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Konseptvalgutredning

(KVU) IC-triangelet - mandat for utredningen

Viviser til Jernbaneverkets(JBV)brev av 21. desember 2010med plan for gjennomføringav KVU-arbeidetog Samferdselsdepartementets(SD)oppdragsbrevav 14.juni
2010samt øvrigkontakt i sakens anledning.
SD slutter seg med dette til JBVsplan for gjennomføringav KVUfor IC-området.I det
videre KVU-arbeidetber vi i tilleggom at JBVlegger vekt på følgendeforhold:
JBVlegger i planenopp til å gjennomføretre parallelleutredningerfor hhv. Østfoldbanen,Vestfoldbanenog Dovrebanen(Oslo- Lillehammer).Dette begrunnes med at
de tre strekningenehar ulikefunksjonerog kan ha ulike utviklingsmål,samt behovet
for å få til en hensiktsmessigorganiseringav det eksterne samarbeidetKVU-regimet
legger opp til. SDvilfor ordens skyldunderstreke behovetfor fellesoverbygningsdokumenterbåde innledningsvisog avslutningsvisi KVU-arbeidet.
Hensiktener å se
utviklingenav togtilbudetpå de tre banestrekningenei sammenheng,blant annet siden
togpendlenepå Østlandetofteviltrafikkeremer enn én banestrekning.Overbygningsdokumenteneskal innledningsvisbegrunne bl.a.geografiskavgrensingav de
strekningenesom skal vurderes nærmere i KVU-arbeidetog avslutningsviså vurdere
hensiktsmessigutbyggingsrekkefølge.
IC-triangeleter i dag definertsom banestrekningeneOslo-Haldenog Skien-OsloLillehammer.JBVlegger opp til at det i behovsanalysen,på bakgrunnav forventet
befolkningsvekstog transportbehov,drøfteshva som er hensiktsmessigframtidig
arbeidsdelingmellombanestrekningenesom inngår i IC-triangeletog øvrige
strekningerpå Østlandet,det vil si Kongsvingerbanen,Gjøvikbanen,Sørlandsbanen
(Oslo- Kongsberg)og Bergensbanen(Oslo- Hønefoss(Ringeriksbanen)).Denne
analysenvil skje tidligi utredningsarbeidet.HvisJBVpå bakgrunnav denne analysen
identifisererat det på de sistnevntebanestrekningenebør gjøres omfattende
investeringstiltaksom utløser behovfor gjennomføringav KVUog ekstern

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Kontoradresse:
Akersg. 59
www.regjeringen.no/sd

Telefon
22 24 90 90 / «Soa_Tlf»
Org. nr.:
972 417 904

«Soa_Navn»
Telefaks:
«Sbr_Fax»

Saksbehandler:
«Sbr_Navn»
«Sbr_Tlf»

kvalitetssikring i tidlig fase (KS1), bes det om at dette raskt tas opp med SD.
Departementet vil vurdere om det i så fall bør settes i gang flere KVUer fram mot neste
rullering av Nasjonal transportplan (NTP).
Det er satt i gang en rekke parallelle utredningsarbeider fram mot rullering av neste
NTP som hver for seg og samlet vil være viktige bidrag for utviklingen av jernbanen i
Norge. Disse utredningene har i større eller mindre grad grenseflater mot KVU for ICområdet. Dette gjelder høyhastighetsutredningen, utredningen av kapasiteten i Osloområdet, KVU for ny teknologisk plattform (ERTMS), stasjonsstrukturprosjektet m.m.
Det pågår samtidig KVU-arbeider for lokale transportsystemer/bypakker
i flere byer
innenfor IC-området. I tillegg ligger flere investeringsprosjekter som er prioritert i NTP
2010-2019, i KVUens primærområde. SD har ved flere anledninger, også i vårt oppdragsbrev av 14. juni 2010, lagt stor vekt på behovet for en så tett og god koordinering
som mulig mellom de ulike utredningene og prosjektene. I gjennomføringsplanen
orienterer JBV om hvordan etaten vil organisere KVU-arbeidet for å få til ønsket samordning. SD ber om at det i KVUene gjøres nærmere rede for hvordan dette samordningsarbeidet har blitt håndtert, og at det pekes på sentrale faglige og prosessuelle
problemstillinger som har krevd avveininger mellom de ulike utredningsarbeidene.
SD viser videre til sitt brev av 16. november 2010 Arbeidet med å forbedredrilisstabiliteten innenforjernbanen —tilbakemeldingpå videreprosess.Der understrekes behovet
for at JBV har strategisk ruteplankompetanse og at denne kompetansen er sentral i
tidlige faser av utvikling av infrastrukturplaner. I brevet stiller SD seg positiv til at JBV
ser på hvilke muligheter som ligger i en mer taktet ruteplan, og ber blant annet etaten
vurdere i hvilken grad et slikt skifte vil kunne ivareta behovet for en sterkere
samkjøring av infrastrukturutvikling og utvikling av togtilbud i fremtiden. Videre pekes
det på at det i forbindelse med rulleringen av NTP 2014-2023 bør legges sterkere vekt
på å beskrive hvilket framtidig togtilbud som er aktuelt på de ulike deler av nettet.
Retningslinje 1 for NTP-arbeidet inneholder derfor følgende punkt: "Dette er særlig

viktig når det er aktuelt å byggeinfrastruktur som muliggiørnye system-ellergrunnrutemodellerpå hele eller deler av nettet, eller når det er aktuelt å bevilgemidler til
investeringstiltakellergi aksept til opptrappingstiltakenten som eier av NSB ellersom
kjøper av togtjenester.Det bor være aktuelt å innarbeidebeskrivelserav detframtidige
togtilbudeti kommende Nasjonale transportplaner."Vi ber om at KVU-arbeidet ses i lys
av disse vurderingene og føringene.
Videre utbygging av jernbanen i IC-området vil etter hvert legge til rette for et utvidet
togtilbud og endret grunnrutemodell. Innenfor de ulike jernbanekonseptene som
KVUene skal utrede, skal det derfor også pekes på øvrige større tiltak som et utvidet
togtilbud i IC-området vil kreve og kostnadene ved disse. Dette innbefatter blant annet
kostnader til kjøp av nye togsett, forventet vekst i offentlig kjøp, behovet for
hensettingsarealer, verkstedsfasiliteter, eventuelle nye vendeanlegg mv.
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JBV skal i KVU-arbeidet tidfeste en ferdigstilling av IC-nettet ved sammenhengende
utbygging. Som nevnt ovenfor skal utredningene ses i sammenheng med vurderingene
knyttet til kapasiteten i Oslo-området og framtidig behov for ny tunelløsning i Oslo. For
de ulike jernbanekonseptene skal det derfor gjøres rede for hvordan togtilbudet vil
påvirke kapasiteten i Oslo-området og eksisterende Oslo-tunell, samt i hvilken grad de
ulike forslagene til tilbudsøkning vil utløse behov for økt infrastrukturkapasitet eller
eventuelle endringer i det øvrige togtilbudet i Oslo-området.
I gjennomføringsplanen pkt 4.1 skriver JBV at når det gjelder koblingen mellom KVUarbeidet for IC-området og KVU for ny teknologisk plattform (ERTMS), forventes det at
sistnevnte i denne planfasen vil ha relevans fortrinnsvis i forhold til kostnadsberegningene i konseptanalysene. Et viktig aspekt ved de ulike jernbanekonseptene
som skal utredes i KVUene, er hvordan disse kan bidra til økt kapasitet og redusert
reisetid, jf. pkt. 1 i gjennomføringsplanen. Vi ber om at det for de ulike jernbanekonseptene også gjøres rede for hvordan ny teknologisk plattform for signalanlegg vil
kunne påvirke kapasiteten på de ulike banestrekningene, samt bidra til eventuelle
reisetidsgevinster.
I arbeidet med KVUene må JBV ta hensyn til de føringer med relevans for utviklingen
av IC-området som regjeringen og Stortinget tidligere har gitt. Vi vil i denne sammenheng blant annet trekke fram St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 20102019 side 173; "...se på i hvilken grad det kan leggestil rettefor spor og sporvekslerpå

stasjonenefor at ikkestoppendetog skal kunne passeremed høyfart. En mulighet som også
må vurderesved evt.framtidig høyhastighetsutbygging
er å leggeforbikjøringssporrundt en
del av stasjonenepå InterCitynettetslik at høyhastighetstogpå fierntogstrekningenekan
passere utvalgte lokal- og InterCitystasjoneri storfart og uten å stoppe".I Stortingets
behandling av nevnte melding, ga flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen,
Innst. S. nr. 300 (2008-2009) side 68, blant annet uttrykk for: "Foralle påfølgende

jf.

utbyggingsprosjekti InterCity-triangeletskal det gjøresen konkret vurdering av mulighetenefor å tilpassedet aktuelleprosjektetslik at man får en hastighetpå minimum 250
km/t, og også om det børgjørestilpasningerved dagensutbygginger,som for eksempelvil
gføre det mulig på et senere tidspunkt å byggenye spor der man går utenom enkelte byer".
Senere har flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med
Stortingets behandling av statsbudsjettene for 2010 og 2011, jf. Innst. 13 S (2009-2010)
side 80 og Innst. 13 S (2010-2011) side 84, pekt på at "Flertalletvil understrekeat

hastighetsdimensjoneringen
for nye linjer og strekningersom kan tenkes å inngå i et
framtidig høyhastighetsnett,skal være minimum 250 km/t".
KVUene må derfor synliggjøre hvilke konsekvenser ulike hastighetsnivåer gir, særlig
med tanke på hvilke byer som kan betjenes med tog. JBV skal gjøre en konkret
avveining mellom hastighet/reisetid og flatedekning, og denne avveiningen vil være
sentral i sammenlikningen av ulike konsepter. I tråd med merknadene i forrige avsnitt
må det i KVUene for jernbanekonseptene, hvor dette er aktuelt, også gjøres rede for
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ulike stasjonskonsept, slik som forbikjøringsspor, bypass-løsninger m.v. som vil kunne
gi plass for både IC-trafikk og høyhastighetstog med høyere gjennomsnittshastighet og
færre stopp.
JBV gjør i gjennomføringsplanen rede for hvordan etaten vil arbeide med utviklingen av
konsepter i KVU-arbeidet, hvor det pekes på at utgangspunktet for alternative
konsepter vil ligge i spennet mellom satsing på kollektivløsninger på veg og moderne
jernbane. SD slutter seg til denne tilnærmingen, og understreker behovet for en bred
filnærming hvor de ulike alternativene ikke siles ut for tidlig.
Prosjekter, både på veg og jernbane, som er prioritert i første planperiode i NTP (20102013), skal legges til grunn for KVU-arbeidet. Det kan gjøres tilpasninger i tråd med
ovennevnte føringer fra regjering og Storting.
I pkt 4.1 orienterer JBV om organiseringen av KVU-arbeidet. For hver banestrekning
foreslås en samarbeidsgruppe med både ekstern og intern deltagelse. Videre legges det
opp til både eksterne og interne ressursgrupper. Samferdselsdepartementet er opptatt
av at togselskapene samt andre relevante kollektivtrafikkselskap som betjener
Østlandsområdet, blir trukket med på egnet måte i utredningsarbeidet. Samtidig er det
viktig at også godstransportens behov blir ivaretatt.
Den skisserte fremdriften for utredningen innebærer ekstern høring etter oversendelse
til departementet, og at kvalitetssikringsarbeidet starter opp parallelt med høringen.
Departementet understreker at KVUene vil være et viktig og nødvendig bidrag inn mot
NTP 2014-2023, og at det derfor ikke er rom for forsinkelser i den skisserte fremdriften.
Ettersom KVU for IC-området er et omfattende utredningsarbeid med en krevende
framdriftsplan, vil det være viktig med god kontakt mellom SD og JBV underveis i
utredningsarbeidet. Vi legger derfor opp til at JBV jevnlig orienterer om status,
fremdrift, tematiske avgrensninger og faglige problemstillinger, samt foreløpige
resultater fra utredningsarbeidet.

Fredrik Birkheim Arnesen e.f.
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