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IC-prosjektet

Tilbakeblikk
• Intercity-strategi fra 90-tallet. Revisjon /
mulighetsstudie levert januar 2011.
• KVU IC (konseptvalgutredning for Intercitystrekningene) levert februar 2012.
Suksesskriterier:
sentral stasjonslokalisering og utvikling
rundt stasjonene
nytt tilbud; kort reisetid, høy
frekvens/kapasitet, god pålitelighet
forutsigbarhet
• Gjennomføringsplan
• Stortingets behandling av Nasjonal
transportplan 2014-23 juni 2013
• Etablering av prosjektorganisasjon IC
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IC-bestilling i Nasjonal transportplan 2014- 23
togtilbud og infrastruktur
Basert på

• Planlegging 2014-17, bygging fra 2018
• To avganger/time/retning innen 2023 til Hamar,
Tønsberg og Fredrikstad
• Dobbeltspor innen 2024 til Hamar, Tønsberg
og Seut (nord for Fredrikstad)
• Dobbeltspor og to avganger/retning/time til
Sarpsborg i 2026
• To avganger/time /retning til Skien i 2026, én
dobbeltsporparsell mellom Stokke og
Sandefjord
• God tilrettelegging for gods på Dovrebanen,
noen infrastrukturtiltak
• Planlegging med sikte på ferdig utbygging
innen 2030 til Lillehammer, Skien og Halden

Neste planfase

Jernbaneverket handlingsprogram 2014-2023
= JBVs svar på oppdraget gitt i NTP
• I høringsutgaven: «Planmidlene til IC-strekningene
i første fireårsperiode fordeles etter

Hønefoss

• når de ulike strekningene skal tas i bruk
• hvor tidkrevende planarbeidet forventes å være
• behovet for koordinering mot andre
samferdselsprosjekter
• behovet for å redusere antall alternativer og skape
forutsigbare rammebetingelser for videre
byutvikling»

• Skal følge vanlig plansystem: Kommunedelplan for
valg av alternativ, reguleringsplan for valgt
alternativ som grunnlag for KS2 og fysisk oppstart
• Kommunene førstevalg som planmyndighet,
unntak ved store lokale konflikter
• Oppdragsbrev om Ringerinsbanen desember 13
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Kommunikasjon

Teknikk og konsept
• Konseptuelle valg og oppfølging
• Teknisk designbasis

Knutepunkter
• Planprosesser
• Samarbeidsavtaler
• Arkitektur

Prinsipp: Mest mulig gjøres én gang, og enhetlig
•
•

før arbeidet med planstrekningene
under arbeidet med planstrekningene

•
•
•
•
•

Stab
Prosjektstyring
Kontraktstrategi
RAMS
Anskaffelser
Økonomi

Planleggingsstrekninger

1. Sandbukta – Moss – Såstad (reg.)
2. Haug – Seut (reg.) og Seut - Fredrikstad – Sarpsborg
(u/KDP)
3. Sarpsborg – Halden (- Gøteborg) (u)
4. Drammen – Kobbervikdalen (u/KDP)
5. Nykirke – Barkåker (KDP)
6. Tønsberg – Larvik og Porsgrunn – Skien (u)
7. Venjar – Langset og Kleverud – Sørli (reg.)
8. Sørli – Hamar (KDP)
9. Hamar – Lillehammer (u)

IC-prosjektet

Akkurat nå

• Oppdrag om utbyggingsstrategi for IC-strekningene –
oversendes Samferdselsdepartementet medio mars 2014 grunnlag for Statsbudsjettet for 2015

• Bygger opp prosjektet, og grunnlag for kommende kontrakter
teknisk designbasis
konsept
knutepunktstilnærming

• Kontraktstrategi
• Planprogram reguleringsplan Sandbukta – Moss – Såstad
• Planprogram kommunedelplan Nykirke - Barkåker
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Planleggingsutfordringer

• Bemanning
• Effektiv planlegging
forutsigbarhet i finansieringen
tidlig konfliktavklaring og –håndtering
rammebetingelser departementene
forventningsavklaring, rolle- og ansvarsdeling, avtaler
påfølgende planprosesser uten opphold og skritt tilbake unngå omkamper
Aftenposten 06.02.14

8

Eksempler
på utfordringer
IC-prosjektet
konsulentene kan glede seg til
Vestfoldbanen

•
•
•
•

Drammen: Jernbanetekniske løsninger
Nykirke – Barkåker: Trasevalg
Tønsberg – Stokke: Ingeniørutfrordring tunnel
Larvik: Lokalisering stasjon / linje

Østfoldbanen

•
•

•
•

Moss: Geologi og knutepunkt
Fredrikstad: Sammenheng
veiprosjekt og bypakke
Sarpsborg: Innføring fra sør
og veiprosjekt kryssing Glomma
Halden: Innføring / trasé

Dovrebanen

•
•

Hamar
Åkersvika
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