Oljevirksomhet
Varehandel
Hotell og restaurant
Utenriks sjøfart
Innenriks transport
Post og tele
Bank og forsikring
Forretningsmessige tjenester
Private tjenester
Kommunale tjenester
Statlige tjenester
Ufordelte tjenester
Uspesifisert næring
Alle næringer

2001

2007
957
512
3

984
511
3

99
45
532
27
1065
6
266
363
89
148
852

88
48
318
11
948
5
205
290
102
128
821

313
156
1475

156
56
1696

2847
349
19
819
315
250
1102
847
6407
1236
6
89

2931
378
14
862
295
207
1661
1163
5636
1806

21194

21334

11

V
A
Endr.
Forv.tot.
2001-2007
27
-1
0
0
-11
3
-214
-16
-117
-1
-61
-73
13
-20
-31
0
-157
-100
221
0
84
29
-5
43
-20
-43
559
316
-771
570
-6
-78
140

2100

AN

V-AN

Forv.nær.

Diff.

Andel 07

LQ07

-64
34
0
0
15
-14
-19
-5
53
-2
-47
-54
16
-30
26
0
-48
-15
290
0
318
33
-6
51
-17
6
231
222
-620
1023
-1
-40

91
-35
0
0
-26
17
-195
-11
-170
1
-14
-19
-3
10
-57
0
-109
-85
-69
0
-234
-4
1
-8
-3
-49
328
94
-151
-453
-5
-38

0,046
0,024
0,000
0,000
0,004
0,002
0,015
0,001
0,044
0,000
0,010
0,014
0,005
0,006
0,038
0,000
0,007
0,003
0,079
0,000
0,137
0,018
0,001
0,040
0,014
0,010
0,078
0,055
0,264
0,085
0,000
0,001

2,004
9,663
0,032
0,000
2,276
0,586
0,892
0,208
6,477
0,097
0,874
1,637
1,051
1,271
1,197
0,000
1,404
0,426
1,074
0,000
0,906
0,533
0,170
0,855
0,883
0,495
0,674
0,684
1,388
0,836
0,000
0,643

1335

-1195

1,000

1,000

Tabell V4: Skift-andel tabell for Glåmdalen 2001-2007
De essensielle tallene er sammenfattet i tabell V5 og vi tar der også med verdiene for perioden
1994 -2000.
Glåmdalen
Tilvekst (V)
Forventet næringsendring (A)
Forventninger i næringene (AN)
Regionalt skift (RS)
Struktur (S = AN - A)
Konkurranse (K = RS- S)

1994-2000
358
1980
833
-1622
-1147
-475

2001-2007
140
2100
1335
-1960
-766
-1195

Tabell V5: Skift-andels-faktorer før og etter 2000.
Vi ser at det regionale skiftet er mindre negativt i perioden 1994 – 2000 enn i den påfølgende
perioden. Dvs. mindre avvik mellom faktisk og forventet tilvekst. Økt negativt regionalt skift
etter 2000 kan føres tilbake til en forverret konkurransesituasjon. Næringsstrukturen ser vi at har
blitt mindre negativ.
En skift-andel-analyse kan vi også bruke til å sammenligne kommunene i Glåmdalen, slik vi har
gjort i tabell V6.
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Skift-andel-faktorer
Tilvekst (V)
Forventet næringsendring (A)
Forventninger i næringene (AN)
Regionalt skift (RS)
Struktur (S = AN - A)
Konkurranse (K = RS S)

Kongsvinger Nord-Odal Sør-Odal
313
135
-189
842
145
261
882
52
115
-529
-10
-450
39
-92
-146
-569
83
-304

Eidskog
36
183
50
-147
-132
-14

Grue
-10
203
62
-213
-141
-72

Åsnes
-81
307
48
-388
-258
-129

Våler
-64
160
125
-224
-35
-189

Tabell V6: Skift-andels-faktorer for Glåmdalskommunene, 2001 – 2007.
Alle Glåmdalskommunene har negativt regionalt skift for perioden 2001-2007. Med unntak av
Kongsvinger, har alle kommunene en negativ strukturkomponent. Dvs. overrepresentert av
næringer i generell tilbakegang og/eller underrepresentert av næringer i generell vekst.
Kongsvinger har en positiv strukturkomponent fordi de er bra representert med arbeidsplasser
innenfor vekstnæringer som statlige tjenester, finansiell/forretningsmessig tjenesteyting, bygg
og anlegg og varehandel.
Nord-Odal har vi tidligere sett at er den kommunen med sterkest prosentvis sysselsettingsvekst i
perioden. Det er da også den eneste kommunen med en positiv skiftkomponent. Dvs. at en del
av deres strukturproblem oppveies av et konkurransefortrinn.
Skift-andels-analysene handler om å finne de positive trekkene og bygge videre på dem. Vi har
nå sett at det er vekst etter år 2000 i antall arbeidsplasser i regionen. Videre er det vekst i
regionen i flere av de næringer som er nasjonale vekstnæringer. Tabellen nedenfor viser
næringsfordelt arbeidsplasser i regionen i 2000 og 2007 sortert etter vekst.

Glåmdalen

Totalt antall arbeidsplasser

Andeler

2001

2007

2001

2007

Prosentvis vekst

Forr.messig/finansiell tjenesteyting

1352

1868

6%

9%

38 %

Privat tjenesteyting

847

1163

4%

5%

37 %

Bygg og anlegg

1475

1696

7%

8%

15 %

Hotell og restaurant

349

378

2%

2%

8%

Varehandel

2847

2931

13 %

14 %

3%

Jordbruk

957

984

5%

5%

3%

Samferdsel

1153

1171

5%

5%

2%

Skogbruk

512

511

2%

2%

0%

Offentlig tjenesteyting

7643

7442

36 %

35 %

-3 %

Trevareindustri

1065

948

5%

4%

-11 %

Bergverksdrift

99

88

0%

0%

-11 %

Øvrig industri

2064

1718

10 %

8%

-17 %

Næringsmiddel

577

366

3%

2%

-37 %

Kraft og vannforsyning

156

56

1%

0%

-64 %

98
21194

14
21334

0%

0%

-86 %

100 %

100 %

1%

Ufordelt
Totalt

Tabell V7: Næringsfordelt sysselsettingsutvikling i Glåmdalen 2001-2007, rangert etter
endring.
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Hvis vi sammenholder tabell V7 med tabell V3 ser vi at det er flere felles næringer som blir
rangert høyt vekstmessig både i nasjonalt og regionalt. Spesielt sterk vekst i Glåmdalsregionen
for finansiell/forretningsmessig og øvrig privat tjenesteyting, noe vi også ser er gjeldende
nasjonalt. Forretningsmessig tjenesteyting er også strategisk svært viktig næring for andre
næringer. Med unntak av Odalskommunene er det vekst innenfor denne næringen i samtlige
kommuner. Vi noterer oss også at sterke vekstnæringer nasjonalt som bygg og anlegg og
varehandel også er av de mest ekspansive næringene i regionen. Offentlig tjenesteyting har
holdt stand som den største næringen i regionen etter 2000. Dens nedgang på 3 prosent kommer
av færre sysselsatte i kommunal tjenesteyting. Statlig tjenesteyting har vokst med hele 46
prosent i perioden. Spesielt sterk vekst innenfor dette tjenestetilbudet i Kongsvinger, med en
vekst på 80 prosent. Her har vi mange tunge statlige arbeidsplasser som sykehuset i
Kongsvinger og Statistisk Sentralbyrå. Overføring av sykehusene fra fylkeskommunen til staten
er hovedforklaringen på den betydelige statlige veksten.

Befolkningsutvikling
Befolkningsutviklingen er sammen med endringer i antall arbeidsplasser en sentral
utviklingsindikator. Nedgang i antall innbyggere kan gi en negativ effekt på antall
arbeidsplasser og/eller næringsutviklingen fordi det kan gi redusert etterspørsel etter varer og
tjenester fra både offentlig og privat sektor. Nedgangen i offentlig etterspørsel kommer av
reduserte rammetilskudd til kommunene ved befolkningsnedgang.
Et redusert tjenestetilbud som følge av redusert etterspørsel, kan i neste omgang svekke
regionens attraksjonskraft i forhold til tilflytting, alternativt øke utflyttingen, og vi kan få en
selvforsterkende negativ utviklingsspiral.
Ved utgangen av 2007 var det 53 160 innbyggere i Glåmdalen. Dette utgjør 28 prosent av
bosettingen i fylket. Vi har tidligere sett at andelen arbeidsplasser utgjorde 25 prosent, så det er
liten forskjell i Glåmdalens arbeidsplass- og befolkningsandel i forhold til fylket totalt. En
tredjedel av innbyggerne i Glåmdalen er bosatt i Kongsvinger kommune.

Kongsvinger
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler
Glåmdalen
Hedmark
Norge

2007
17 360
5 105
7 775
6 400
5 080
7 570
3 870
53 160
189 260
4 736 860

Tabell V8: Antall innbyggere per 01.01. 2008

La oss nå på hvordan befolkningsutviklingen har vært i Glåmdalen, naboregionen og nasjonalt.
Vi velger da å bruke samme tidsperiode som i drøftingen av arbeidsplassutviklingen.
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28,7

Øvre Romerike
Nedre Romerike

21,1
9,5

Landet
Sør-Odal

5,9

Hamarregionen

4,5

Sør-Østerdal

1,2

Kongsvinger

0,5
1,0

Hedmark
Eidskog

-0,6
-1,0

Nord-Odal
Glåmdalen

-2,6

Våler

-9,7

Åsnes

-9,8

Grue -11,0
-15

-10
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Figur V4: Befolkningsendring fra 1994 til 2008 (pr.01.01), rangert etter størst vekst i
befolkningen.
Figur V4 viser at ingen av kommunene i Glåmdalen har bidratt til den befolkningsveksten som
har kommet på nasjonalt nivå i perioden. Glåmdalen hadde en nedgang på 2,6 prosent, mens
landet totalt hadde en vekst på 9,5 prosent. Sør-Østerdal hadde en vekst på nivå med fylket, ca
en prosent, mens Hamarregionen økte si befolkning med 4,5 prosent. Naboregionene i Akershus
(Øvre og Nedre Romerike) har en vekst langt over landsnivået. Utviklingen for de enkelte
kommuner i Glåmdalen varierer fra en nedgang på 11 prosent i Grue til en vekst på 5,9 prosent i
Sør-Odal.
Figur 2 viser bare endringen mellom to måletidspunkter. For å få et mer nyansert bilde av
utviklingen, indekser vi den og lar 1990 være basisår. For oversiktens skyld holder vi
naboregionene utenfor i figuren nedenfor. For Sør-Østerdal var det en svak befolkningsnedgang
på slutten av 1990-tallet for så å ta seg svakt opp igjen etter 2000. Hamarregionen hadde en
utflating på midten av 90-tallet, for så å vokse jevnt etter 2000. Nedre Romerike har hatt en jevn
vekst i hele perioden, mens Øvre Romerike fikk en markant vekst siste halvdel av 90-tallet og
den har vedvart etter 2000.
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Figur V5: Befolkningsutvikling 1990 - 2008 (pr.01.01). 1990 = 100.
Landet totalt hadde en jevn befolkningsvekst i hele perioden 1990 - 2008. Hedmark fikk en
nedgang i siste halvdel av 90-tallet for så øke litt på begynnelsen av 2000-tallet. De siste årene
har befolkningen i fylket holdt seg relativt stabilt. Sør-Odal er i denne sammenheng
vekstkommunen i Glåmdalen, og den eneste kommunen i regionen med høyere befolkning i
2008 enn i 1990. Veksten kan i stor grad tilskrives etableringen av ny hovedflyplass på
Gardermoen i 1998, og vi ser da også av figuren over at veksten har funnet sted fra det året av.
Blant de øvrige kommunene har Kongsvinger og Eidskog minst nedgang i innbyggertall, og
med under 1 prosent nedgang siden 1990, kan vi si at befolkningen i de to kommunene har holdt
seg relativt stabilt. Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør Odal har alle hatt en vekst i
befolkningen siste året. Det er litt dårligere stilt med Solørkommunene Grue, Åsnes og Våler.
Alle tre kommunene har med få års unntak hatt en nedadgående utvikling i befolkningstall.
Befolkningsutviklingen i Norge de siste 10 årene har vist at regioner med større regionssenter,
eller nærhet til en "storby-region" har en stabil befolkningsutvikling. Distriktsregioner uten
sterke regionssentre eller som ligger utenfor en rimelig dagpendlingsavstand til en vekstregion
har gjennomgående en mer negativ befolkningsutvikling.
Hva er så de bakenforliggende forholdene til den svake befolkningsutviklingen i Glåmdalen?
Befolkningsutviklingen kan deles opp i komponenter: Fødte i forhold til døde, som bestemmer
et fødselsoverskudd/underskudd (naturlig tilvekst) og innflyttede minus utflyttede som til
sammen skaper en nettoflytting.
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Figur V6 viser naturlig tilvekst, nettoinnflytting og total tilvekst i Glåmdalen for årene 1990 til
2007.
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Figur V6: Tilveksten oppdelt i naturlig tilvekst og nettoflytting. 1990 - 2000.
I figuren over er tilvekstkurven summen av nettoflytting og fødselsoverskudd. Vi ser at
nettoflyttingen gikk betydelig ned på begynnelsen av 90-tallet. Fra 1993 og fram til 2000 steg
den for så å få en nedadgående tendens fram til og med 2005. De to siste årene har det vårt en
positiv nettoinnflytting til Glåmdalen. Fødselsoverskuddet har i hele perioden vært negativt og
svingt mellom minus 151 og minus 317.
Med unntak av tre år for Kongsvinger og ett år for Sør-Odal var det fødselsunderskudd i alle
kommuner for hvert år i hele perioden. Glåmdalen tilhører det østlandske lavfertilitetsområdet,
der i særdeleshet Hedmark hører hjemme. Figuren nedenfor viser gjennomsnittlig fødsels- og
flytteoverskudd for Glåmdalskommunene, Hedmark fylke og naboregioner. Vi ser at alle
kommune i Glåmdalen har et negativt fødselsoverskudd i snitt for hele perioden. Med unntak av
Sør-Odal er det heller ingen av kommunene som klarer å oppveie dette med tilstrekkelig stor
nettoinnflytting. Naboregionene Sør-Østerdal og Hamarregionen har også fødselsunderskudd,
men oppveier dette med høyere nettoinnflytting. I særdeleshet gjelder dette for Hamarregionen.
Øvre og Nedre Romerike har begge både høy nettoinnflytting. Vi kan oppsummere med at den
viktigste grunnen til svak befolkningsutvikling i Glåmdalen og de fleste av deres kommuner er
negativ fødselsoverskudd.
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Figur V7: Fødsels- og flytteoverskudd, årlig gjennomsnitt for perioden 1990 - 2007.
For å forklare det negative fødselsoverskuddet i regionen er det relevant å se nærmere på
befolkningssammensetningen. Først kan vi se litt nærmere på forholdet mellom menn og
kvinner i fertil alder.
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Figur V8: Kvinner per 100 menn i aldersgruppen 20-39 år i Glåmdalsregionen, fylket og
landet.
Vi ser av figur V8 at det er store forskjeller mellom kommunene i Glåmdalen og at
kjønnsbalansen har endret seg over tid. Glåmdalsregionen samlet har i 2007 den samme
kjønnsbalansen som fylket og litt lavere enn landstotalen. Våler hadde i 1990 en meget skjev
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kjønnsbalanse. Den er betydelig forbedret, men de har fremdels minst andel kvinner per menn i
aldersgruppen 20 – 39 år. Sør-Odal har hatt en markant bedring i kjønnsbalansen etter 2000, og
er den eneste kommunen med tilnærmet lik kjønnsfordeling for denne aldergruppen i 2007. Når
vi da også vet at det har vært sterk innflytting til denne kommunen etter etableringen av ny
hovedflyplass, så er det heller ikke overraskende at denne kommunen har best
befolkningsutvikling i regionen. Ellers er det jo positivt for regionen med tanke på
kjønnsbalanse i fertil alder at kun to kommuner (Kongsvinger og Åsnes) har hatt nedgang i
andel kvinner siden 1990, og at begge de to kommunene har snudd utviklingen til bedring i
delperioden 2001 – 2007.
Et annet interessant aspekt med befolkningsstrukturen er å se på avhengighetsraten for regionen.
Denne raten uttrykker antall ”avhengige personer” per potensiell yrkesaktiv person, her definert
som antall personer i aldersgruppen 0-19 år + antall over 67 dividert på antall personer i
aldersgruppen 20-66 år. Raten gir et bilde av hvor mange hver i yrkesaktiv alder må forsørge av
yngre og eldre.
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Figur V9: Total avhengighetsrate i Glåmdalen, fylket og landet
Figur V9 viser den totale avhengighetsraten for kommuner i Glåmdalen, regionen samlet, fylket
og landet. Vi ser at også her er Glåmdalsregionen lik fylket. Lavest avhengighetsrate har
Kongsvinger. Dette er ikke så overraskende med tanke på at det er den eneste bykommunen i
regionen og vil naturlig nok ha størst andel i den yrkesaktive aldersgruppen. Høyest
avhengighetsrate har Åsnes, Grue og Eidskog. I sistnevnte kommune er en fjerdedel av
innbyggerne under 20 år og denne aldersgruppen er dermed større en de over 66 år. For Grue og
Åsnes er det lik andel av de under 20 år og over 66 år. For øvrig er det relativt liten forskjell i
andelen av yrkesaktiv befolkning mellom kommunene. Der det er noe større avvik er i andelen
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over og under yrkesaktiv andel. Tabellen nedenfor viser den prosentvise fordelingen for
Glåmdalen:

0402 Kongsvinger
0418 Nord-Odal
0419 Sør-Odal
0420 Eidskog
0423 Grue
0425 Åsnes
0426 Våler
Glåmdalsregionen
04 Hedmark
Landet

Befolkningsandel 2007
0-19 år
20-66 år
67 år og eldre
23 %
62 %
15 %
23 %
59 %
18 %
24 %
61 %
15 %
24 %
58 %
18 %
21 %
59 %
21 %
21 %
58 %
21 %
20 %
60 %
20 %
23 %
60 %
18 %
24 %
60 %
16 %
26 %
61 %
13 %

Tabell V8: Prosentvis befolkningsfordeling i Glåmdalen, Hedmark og landet

Avslutningsvis vil vi se endring i folketall og antall arbeidsplasser i sammenheng. Ved å
krysstabulere disse to utviklingsindikatorene kan man lage en regiontypologi:
1.
2.
3.
4.

Utviklingsregion: positiv utvikling i både arbeidsplasser og befolkning.
Bostedsregion: negativ arbeidsplassutvikling og positiv befolkningsutvikling.
Arbeidsregion: positiv arbeidsplassutvikling og negativ befolkningsutvikling.
Uttynningsregion: negativ utvikling i både arbeidsplasser og befolkning.

Figuren nedenfor viser et plott med alle landets økonomiske regioner for perioden 2001-2007. I
øverste høyre kvadrant finner vi vekstregionene med framgang både i sysselsetting og
befolkning. Mjøsregionene og Sør-Østerdal plasserer seg her. Glåmdalen er i den nederste høyre
kvadranten, og ut fra definisjonene innledningsvis, er regionen dermed å betrakte som en
arbeidsregion. Dvs. positiv arbeidsplassutvikling og negativ befolkningsutvikling. Vi har også
tatt med Glåmdalskommunene i plottet. Vi ser at Sør-Odal plasserer seg som en typisk
befolkningskommune, med positiv befolkningsutvikling og negativ arbeidsplassutvikling. De
siste årene før årtusenskiftet var det vekst i antall arbeidsplasser i denne kommunen, så SørOdal har beveget seg fra å være en utviklingskommune til å bli en bostedskommune. Vi ser at
Solørkommunene ligger i nedre venstre kvadrant. Dette er ganske så typisk for mange
distriktskommuner i landet og punktsvermen her ville vært mye større hvis vi hadde sett på kun
kommuner i stedet for økonomiske regioner for øvrig.
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Figur V10: Vekst i sysselsetting og befolkning, 2001 – 2007. Alle økonomiske regioner i landet
og Glåmdalskommunene.
Både en utviklingsregion og en bostedsregion vil generere næringsutvikling og dermed positive
utviklingsspiraler. Dette kommer av at befolkningsvekst for det første genererer økt etterspørsel
etter varer og tjenester og for det andre gir økte kommunale inntekter gjennom inntektssystemet.
Kategorien arbeidsregion har, i hvert fall på kort sikt, mindre vekstkraft enn bostedsregionene
fordi effekten på kommuneøkonomien vil være mindre. Dessuten er det høyst usikkert om
etterspørselen etter varer og tjenester øker nevneverdig ved økt antall arbeidsplasser i
kombinasjon med befolkningsnedgang. Dette vil avhenge av om arbeidstakere bruker lønna si i
arbeids- eller bostedsregionen.

116

Vedlegg 2. Bruk av transportinfrastruktur blant bedrifter
i Glåmdalen

Transportbedrifter
Bedrift

Kommune

Kontaktperson

Nettbuss Lillestrøm AS

Kongsvinger

Arild Nylend

Våler transport AS

Våler

Bjørn Konterud

Isaksætre Tore og
Ove Transport AS

Åsnes

Tore Isaksætre

Bjørns Transport AS

Sør-Odal

Bjørn Amundsen

Transportfellesskapet
Østlandet AS

Administrasjonsselskap
som dekker
Østlandet

Transportkjøpere

Bergene Holm AS

Moelven Våler AS

Kommune

Sør-Odal/
Grue

Våler

Ove Bergfjord

Kontaktperson

Kjell/Ødegård/
Hans Marcus
Holm

Even Linde/
Arne Lindemoen
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Bruk av infrastruktur
i Glåmdalen
Går i persontransport både på rv. 2 og rv. 20. I
Hedmark har Nettbuss Lillestrøm avdelinger på
Elverum, Flisa, Kongsvinger og Sand.
En stor del av produksjonen er knyttet til
materialtransport for Moelven Våler og
Flistransport for Forestia. Trafikkerer strekn.
Kongsvinger - Elverum og nordover til Biri. Kjører
ca. 18 turer per virkedag.
Har 4 tømmerbiler og en bil på anlegg.
Hovedkunder er Bergene Holm og Nord-Tømmer.
Kjører ca. 100 tonn per dag.
Tranporterer flis/trelast,biobrensel og
containere. Kjører for sagbruk, trevareindustri og
kommuner. Kjører i Hele Hedmark, men
hovedkundemassen er i Glåmdalen.
Adminstrasjonsselskap som eies av
trevareindustrien på Østlandet. De organiserer
tømmertransporter til trevarebedriftene Moelven
Våler, Stora Enso, Glommen Skogeierforening og
Mjøsen skogeierforening.

Bruk av infrastruktur
i Glåmdalen
Produserer trevarer på Skarnes og skurlast på
Kirkenær/Brandval. Råvarene til
Brandval/Kirkenær er tømmer fraktet i en radius
av ca. 5 mil. Tre fjerdedel av produksjonen på
Brandval/Kirkenær sendes til Skarnes, 20 prosent
til eksport og resterende til Østfold. Trevarer
selges innenlands til byggevarekjeder over hele
landet og til eksportmarkedet. Størst eksport til
Nederland og Belgia. Innenlands går mye av
transporten til Ringebu.
Norges største sagbruk. Mottar tømmer i en
radius på 10 km. Dvs. at de importerer tømmer
fra Sverige i tillegg til solørtømmer. Har tidligere
mottatt tømmer per tog og bil. Nå kun bil. Får
daglig inn 30 trailerlass med tømmer, tilsvarer
7500 kubikk i uka. Produserer trelast og
biprodukter(sagflisog cellulose). Har transportert
litt av sagflisprod. med tog. Kunne tenkt seg at
mye mer av ferdigvarene gikk med tog. Har tidl.
tatt dette opp med Jernbaneverket I dag går 16
biler daglig ut med ferdigvarer, tilsvarende 160
000 kubikk i året.

Transportkjøpere

Kommune

Kontaktperson

Bruk av infrastruktur
i Glåmdalen

Forestia AS

Våler

Bjarne Fluto

Trevareprodusent med hovedkontor på
Braskereidfoss. Transport til og fra Forestia
Braskereidfoss: Flis fra trelastindustrien
i Norge og Sverige:15.000 lass/år.
Sponplatelim1.000 lass/år. Plater7.000 lass/år
All transport på bil : 105 trailere/døgn
Transportkostnad totalt 105 mill (17 % av totale
kostnader). Forestia’s hovedmarkeder er Norge
Sverige og Danmark. Bygningsindustrien er
hovedsegmentet I Norge, mens møbel – og
innredningsindustrien er hovedsegment I Sverige
og Danmark.

Hydro Aluminium
Profiler AS

Eidskog

Svein H. Høydal

Produserer aluminiumsprofiler/-komponenter.
Stor del av salget til Sverige. Stor andel av deres
ferdigprodukter fraktes på Rv. 2 over riksgrensen
ved Morokulien.

Eidskog
Stangeskovene AS

Eidskog

Leif A. Ulsbøl

Magnor Glassverk AS

Eidskog

Egil Benseng

Kraft Foods AS avd.
Disenå

Jordan AS

Rescon Mapei AS

Sør-Odal

Åsnes

Nord-Odal

Ola Skjellestad

Ulf Ertsås

Trond Hagerud

118

Trelastprodusent. Kjøper tømmer så nært
sagbruket som mulig. 10 prosent av tømmeret
kommer fra Sverige. Bruker kun bil. Har hatt
sidespor inn på anlegget, men de ble fjernet for
10 års tid siden. 15 prosent av salget er eksport til
Sverige, 10 trailerlass med flis i uka til Karlstad.
Hvis det hadde vært mulig ville dette blitt fraktet
med jernbane. Innenlands går
ferdigprodukssjonen i all hovedsak retning Oslo.
Produserer glass og porselen. Kjøper ferdig
glassats frå Växsjø i Sverige. Mottar 12 tonn hver
14 dag. Sender ut en bil per dag med ferdigvarer.
Produserer snacks. Med unntak av poteter,
importeres alle råvarene. Importvarene fraktes
med bil fra Oslo til Diesenå. 30 biler inn per dag
og tilsvarende antall ut med ferdigvarer.
Ferdigvarene fraktes til de store grosistlagrene i
det sentrale Østlandsområdet.
Produserer tannpirkere og oppvaskbørster.
Innsatsfaktorer er polypropelen (plast), nylon og
tre. Tre importeres fra Sverige og Finland. Øvrige
innsatsfaktorer importeres fra hele verden.
Trelast kommer over grensa ved Eda. I snitt ca et
lastebillass inn i måneden. Ut fra fabrikken går
det 3-4 lastebillass med ferdigvarer i måneden.
Alt ut går til lager i Oslo.
Produksjon av kjemiske produkter til bygg og
anlegg. Råvarer er importerte kjemikalier fra
Europa/Canada og tørrbulk frå Sverige og
Oslofjordområdet. All transport innen Norden går
med bil. Råvarer inn tilsvarer ca 100 000 tonn i
året, fordelt på 30 biler. Tilsvarende mengde ut
fra fabrikken.

Transportkjøpere

Kommune

Stora Enso skog AS

Elverum

Statistisk sentralbyrå

Kongsvinger/
Oslo

TI-Group AS

Glommen Skog BA

Berggren AS

Sykehuset Innlandet
Kongsvinger

Kongsvinger

Elverum

Kontaktperson

Håkon Bakken

Karin Wang

Olav Mellem

Helge
Urstrømmen

Kongsvinger

Anne Ås

Kongsvinger

Marit Torsby
(Sykehuset
Kongsvinger)
og
Kjell Kristiansen
(Kjørekontoret
Innlandet)
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Bruk av infrastruktur
i Glåmdalen
Innkjøpsselskap. Kjøper inn tømmer fra
skogeiere/-foreninger, bl.a. Glommen skog,
Mjøsen skogeierforening og Norske skog AS.
Selger tømmeret i stor grad videre til
morsselskapet i Sverige. De kjøper inn ca.
600 000 kubikk i året. Stor andel av transporten
går på tog.

Har total 998 ansatte hvor av 386 på
Kongsvinger. Det er daglig reisevirksomhet
mellom stedene. Transportmiddel er i hovedsak
buss pga hyppigere avganger enn tog. Flere
togavganger ville gjort tog mer attraktivt fordi det
er et raskere transportmiddel.
TI-group produserer bensintanker og drivstoffrør
til svensk bilindustri. Innsatsfaktorene er
importvarer som enten kommer med båt inn til
Oslo og transporteres videre med trailer til
Kongsvinger eller over riksgrensen ved Magnor.
Ferdigproduktene transporteres med trailer fra
Kongsvinger til bilfabrikk i Gøteborg. Det kommer
3-4 biler inn til fabrikken hver dag og tilsvarende
antall ut med ferdigprodukter.
Andelslag eid av 2650 skogeiere i Hedmark med
hovedkontor på Elverum. Deres hovedvirksomhet
er kjøp og videresalg av tømmer. De kjøper
transporttjenester fra både togselskap og
vegtransportører. Om lag 45 prosent av det
volummessige transportarbeidet går på jernbane.
Fiskeforedlingsbedrift. Innsatsvarene er i all
hovedsak importvarer (fisk fra Færøyene,
Krydder, stivelse etc. fra ulike land).
Innsatsfaktorene blir fraktet med bil fra Oslo til
Kongsvinger. Ferdigproduktene blir transportert
med bil til Oslo for deretter å fordeles ut til
kjøpere i det ganske land. Det blir transport ut 8 10 tonn ferdigprodukter per dag, fordelt på 2 biler.

Ca. 650 ansatte. Av de er ca 350 registrert bosatt
i Kongsvinger. Fra Odalskommunene og Nes i
Akershus er det 102 ansatte, fra
Solørkommunene. 40 ansatte og fra Eidskog 54
ansatte. Det er 25 ansatte med svensk
statsborgerskap.
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Vedlegg 3. Intervjuguider
Intervjuundersøkelse mot transportører som er avhengig av
infrastrukturen i Glåmdalen.
Intervjuguide
1. Bakgrunnsvariable:
a) Navn på bedrift:………………………….
b) Antall ansatte per i dag:……………
c) Omsetning 2007:……….
d) Type transport:…………………………………………….
e) Type kunder:……………………………………………………..

2. Hvilke strekninger trafikkerer dere mest i regionen
Elverum – Kongsvinger
Kløfta – Kongsvinger
Riksgrensa – Kongsvinger

- Antall biler/godsvogner på tog/tonn pr. uke?......................................................................

4. Hvordan bedømmer du:
-

standard
trafikkforhold
framkommelighet21

på riksveg 2 og riksveg 20 i forhold til andre veger bedriften benytter?

5. Hva er problematisk med dagens standard på Rv2 og/eller R20? Beskriv/hvilke steder og
strekninger.
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7. Hva er problematisk med dagens framkommelighet på Rv2 og/eller R20? Beskriv/hvilke
steder og strekninger.

9. Finnes det flaskehalser på Rv. 2/ Rv. 20, hvilke er mest problematisk?

10. Problemstillinger knyttet til ulykker, blanding myke/harde trafikanter. Beskriv.

11. Hvilke vegtiltak mener du er viktigst for din bedrift?

- Så snart som mulig:

- Innen en 5-års horisont:

- Innen en 10-års horisont:
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Intervjuundersøkelse mot næringsliv som er avhengig av
infrastrukturen i Glåmdalen.
Intervjuguide
1. Bakgrunnsvariable:
f) Navn på bedrift:………………………….
g) Antall ansatte per i dag:……………
h) Omsetning 2007:……….
i)

Type ferdigprodukter:…………………………………………….

j)

Type råvarer:……………………………………………………..

2. Hvor kommer innsatsfaktorene bedriften benytter fra?
…………………………………………………………………………………
- Med hva slags transport?
1. Lastebil/trailer

2. Tog

3. Både på veg og bane.

4. Intermodal transport.
Hvis 4. Hvordan er logistikken? (Er det først bil, så tog? Hvilke strekninger hva?)

- Hvor stor andel av mottatt gods er egentransport? ………..

- Antall biler/godsvogner på tog/tonn pr. uke?

3. Hvor sendes bedriftens produkter?
…………………………………………………………………………………….
- Med hva slags transport?
1. Lastebil/trailer

2. Tog

3. Både på veg og bane.

4. Intermodal transport.

Hvis 4. Hvordan er logistikken? (Er det først bil, så tog? Hvilke strekninger hva?)
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Fortsatt hvis 4. Hvor tilfreds er dere med kvalitet/kapasitet ved omlastningsterminalene?

- Hvor stor andel av transporten er egentransport? ………..

- Antall biler/godsvogner på tog/tonn pr. uke?......................................................................

4. Hvordan bedømmer du:
-

standard
trafikkforhold
framkommelighet22

på riksveg 2 og riksveg 20 i forhold til andre veger bedriften benytter?

5. Hva er problematisk med dagens standard på Rv2 og/eller R20? Beskriv/hvilke steder og
strekninger.

Og/eller:
6. Hvor tilfreds er dere med dagens standard på Solørbanen/Kongsvingerbanen?

7. Hva er problematisk med dagens framkommelighet på Rv2 og/eller R20? Beskriv/hvilke
steder og strekninger.

22

Dvs. graden av forutsigbarhet mht. transporttid.
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Og/eller:
8. Hvor tilfreds er dere med dagens framkommelighet på Solørbanen/Kongsvingerbanen (Dvs.
graden av forutsigbarhet mht. transporttid)?

9. Finnes det flaskehalser på Rv. 2/ Rv. 20, hvilke er mest problematisk?

10. Problemstillinger knyttet til ulykker, blanding myke/harde trafikanter. Beskriv.

11. Hvilke veg-/jernbanetiltak mener du er viktigst for din bedrift?
- Så snart som mulig:

- Innen en 5-års horisont:

- Innen en 10-års horisont:
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Intervjuundersøkelse mot persontransport - busselskap
Intervjuguide
1. Bakgrunnsvariable:
k) Navn på bedrift:………………………….

2. Hvilke strekninger kjører dere?
…………………………………………………………………………………

3. Hvor stor andel av transportarbeidet utføres på Rv 2/ Rv. 20?
………………………

4. beskrivelse av transportarbeidet på Rv. 2/R.20:
(avgangshyppghet/strekninger etc.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. Hvordan bedømmer du:
-

standard
trafikkforhold
framkommelighet23

på riksveg 2 og riksveg 20 i forhold til andre veger bedriften benytter?

5. Hva er problematisk med dagens standard på Rv2 og/eller R20? Beskriv/hvilke steder og
strekninger.

6. Hva er problematisk med dagens framkommelighet på Rv2 og/eller R20? Beskriv/hvilke
steder og strekninger.
23

Dvs. graden av forutsigbarhet mht. transporttid.
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7. Finnes det flaskehalser på Rv. 2/ Rv. 20, hvilke er mest problematisk?

8. Problemstillinger knyttet til ulykker, blanding myke/harde trafikanter. Beskriv.

11. Hvilke vegtiltak mener du er viktigst for din bedrift?

- Så snart som mulig:

- Innen en 5-års horisont:

- Innen en 10-års horisont:
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Intervjuundersøkelse mot SSB
Intervjuguide
1. Hvor mange ansatte totalt:…….

2. Antall ansatte på Kongsvinger:……

3. Hvilke transportmiddel er mest vanlig å benytte på tjenestereise/til møter mellom
Kongsvinger og Oslo?
(se fordelingen på reiseregninger)

Er det her mulig å gi en fordeling personbil/buss/tog?

4. Hvor mange personreiser har SSB i løpet av året ifb. med møter etc. mellom Oslo og
Kongsvinger?

5. Tror du bedret vegstandard vil bidra til økt reiseaktivitet for SSB mellom Oslo og
Kongsvinger? (setter framkommelighet gjennom tidsforbruk beskrankninger på
reisevirksomheten?)

6. Tror du et bedre kollektivtilbud vil bidra til økt reiseaktivitet for SSB mellom Oslo og
Kongsvinger? (setter framkommelighet gjennom tidsforbruk/avgangsyppighet beskrankninger
på reisevirksomheten?)
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Skandinaviakrysset
Glåmdalsregionens infrastruktur i skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv
I Glåmdalen er det flere viktige veg- og jernbaneforbindelser. Veg og jernbane løper i stor
grad parallelt, der Kongsvinger utgjør et knutepunkt. Glåmdalsregionen har i det SørSkandinaviske transportbildet en viktig posisjon i øst-vestforbindelsen – i ytterste
konsekvens fra kyst til kyst mellom de to landene. Samtidig utgjør infrastrukturen i regionen
en forbindelse nord - sør/øst, der det bl.a. transporteres personer og gods mellom
Trøndelag/Nord-Norge og Sverige. Begrepet ”Skandinaviakrysset” er lansert for å få fram
dette.
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