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planlegging av 1C-strekningene til Skien, Lillehammer og Fredrikstad skal ta sikte på
ferdigstilling i 2030. Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de
utredninger som skal gjøres innenfor uods- og persontransport på det sentrale Ostlandsområdet fram til neste rullering av transportplanen.
En sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sorlandsbanen gjennom byggingen av
Grenlandsbanen ble i stortingsmeldingen om NIP vurdert forst og fremst å legge til rette for
mellomdistanse/fjerntogtilbud mellom Agderfylkene og Vestffild/Buskerud og hovedstadsområdet.
Videre framuår det av transport- ou kommunikasjonskomiteens innstilling til stortingsmeldingen at komiteen mener at utbvuuingen av Vestfoldhanen leguer til rette for en framtidiu sammenkobling av Sorlandsbanen og Vestfoldbanen, 02 fremhev er at dette tiltaket, ofte
omtalt som Grenlandsbancn, kan bidra til å binde sammen Sorlandet og Ostlandet med et
svært godt togtilbud. Komiteen viser til at tiltaket kan redusere reisetiden betydelig sammenlignet med i dag. Komiteen ba på denne bakurunn om at det utarbeides en konseptvalgutredninu (KVU) for sammenkobling av Vestfoldbalten ou Sorlandsbanen i forste del a planperioden.
Nærmere

om oppdraget

Etablering av en ny bane på denne strekninuen vil koste betydelig mer enn terskelverdien thr
KVU/KS1 (750 mill. kr) ou det kan identifiseres klare konseptuelle alternativer. 1denne
korridoren er bl.a. E 18 02 de aktuelle planer for videre utbygginu av veu konseptuelle
alternativer for håndteringen av det framtidiue transportbehovet i korridoren.
Det foreligger i NTP 2014-2023 omfattende planer for bygging av vei på strekningen Oslo
Kristiansand. En eventuell realisering av Grenlandsbanen cr et tiltak som må tbrventes å ligge
noe fram i tid siden nytten av tiltaket i stor grad er avhenuig av at det realiseres infrastruktur
på Vestfoldbanen som har kapasitet. robusthet ou hastighetsdimensjonering som kan gjøre et
toutilbud mellom Sorlandsbanen ou Vestffildbanen aktuelt og attraktivt.
1 KVUen må det derfor ses hen til tidsplanene for utbygging av en tidsmessig og kapasitetssterk VestIbldbane, jf milepælene fra gjeldende NTP som cr referert ovenfor. Dette innebærer
at KVUen i konseptanalysen også bør ta høyde for de vegprosjekter som er omtalt i siste seksårsperiode av NTP og eventuelle strategiske vurderinger om den langsiktige utviklingen av
E 18 i korridoren. jf. stortingsmeldingen om NTP kapittel 4. Dette kan håndteres med ulike
varianter av 0-alternativet.
Dersom KVUen skulle gi en anbefalinu om realisering av en slik sammenkobling, bes det, i
lys av ovennevnte vurderinger knyttet til milepælsplan for Vestfoldbanen, om en vurdering av
når videre planlegging av anbefalt konsept bør starte opp.
KVUen må vurdere virkningen for transport av både personer og gods på hele strekningen
Oslo-Kristiansand. Departementet vil likevel understreke at utredninuen ikke skal se på
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knytte til seg kompetanse utenfra for å kunne gjore en tilfredsstillende vurdering av andre
kollektivlosninger enn jernbane. Jernbaneverket bor vurdere om også fagkompetanse fra
andre fagmiljoer skal inngå i prosjektorganisasjonen.
Jernbaneverket bes vise hvordan arbeidet er tenkt organisert ved framlegg av prosjektplanen. I
prosjektplanen bes det om at etaten viser hvordan eksisterende kunnskapsgrunnlag vil bli
benyttet i arbeidet, samt hvilke andre utrednings- og planprosesser det kan være relevante at
KVUen koordinerer seg mot.
Erfaring viser at for mange prosjekter skjer det en betydelig kostnadsvekst etter gjennomfort
KVU/KSI og fram til prosjektet er klart for oppstart (KS2). Dette er uheldig, siden tidspunktet for regjeringens behandling av KVU/KS I er en viktig milepæl hvor det tas stilling til
om og i så fall hvilket konsept videre planlegging skal ta utgangspunkt i. Det er dertbr viktig
at regieringen har et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag også knyttet til kostnadsanslag når det
skal tas stilling til ulike konsepter i den enkelte KVU/KS I. Kostnadsestimatene som
utarbeides til de ulike konseptene i KVUen må derfor i storst multg grad ta hoyde tbr og ta
opp i seg de ulike usikkerhetsmomenter som kan tdentifiseres i det enkelte prosjekt i tidlig
fase og som vil kunne påvirke kostnadene i forprosjekteringsfasen. Prosjektet må videre være
tilstrekkelig definert, og det må ikke komme et betydelige merbehov i forprosjekteringsfasen
som folge av feil tiltaksomfang; kostnadsanslagene i KVU må folgelig gi et mest mulig
forventningsrett estimat.
I statens prosjektmodell med KVUlKSI i tidlig fase og KS2 for oppstartsbevilgning til
prosjektet, har praksis vært at kvalitetssikring av kontraktsstrategi skjer i KS2. Ved noen typer
kontrakter som for eksempel totalentrepriser og ulike fonner for samspillkontrakter, er det
gode grunner for at kontraktsstrategien bor legges tidligere enn ved tidspunkt for KS2.
Samferdselsdepartementet ber derfor om at Jernbaneverket i KVUen så langt som praktisk
mulig gjor vurderinger og gir anbefalinger til kontraktsstrategi for de mest aktuelle
konseptene i analysen, slik at også dette kan bli gjenstand for den etterfølgende KS I . Dette
gjelder spesielt for de tilfeller hvor det kan være aktuelt at leverandøren tbrestår en vesentlig
del av prosjekteringen. Det understrekes at endelig fastsetting av kontraktsstrategi normalt vil
skje på et senere tidspunkt enn KVU/KS1, men at etaten bes starte tenkningen om og
vurderingen av aktuelle kontraktsstrategier ved tidspunkt tbr KV1J.
Jernbaneverket har en betydelig portefolje av utrednings- og planoppgaver som skal håndteres
fram til neste transportplan legges fram, og departementet er kjent med at det er enkelte
utfordringer knyttet til de personalressurser etaten har til rådighet for denne typen oppgaver.
Det vil slik vi forstår det dertbr kunne ta noe tid å rekruttere og bygge opp den prosjektorganisasjonen som skal ha ansvaret for utarbeidelsen av KVUen. På denne bakgrunn gis
Jernbaneverket tiden fram til 15. november 2014 med å utarbeide en prosjektplan med fremdrifisplan for KVU-arbeidet. Det skal tas sikte på at KVIJen ferdigstilles senest 1. april 2016.
om mulig er det onskelig med en tidligere leveranse. Arbeidet må legges opp slik at dersom
KVUen ikke skulle være mulig å ferdigstille til transportetatenes og Avinor AS legger fram
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sitt forslag til ny transportplan, må det arbeidet som er gjort fram til dette tidspunkt gi
grunnlag for omtale i etatenes innspill til neste transportplan. Etter gjennomfort K VU tas det
sikte på rask oppstart av KS I. i parallell med horintwn av Jernhaneverkets KV1:.
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