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Mulighetsstudie IC Vestfoldbanen

Forord

Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Vestfoldbanen. Parseller som er bygget
ut, eller er under planlegging og bygging i henhold til
gjeldende Nasjonal transportplan (NTP), inngår som
”byggesteiner” i planen.
I Jernbaneverkets intercity-strategi (IC-strategi), som
ble utviklet tidlig på 90-tallet, er det lagt til grunn at et
raskt og høyfrekvent IC-tilbud på moderne, dobbeltsporet jernbane, dimensjonert for 200 km/t mellom
byene, vil være avgjørende med sikte på å møte en
fremtidig etterspørsel etter transporttjenester. Enkeltparseller er bygget ut i tråd med strategien, men
bevilgningene og utbyggingstakten har vært lavere
enn forutsatt. Ettersom store deler av IC-strekningene
fortsatt er enkeltsporete og med dårlig kurvatur, er det
ikke mulig å øke togtilbudet utover dagens. På
bakgrunn av prognoser om betydelig utvikling i
befolkningsgrunnlag og transportetterspørsel i influensområdet, har Jernbaneverket igangsatt en revisjon
av IC-strategien. I forbindelse med behandlingen av
Nasjonal transportplan 2010-2019 besluttet Stortinget
at det også skal vurderes om fremtidige utbyggingsprosjekter i IC-området kan tilpasses høyhastighetstog
(250 km/t eller mer).
Høsten 2009 startet arbeidet med en mulighetsstudie
for Øst- og Vestfoldbanen, som et første skritt mot revisjon av Jernbaneverkets IC-strategi. Underveis i dette
arbeidet meddelte Samferdselsdepartementet at
endelig valg av utbyggingsprinsipp skal tas gjennom
en konseptvalgutredning (KVU). KVU-arbeidet for de
tre IC-strekningene er i oppstartsfasen.

I rapporten redegjøres det for funn i mulighetsstudien
for Vestfoldbanen. To prinsipielle utbyggingsalternativer for moderne dobbeltspor er belyst: Ett alternativ
tilsvarende gjeldende strategi med dimensjonerende
fremføringshastighet på 200 km/t og tilpasset dagens
stasjonslokalisering, og ett alternativ der den overordnede føringen er gjennomgående hastighet på 250
km/t eller mer. Sluttrapporten bygger på rapporter fra
konsulenter og avdelinger i Jernbaneverket som har
vært engasjert innenfor de ulike fagdisiplinene. Utredningsarbeidet har bestått av søk etter trasekorridorer
med tilhørende analyser av overordnede konsekvenser og kostnader (Asplan Viak AS), usikkerhetsvurderinger (Metier AS), kjøretidsberegninger og kapasitetsvurderinger (Jernbaneverket) og markedsvurderinger og
lønnsomhetsberegninger (Vista Analyse AS). Funn fra
mulighetsstudien vil bli brukt som grunnlag for KVUarbeidet.
Lars Erik Nybø har vært prosjektansvarlig, Anne Siri
Haugen prosjektleder og Terje B. Grennes delprosjektleder for Vestfoldbanen. I tillegg har prosjektgruppen
bestått av Marit Synnes Lindseth og Åse Marit Drømtorp. Ida Hanna Ørnhøi og Siri Mette Carlsen har
bidratt med illustrasjoner og layout.
Oslo, januar 2011
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En moderne dobbeltsporet jernbane vil også i framtiden være
premissgivende for areal- og byutvikling. Jernbanens fortrinn er først
og fremst hastighetspotensial og kapasitet.

Foto: Jernbanemagasinet
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Sammendrag
Med en moderne dobbeltsporet Vestfoldbane legges grunnlaget for et vesentlig bedret
transporttilbud både mot hovedstadsområdet og internt i korridoren. Stasjonsbyene kommer i
kjøretid og frekvens vesentlig nærmere både Oslo og hverandre, slik at felles bo- og
arbeidsområde utvides. Passasjertallene forventes nærmere tredoblet. Et utbyggingskonsept
dimensjonert for 200 km/t der redusert hastighet gjennom byene aksepteres (hovedalternativ 1)
vil koste i størrelsesorden 23 milliarder, for 250 km/t gjennomgående hastighet (hovedalternativ 2)
er kostnaden om lag 50 % mer.
Prosess
Bærekraftig og attraktiv byvekst i Østlandsområdet
krever miljøvennlige og effektive transportsystemer.
Jernbanens største konkurransefortrinn i forhold til
vegtrafikk er potensialet for høy fremføringshastighet
og stor transportkapasitet. IC-strekningene har så høy
enkeltsporandel og dårlig kurvatur at fremføringshastigheten er lav og det ikke er kapasitet for flere avganger.

I Jernbaneverkets intercity-strategi (IC-strategi), som
ble utviklet tidlig på 90-tallet, er det lagt til grunn at et
raskt og høyfrekvent IC-tilbud på moderne, dobbeltsporet jernbane dimensjonert for 200 km/t mellom
byene vil være avgjørende for å kunne møte etterspørselen etter transporttjenester. Strategien er forankret i
Stortinget under behandlingen av Norsk Jernbaneplan
1990-1993, og senere rulleringer innenfor rammen av
Nasjonal transportplan (NTP). Den er fulgt opp med
bygging av noen dobbeltsporparseller, men på grunn av
lave bevilgninger har ikke utbyggingstakten vært som
forutsatt. Jernbaneverket varslet i sammenheng med
arbeidet med NTP 2010-19 behov for revisjon av IC-strategien, begrunnet i

sterkt prognostisert befolkningsvekst og økt antall
dagpendlere

behov for forutsigbarhet i by- og arealutviklingen

behov for en helhetlig utbyggingsstrategi for
utvikling av nytt jernbanenett i IC-området.
Gjennom Stortingets behandling av NTP 2010-19 kom
i tillegg oppgaven med å se på om fremtidige utbyggingsparseller i IC-området kan tilpasses hastigheter
på 250 km/t eller mer.
I mulighetsstudien er utbygging av Vestfoldbanen
tilsvarende gjeldende strategi med dimensjonerende
hastighet 200 km/t mellom byene analysert og
sammenliknet med et utbyggingsprinsipp der gjennomgående dimensjonerende hastighet er 250 km/t.
Mulighetsstudien er gjennomført for å analysere
sammenhengen mellom utbyggingskonsept, kostnader, kjøretider, kapasitet, marked og samfunnsøkonomi.
Egenskaper ved de to prinsippene for utbygging av ny
Vestfoldbane er sammenliknet med et referanse-alternativ, der det er forutsatt at tiltak i gjeldende NTP er
gjennomført. Prognostisert trafikkvekst kan ikke avvikles uten tiltak, det vil si at dersom banen ikke bygges

ut må trafikkveksten avvikles på veg, der det også er
sterke kapasitetsbeskrankninger i og rundt Oslo.
Målet er at Vestfoldbanen gjennom et godt transporttilbud med høye frekvenser og korte reisetider, både
mot hovedstadsområdet og internt i korridoren, skal
bidra til bærekraftig transportutvikling og by- og regionutvikling.
Mulighetsanalysen er første planleggingssteg for å
fastlegge en revidert utviklingsstrategi for IC-området,
og skal etterfølges av en konseptvalgutredning (KVU)
for hele IC-området. Flere alternative konsepter vil bli
utviklet i en slik utredning, som skal ende opp i anbefaling av konsept.
Et viktig funn i denne studien er at Vestfoldbanen kan
bygges ut i løpet av ca 15 år fra vedtak, under forutsetning av forutsigbar finansiering av hele utbyggingen
fra starten av. Dette klargjør behovet for en forpliktende strategisk beslutning i Stortinget så raskt som
mulig.
En moderne dobbeltsporet jernbane vil også i framtiden være premissgivende for areal- og byutvikling.
Jernbanens fortrinn er først og fremst hastighetspotensial og kapasitet. Spesielt på reiser mellom 10 og
120 km konkurrerer den med bil og buss. I flere land
har nye høyhastighetskonsept vist seg svært konkurransedyktige i forhold til fly på reiser mellom300 og
600 km

Den sentrale stasjons- og
knutepunktlokaliseringen og det vesentlig
bedrede transporttilbudet er gode
forutsetninger både for flerkjernebyutvikling,
regional utvikling og byutvikling.
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To ulike utbyggingskonsepter for
Vestfoldbanen analysert
For nye strekninger, det vil si strekninger som ikke
enten er bygget ut i løpet av de siste tiårene eller
omfattes av gjeldende NTP, er to ulike hovedalternativer utredet. Disse utgjør samtidig to ulike utbyggingskonsepter.

Overordnet føring for hovedalternativ 1 er sentral
stasjonslokalisering, dimensjonerende hastighet er
200 km/t, noe som kan fravikes inn mot og gjennom
byer og stasjonsområder om nødvendig. I hovedalternativ 2 skal dimensjonerende hastighet være 250 km/t
gjennomgående. Så langt som mulig skal dagens
stoppmønster kunne opprettholdes.
Traseforslagene viser at det i det alt vesentlige er mulig
å finne gjennomførbare løsninger for begge hovedalternativer. Stasjonene beholder dagens lokalisering i
hovedalternativ 1. I hovedalternativ 2 må stasjonene i
Sandefjord og Larvik flyttes. I Sandefjord er lokalisering noe vest for eksisterende stasjon foreslått, i Larvik
under torget mer sentralt enn og litt nord for eksisterende stasjon. Med geometrikravene i alternativ 2 er
det ikke mulig å legge trasé om Stokke, og passasjerene derfra vil måtte bruke Torp, eventuelt Tønsbergstasjon.
To alternative Tønsbergløsninger er vist for hovedalternativ 2: Ett der det bygges en direkteforbindelse for

høyhastighetstog fra Barkåker til Torp der det forutsettes at IC-togene kjører i egen trase inn til Tønsberg
stasjon og sløyfa beholdes i Tønsberg, og et alternativ
over Tønsberg stasjon og videre i tunnel under
Nøtterøy. Ved Skoppum er det også sett på to varianter: En med stasjon i henhold til gjeldende kommuneplan med tilknytning til ny Rv.19, en med stasjon i
tilknytning til høgskolesenteret på Bakkenteigen.
Rent teknisk er det Nøtterøyløsningen, fra nedsenket
stasjon i Tønsberg og under kanalen, som forventes å
by på de største utfordringene. Landskapsmessig er
det passering av Borreskåla i Bakkenteigenalternativet
og Jarlsbergområdet i alternativet med direktelinje
(bypass) nord for Tønsberg som gir de største utfordringene.
Flytting av stasjonen i Sandefjord i hovedalternativ 2
byr på utfordringer med bygging av ny stasjon i tettbygget område. I Larvik er løsningen i hovedalternativ
1 med stasjonsplassering som dagens vanskelig gjennomførbar fordi det medfører anlegging av dobbeltspor gjennom det svært smale og delvis verneverdige
området i Hammerdalen.
Mulighetsstudien har ikke identifisert forhold som gjør
noen av de analyserte alternativene umulige å realisere.

Kostnadsberegninger og usikkerhetsvurderinger
Tabell 0.1
Kostnad
[mrd 2010-kr]

Alternativ
Laveste
verdi

Forventet

høyeste
verdi

1

16

23

30

2A

Skoppum og bypass Tønsberg

25

35

45

2B

Bakkenteigen og bypass Tønsberg

27

37

47

2C

Skoppum og Nøtterøy

25

35

44

2D

Bakkenteigen og Nøtterøy

27

37

46

Hovedalternativ 2 vil kunne bli 50-60 % dyrere enn hovedalternativ 1

Kjøretider
Tabell 0.2
Drammen
- Tønsberg

Drammen
- Sandefjord

DrammenPorsgrunn

Dagens kjøretider

54 min.

76 min.

106 min.

Knutepunktsstoppende IC-tog (”ICE”)

23 min.

40/33 min.

61/51 min.

Fullstoppende IC-tog

32 min.

52/41 min.

Kjøretider hovedalternativ 1 / hovedalternativ 2

72/60 min.

Høyhastighetstog uten stopp

50/37 min.

Høyhastighetstog med 1 stopp

54/40 min.

Godstog, topphast. 100 - 90 km/t

85/76 - 92/84 min.
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Hvor langt på 1 time frA Oslo s
før og etter utbygging

50-60 % høyere investeringskostnader i

hovedalternativ 2
Samlet utbygging av Vestfoldbanen kan skje innenfor en
tidsramme på 15 år etter vedtak, under forutsetning av
forutsigbar finansiering. Investeringsnivå i årene med
høyest forbruk vil da ligge på henholdsvis 3,5 millilarder for
hovedalternativ 1 og 5,4 milliarder for hovedalternativ 2.
Om lag halverte kjøretider i forhold til
dagens sør for Drammen
Kjøretider til stasjonene sør for Drammen vil for begge
hovedalternativene bli omlag halvert i forhold til
dagens, fra Oslo er reduksjonen mellom 25 og 40 %.
For Grenland vil det bety at Skien og Porsgrunn får
omtrent samme kjøretid til Oslo som Tønsberg har i
dag.

I dag:
1 time til Tangen

Forskjellen mellom hovedalternativene illustreres ved
at høyhastighetstog vil bruke 13 minutter mindre
mellom Drammen og Porsgrunn i hovedalternativ 2
enn i hovedalternativ 1. Bidrag til kjøretidsforskjellen
er ulike hastighetsnivå gjennom byene med 6 minutter, ulik strekningslengde med 3 minutter og ulik toppfart med 4 minutter.
Vesentlig bedret togtilbud
Kapasiteten på dobbeltspor avhenger av hvor ulik
kjøretid togene som skal trafikkere strekningen har:
Dess større differanse i stoppmønster, topphastighet
og akselerasjons- og retardasjonsegenskaper, dess
færre tog er det plass til uten forbikjøring.

I mulighetsstudien er det på persontogsiden analysert
på et ruteopplegg med fire IC-tog per time og retning
(i to ulike stoppmønstre) i tillegg til ett høyhastighetstog. Et så høyfrekvent IC-tilbud er sannsynligvis ikke
nødvendig for å dekke etterspørselen de første årene
etter utbygging. Analyse av ulike rutetilbud med tanke
på optimalisering vil være en viktig del av arbeidet i
neste planfase.

I dag:
1 time til Holmestrand
Etter utbygging:
1 time til Tønsberg

I dag:
1 time til Fredrikstad
Etter utbygging:
1 time til Halden

I hovedalternativ 1 er det tilstrekkelig kapasitet til det
analyserte togtilbudet, selv om intervallene mellom
IC-avgangene ikke blir optimale. For hovedalternativ 2
blir kjøretidsforskjellen mellom høyhastighetstog og
IC-tog større, og her må enten antall avganger reduseres, ett av IC-togene kjøres forbi eller høyhastighetstoget fremføres med nedsatt hastighet.
Eventuelle godstog kjøres forbi minst én gang mellom
Drammen og Porsgrunn i begge hovedalternativer.
Sløyfa ved Tønsberg, som forutsettes opprettholdt
med enkeltspor i hovedalternativ 1 og for IC-togene i
2-alternativene med direkte linje for høyhastighetstogene, vil være en kapasitetsmessig flaskehals.

Kjøretider til stasjonene sør for Drammen vil for
begge hovedalternativene bli omlag halvert i
forhold til dagens, fra Oslo er reduksjonen
mellom 25 og 40 %.
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Nær tredoblet forventet trafikkmengde i
begge hovedalternativer
Sammenliknet med 2008 viser trafikkberegningene
(gjennomført med ”InterCity-modellen for Østlandet”) nærmere tredoblet etterspørsel i beregningsåret 2025 med fullført utbygging, med liten variasjon
mellom hovedalternativene. Målt både i antall reiser
og i transportarbeid forventes størst vekst i hovedalternativ 1. Størstedelen av trafikkveksten er overført
fra bil (35 – 40 %) og ny trafikk (45 – 50 %), mens
12-13 % er overført fra buss. På stasjonsnivå medfører
kjøretidsforskjellene at forventede trafikktall i hovedalternativ 2 blir større enn for hovedalternativ 1 når
reiseavstanden øker.
Samfunnsøkonomiske beregninger
De samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegningene
viser netto nåverdi per budsjettkrone mellom -0,88
(hovedalternativ 1) og -0,96. Videre kvantifisering av
nytte og muligheter for kostnadsbesparelse blir
viktige oppgaver i det videre planarbeidet.

En utfordring ved beregning av samfunnsnytten er
utviklingen av alternativene som skal sammenlignes. I
analysene så langt er referansealternativet definert slik
at prosjekter i gjeldende NTP er gjennomført: På
tilbudssiden er forbedringer både som følge av NTPprosjektene og ny grunnrutemodell med, mens kostnader forbundet med innføring av ny grunnrutemodell ikke er inkludert. Hva som vil være nødvendige
tilleggsinvesteringer på vegsiden dersom IC-tilbudet
ikke utvikles videre er ikke analysert.
Godstrafikk på Vestfoldbanen?
Trasering og kostnadsoverslag tar utgangspunkt i
blandet trafikk, dvs at Vestfoldbanen også kan trafikkeres av godstog. Videre analyser vil vise om det er
aktuelt å legge inn regulær godstrafikk, muligheten
for gods i avvikssituasjoner, eller om det skal satses på
en rimeligere bane dimensjonert kun for persontog.
Dette avhenger av fremtidig terminalstruktur og overordnet godsstrategi, som er under utreding.

Foto: Jernbanemagasinet
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Om det videre KVU-arbeidet
Mulighetsstudien for Vestfoldbanen vil fungere som
grunnlag for arbeidet med konseptvalgutredning
(KVU), som er under oppstart. Det innledende arbeidet
her vil vise hvilke alternativer det er aktuelt å analysere
i tillegg til dem som inngår i mulighetsstudien, og om
det er interessant å se på kombinasjoner og varianter
av disse. For eksempel kan det være interessant å se på
stasjonsløsning i Larvik som foreslått i hovedalternativ
2 også for hovedalternativ 1, og å se på Bakkenteigen
og Nøtterøyløsningen uavhengig av hovedalternativ.
Tilsvarende kan det være aktuelt å vurdere redusert
hastighet gjennom enkelte stasjoner også i hovedalternativ 2, eksempelvis Sandefjord.
Høyhastighetsutredning og IC-konsept
Satsing på høyhastighetstrafikk i korridoren Oslo –
Grenland – Kristiansand – Stavanger innenfor mulighetsstudiens planområde kan tenkes gjennomført etter
to hovedprinsipper: Én løsning som kombinerer IC- og
høyhastighetstrafikk på samme linje gjennom Vestfold
til Grenland, og én med separat høyhastighetstrasé
mellom Drammen og Porsgrunnsområdet. Dersom det
besluttes enten at det ikke skal satses på høyhastighetstog i denne korridoren eller at det skal bygges separat
høyhastighetstrase mellom Drammen og Porsgrunn,
må det vurderes nærmere om det er aktuelt å bygge ut
Vestfoldbanen etter hovedalternativ 2.

Foto: Jernbanemagasinet
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befolkningskonsentrasjoner i Ic-området

Lillehammer

Moelv
Brummundal
Hamar
Stange
Tangen

DOVREBANEN

Eidsvoll

Sandvika
Lysaker
Skøyen
Nationaltheatret

Gardermoen

Lillestrøm

Oslo S

Asker

Ski

Drammen

Sande

ØSTFOLDBANEN

Holmestrand

VESTFOLDBANEN

Moss
Skoppum

Rygge
Råde
Sarpsborg

Tønsberg
Stokke
Torp
Sandefjord

Porsgrunn
Larvik

Fredrikstad

Halden

Kartgrunnlag: Norge digitalt

Skien
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1 Bakgrunn og organisering
Den høye andelen av enkeltspor betyr at det ikke er kapasitet til frekvensøkninger, at banen er
sårbar for forsinkelser og at rutemessige kjøretider er vesentlig lengre enn teoretiske.

1.1 Bakgrunn
Intercity-området (IC-området) brukes som begrep for
banestrekningene Oslo - Skien, Oslo - Halden og Oslo
– Lillehammer. På disse strekningene er det en betydelig
bymessig arealbruk og mange bosatte, og dermed høy
transportetterspørsel. Trafikkbildet er i særlig grad
preget av innpendling til hovedarbeidsmarkedet i Oslo
og Akershus, men også av reiser mellom byene i området. Trafikken er sammensatt av alle kategorier reisehensikter, men domineres av arbeidsreiser i retning inn mot
Oslo om morgenen og ut om ettermiddagen. Reisene
mellom byene består typisk av skole- og studiereiser,
besøksreiser og arbeids- og forretningsreiser.

Jernbaneinfrastrukturen på IC-strekningene er i hovedsak enkeltsporet, med enkelte nybygde dobbeltsporparseller. I 1993 ble det lagt planer for samlet og
helhetlig dobbeltsporutbygging for IC-området. Denne
gjeldende strategien fastslår blant annet at fremtidig
utviklingsbehov og transportetterspørsel i IC-området
best kan møtes med et togtilbud som krever moderne,
dobbeltsporet jernbane som betjener byene, og er
dimensjonert for 200 km/t med enkelte unntak. Strategien er referert i Norsk jernbaneplan 1990-1993 (med
senere rulleringer), og i Stortingsmeldingene om
Nasjonal transportplan (NTP) for 2002-1011, 2006-15
og 2010-19. Utbyggingen av enkeltparseller har fulgt
gjeldende strategi, men utbyggingstakten har vært lav
på grunn av lave investeringsbevilgninger.
Dagens Vestfoldbane er kurverik og enkeltsporet, med
unntak av strekningen Kobbervikdalen – Holm der nytt
dobbeltspor stod ferdig i 1995 og 2001. Høsten 2011
åpner ny dobbeltsporparsell fra Barkåker til Tønsberg. Ny
dobbeltsporparsell som er under bygging mellom Holm
og Nykirke åpnes i 2015. Parsellen mellom Farriseidet
ved Larvik og Porsgrunn øst omfattes av gjeldende NTP,
og er nylig regulert. Utbygging av denne parsellen
avhenger av framtidige bevilgninger.
Stasjonene er hovedsakelig lokalisert i sentrum av byog tettstedsområdene. Unntaket er Horten, der stasjonen er lokalisert på Skoppum.
Den høye andelen av enkeltspor betyr at det ikke er
kapasitet til frekvensøkninger, at banen er sårbar i
forhold til forsinkelser og at rutemessige kjøretider er
vesentlig lengre enn teoretiske. Mellom Larvik og Skien/
Porsgrunn er de fleste togavgangene erstattet av buss.

Jernbaneverket varslet i sammenheng med arbeidet
med Nasjonal transportplan 2010-19 behov for revisjon av IC-strategien, begrunnet i

prognostisert befolkningsvekst og arealbruk som
gir nye premisser for transportløsningene

behov for forutsigbarhet i by- og arealutviklingen

behov for en helhetlig strategi for utviklingen av
jernbanenettet i Oslo-området og på IC- og
fjernstrekningene
Gjennom Stortingets behandling av NTP 2010-19 kom
i tillegg oppgaven med å se på om fremtidige utbyggingsparseller i IC-området kan tilpasses hastigheter
på 250 km/t eller mer.
1.1	Organisering og samarbeid
Prosjektet har internt vært organisert med en styringsgruppe, prosjektansvarlig, prosjektleder, delprosjektleder og prosjekt- /arbeidsgruppe, og det har vært flere
orienteringer for Jernbaneverkets ledergruppe.

Det har vært tett dialog med Plattform Vestfold, der
blant andre Vestfold og Telemark fylkeskommuner,
Fylkesmannen i Vestfold, berørte kommuner, Høgskolen i Vestfold, NHO, LO, Sandefjord Lufthavn AS, Vestviken kollektivtrafikk AS, Statens vegvesen og NSB
deltar. Ikke minst har samarbeidet om fremtidig
stasjonslokalisering og aktuelle trasekorridorer vært
nyttig. Koordinering mot fylkeskommunens arbeid
med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk er
innledet, og vil bli viktig i det kommende KVU-arbeidet.
Jernbaneverket har engasjert konsulenter og andre
enheter i Jernbaneverket til de ulike fagområdene
mulighetsstudien omfatter. Tema og leverandører for
delutredningene er:

Korridorsøk med vurdering av overordnede
konsekvenser (kap. 4) og kostnader (kap. 5):
Asplan Viak AS

Usikkerhetsanalyse (kap. 5): Metier AS

Kjøretidsberegninger og kapasitetsvurderinger
(kap. 6): Jernbaneverket

Markedsanalyse og samfunnsøkonomi (kap. 7):
Vista analyse AS
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Foto: Jernbanemagasinet

Innbyggertallene i Oslo-området og i byer og tettsteder på
Østlandet har økt de siste årene, og prognoser fra Statistisk
Sentralbyrå tilsier fortsatt kraftig vekst. Det innebærer store
utfordringer i årene framover for å få til effektiv transport og
redusert miljøbelastning.
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2 Mål og hensikt
2.1	Overordnede mål og mål for IC-trafikken
Effektive transporter er en forutsetning for velferd og
økonomisk vekst. Det overordnede målet for transportpolitikken, slik det er formulert i Nasjonal transportplan, er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og
miljøvennlig transportsystem som bidrar til å dekke
samfunnets behov for transport og fremmer regional
utvikling.

Befolkningen i Osloområdet og i byer og tettsteder på
Østlandet har økt de siste årene, og prognosene fra
Statistisk Sentralbyrå tilsier fortsatt kraftig vekst. Det
innebærer store utfordringer i årene framover for å få
til effektiv transport og reduserte miljøproblemer.

Transportomfanget øker i takt med den økonomiske
utviklingen og globaliseringen. Samtidig har transport
negative effekter for miljø og sikkerhet. Køproblemene og arealutfordringene i de største byene øker.
Selv om etterspørsel etter kollektivreiser har økt de
siste tiårene, er kollektivandelen den samme. Veksten i
trafikken på veg har vært høy, og målet om at kollektivtrafikken skal begrense veksten i vegtrafikken
vanskelig å innfri. Det framgår blant annet av analyser
utarbeidet til Nasjonal transportplan 2010 - 2019 at for
å oppnå vesentlige kursendringer i retning av mindre
biltrafikk må positive tiltak for kollektivtransport
kombineres med restriktive tiltak for biltrafikken, samt
en arealpolitikk som styrker kollektivtrafikken, ikke
minst på lengre sikt. Jernbanens største konkurransefortrinn er stor kapasitet og god betjening av bysentrene, muligheten for høy fremføringshastighet, det vil
si reisetider som konkurrerer med bil.

Et godt IC-tilbud vil sørge for raske, pålitelige og
hyppige forbindelser mot Oslo-området, og gode
forbindelser mellom byer og tettsteder langs IC-strekningene.

For å møte den økte transportetterspørselen som
følger prognostisert befolknings- og mobilitetsvekst
på veg vil det kreves et langt mer omfattende vegnett
enn dagens, noe som vil gi store kapasitetsutfordringer i og rundt Oslo. Økt andel av transportarbeidet
med tog på lokal- og IC-strekningene kan avlaste
vegnettet, og redusere miljø- og ulykkesbelastningene
fra vegtrafikken.

Utbygging av en dobbeltsporet, moderne jernbane i
IC-området er først og fremst et viktig samfunnsutviklingsprosjekt. Utvikling av et effektivt og forutsigbart
jernbanetilbud vil være en avgjørende drivkraft med
tanke på fremtidig bosettings- og næringsutvikling.
Kortere reisetid med tog vil bidra til regionforstørring
og en mer miljøvennlig reisemiddelfordeling. Dette er
også avgjørende for Oslo-områdets mulighet til å takle
sine transportmessige utfordringer.

Befolkningsframskriving 2010-2060
FIgur 2.1
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Befolkningsprognoser i sør-norge 2010-2040 I BYREGIONENE
Figur 2.2
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antall bosatte og arbeidsplasser innenfor stasjonenes influensområde
tabell 2.1
Befolkning

Vekst pr.år

Arbeidsplasser

2008

2025

2008-2025

2008

Oslo S

412 620

547 800

1,8 %

226 600

Nationaltheatret

111 530

151 500

1,9 %

119 950

Skøyen

28 420

38 600

1,9 %

24 540

Lysaker

57 940

72 800

1,4 %

39 700

Sandvika

79 820

96 700

1,2 %

38 660

Asker

58 500

72 000

1,3 %

21 260

Drammen

77 030

97 600

1,5 %

40 280

Sande

8 160

10 100

1,4 %

2 010

Holmestrand

12 110

14 000

0,9 %

3 690

Skoppum

28 780

32 700

0,8 %

9 650

Tønsberg

61 580

75 000

1,2 %

29 300

Stokke

12 870

16 800

1,7 %

3 270

Sandefjord

46 590

53 300

0,8 %

17 980

Larvik

37 80

41 600

0,6 %

12 580

Porsgrunn

56 800

62 400

0,6 %

23 370

Skien

41 940

46 000

0,6 %

16 430

Kilde: SSB’s middelalternativ, bearbeidet av Jernbaneverket
Kartgrunnlag: Norge Digitalt

2

1 208 000

2 Mjøsbyene
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bosatte innenfor stasjonenes influensområde (2008)
Figur 2.3
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2.2 Formål med mulighetsstudien
Full utbygging av IC-nettet vil være en av de største
samferdselsinvesteringene i Norge i moderne tid.
Derfor er det viktig å belyse spørsmål som:
Hva slags jernbanetilbud vi er tjent med om 50 år eller
mer? Hvilke fremtidige frekvenser, reisetider og stoppmønster skal IC-strekningene planlegges for å kunne
takle? Skal det innpasses høyhastighetstog i konkurranse med fly på fjernstrekningene, og skal disse i så
fall bruke samme infrastruktur som annen togtrafikk i
IC-området? Hvor store godsmengder skal det tas
høyde for?

Det er mange spørsmål som skal belyses og konsekvenser som må utredes før man har et tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag for hvilket konsept som skal
legges til grunn for videre IC-utbygging. Denne mulighetsstudien er en innledende fase med sikte på å fremskaffe et slikt beslutningsgrunnlag.
Målet med mulighetsstudien er å få belyst egenskaper
ved ulike prinsipper for videre utbygging av Vestfoldbanen. Utgangspunktet for mulighetsstudien er tidligere vedtak om at utviklingen og etterspørselen langs
IC-strekningene best løses med et togtilbud som
fordrer dobbeltsporede baner, og Stortingets vedtak i
forbindelse med behandlingen av NTP:
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”St.meld. nr. 16/Innst. S. nr. 300 (2008–2009) Nasjonal
transportplan 2010–2019 fastslår hovedprioriteringene til jernbaneutbygging for den kommende tiårsperioden. For de store utbyggingsprosjektene ble det
valgt å videreføre satsingen på å etablere et kapasitetssterkt jernbanenett i InterCity-triangelet…..Utbyggingen av IC-triangelet vil bli videreført i henhold til
Nasjonal transportplan 2010–2019. Det vil imidlertid
være behov for å se framtidige utbygginger langs disse
strekningene i lys av mulige høyhastighetskonsepter.
IC-utbyggingen bør i størst mulig grad kunne tilpasses
og kombineres med mulig fremtidig høyhastighetstrafikk med hastigheter fra 250 km/t og høyere på fjernstrekningene. For framtidige utbyggingsprosjekter
innenfor IC-triangelet vil det bli gjort konkrete vurderinger av om det vil være hensiktsmessig å bygge ut
for høyere hastighetsstandard enn 200 km/t.”

På bakgrunn av Jernbaneverkets behov for å revidere
IC-strategien og Stortingets vedtak startet arbeidet med
mulighetsstudien, med formål å analysere to ulike
utbyggingskonsepter: Ett konsept der overordnet føring
er sentral stasjonslokalisering, og ett konsept der gjennomkjøringshastigheten er et overordnet krav. Mulighetsstudien skal vise hvordan de ulike prinsippene skiller seg fra hverandre når det gjelder trasering og konsekvenser, investeringskostnader, tilbud, etterspørsel og
lønnsomhet.
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Etter fullført utbygging skal det være sammenhengende, moderne
dobbeltspor mellom Oslo og Skien.

Foto: Jernbanemagasinet
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3 Forutsetninger og føringer

3.1 Planområde
Etter fullført utbygging skal det være sammenhengende, moderne dobbeltspor mellom Oslo og Skien.
Strekninger som er bygget ut eller omfattes av Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 betraktes i denne
omgang som gitt. Det betyr at det på Vestfoldbanen
søkes etter nye løsninger for strekningene

Drammen – Kobbervikdalen

Nykirke – Barkåker

Tønsberg – Larvik (Farriseidet)

Porsgrunn Øst – Skien.

eller ved å vurdere tunnel- eller bruløsninger som
avbøtende tiltak.

være kostnadseffektive med tanke på investering,
drift og vedlikehold

være sikre, både å bygge og drifte

være anleggsteknisk gjennomførbare

være kapasitetssterke, eksempelvis ved planskilte
løsninger der spor krysser eller grener av fra
hverandre

Planområdet
Figur 3.1

3.2 Alternativer
Referansealternativet er definert som situasjonen i
2025, gitt at prosjektene i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) er gjennomført på infrastruktursiden.
Ruteplanmessig er det tatt utgangspunkt i ny grunnrutemodell som iverksettes fra 2012 og utover, med
ytterligere forbedringer som følge av sluttføring av
prosjektene i NTP 2010-19. Referansealternativet
sammenliknes mot to ulike prinsipper for utbygging,
definert som hovedalternativer.

I hovedalternativ 1 skal lokaliseringen av stasjonsknutepunktet være mest mulig sentral i forhold til
sentrumsfunksjoner, arbeidsplasser og bosetting. Flest
mulig skal ha gang- eller sykkelavstand til knutepunktet. Kjøretiden skal være best mulig, men dimensjonerende hastighet på 200 km/t kan unntaksvis fravikes:
Behov og aksept for redusert hastighet inn mot
enkelte stasjonsområder vurderes opp mot konsekvenser i forhold til arealinngrep og bebyggelse.

Løsningene for begge hovedalternativene søkes å

være optimalt plassert med tanke på en gunstig
by- og tettstedsutvikling, sett både fra
trafikkantenes, regionens, kommunenes og
jernbaneverkets side.

minimere inngrep i natur- og kulturverdier, enten
ved å legge traseen utenfor kjente verneområder

Kartgrunnlag: Norge Digitalt

I hovedalternativ 2 skal det gjennomgående være
dimensjonerende hastighet 250 km/t eller høyere.
Lokaliseringen av stasjonsknutepunktet skal også i
dette hovedalternativet være mest mulig sentral, men
redusert hastighet inn mot stasjoner der høyhastighetstog/fjerntog ikke skal stoppe aksepteres ikke. Flytting av stasjoner eller bypass-løsninger med avgreninger for betjening av byer og tettsteder kan derfor være
nødvendig.

Etter fullført utbygging skal det være sammenhengende, moderne dobbeltspor mellom
Oslo S og Skien. Kartet viser status på de forskjellige banestrekningene i dag.
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3.3 Stasjoner
I denne innledende analysen legges det til grunn at
stasjonene prinsipielt skal ha fire spor: To gjennomgående spor for passerende tog i midten med ett spor til
plattform på hver side.

Stasjonene som knutepunkt er viktige
premissgivere for fremtidig by- og
sentrumsutvikling, og bør utvikles som
navet i byenes transportløsninger.

Prinsippskisse firespors stasjon

Plattformlengdene er satt til 350 meter, ut fra dimensjonering for fjerntog. Dersom det enten besluttes at
det ikke skal satses på høyhastighetstog i Norge, eller
at det skal bygges separat høyhastighetstasé mellom
Drammen og Porsgrunn, vil det være aktuelt å vurdere
250 meter lange plattformer og/eller to spor på
enkelte stasjoner hvor det ikke er aktuelt med stopp
for fjerntog.
Stasjonene skal være gode kollektivknutepunkter med
mulighet for raske bytter mellom tog og sykkel, buss,
og taxi/bil. Stasjonsområdene skal oppleves som
trygge, lette å orientere seg på og være tilgjengelig for
alle (universell utforming). I tillegg bør de by på servicefunksjoner. Stasjonene som knutepunkter er viktige
premissgivere for fremtidig by- og sentrumsutvikling,
og bør utvikles som navet i byenes transportløsninger.
I mulighetsstudien har det ikke vært rom for utdypende analyser av stasjonslokalisering i lys av potensial for byutvikling og tilpasning til fremtidens marked.
I begge hovedalternativene er det tilstrebet å beholde
samtlige av dagens stoppesteder og dagens stasjonslokaliseringer, som i hovedsak ligger sentralt. Dette er
ogsåDimensjonerende
i tråd med kommunenes ogdriftsopplegg
fylkeskommunenes
preferanser.

3.4 Forslag til dimensjonerende driftsoppleg
Det er for tidlig å fastlegge fremtidige ruteplaner for
Vestfoldbanen. Likevel er det behov for å definere
noen analyseforutsetninger når det gjelder sammensetning av togprodukter, stoppmønstre og frekvenser.
Følgende dimensjonerende ruteopplegg pr time er
skissert:

Fire IC-tog per time per retning:
•
To pendler Oslo S – Skien (i figuren under kalt ICE,
for IC ekspress). Mellom Drammen og Skien stopp
i Tønsberg, Torp, Sandefjord, Larvik og Porsgrunn.
•
To pendler Oslo S – Sandefjord (i figuren under
kalt IC). Mellom Drammen og Sandefjord stopp i
Sande, Holmestrand, Skoppum, Tønsberg, Stokke
og Torp.

Et høyhastighetstog eller fjerntog per time og
retning med stopp Tønsberg, alternativt Torp i
alternativer der trasé for høyhastighetstog legges
utenom Tønsberg.

Et godstog per retning per time

- Vestfoldbanen

ICE
ICE
IC
IC
Høyhastighet
Gods
1 tog/ time/ retning
stopp
alternativt stopp

Skien

Porsgrunn

Larvik

Sandefjord

Torp

Stokke

TØnsberg

Skoppum/
Bakkenteigen

Holmestrand

Sande

Drammen

analysert Dimensjonerende driftsopplegg
Figur 3.2
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3.5 Tekniske dimensjoneringskrav
Normalverdier fra Jernbaneverkets tekniske regelverk
er lagt til grunn. Det vil si at 200 km/t gir horisontalradius ≥ 2400 meter i hovedalternativ 1, og at 250 km/t
gir minimum 4000 meter horisontalradius i hovedalternativ 2. Til sammenlikning kan en moderne 4-felts
motorvei kan ha en minste horisontalradius 700 meter,
Krav til radius henger sammen med elementlengde og
overhøyde, og er nærmere beskrevet i teknisk regelverk.
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Minste horisontalradius
Figur 3.3

Vertikalt er det dimensjonert for blandet trafikk, det vil
si maksimal stigning 12,5 ‰ etter normale krav. Til
sammenlikning kan en moderne 4-felts motorvei ha
største stigning på 60 ‰, altså nesten 5 ganger brattere. Minste krav er 20 ‰ over en maksimal lengde på
3 km. På stasjoner skal stigningen ikke overstige 2 ‰
(normale krav) eller 5 ‰ (minste krav). Minstekrav til
vertikalradius er 15.400m etter normale krav for hovedalternativ 1 og 24.050 meter for hovedalternativ 2.

Hvordan oppleves forskjellen på
hovedalternativ 1 og hovedalternativ 2?
I henhold til dimensjoneringskriteriene i teknisk regelverk har hovedalternativ 2 enda stivere linjeføring enn
hovedalternativ 1, men med det blotte øyet vil man
ikke oppleve forskjellen i særlig grad.

I byene vil forskjellen være tydeligere, fordi avvik fra
hastighetsstandarden aksepteres i hovedalternativ 1,
slik at banen vil kunne tilpasses byens arkitektur og
struktur. Man kan si at sporets kurvatur i byene er et
resultat av stasjonsplasseringen. Tog som likevel skal
stoppe taper lite tid ved å kjøre inn og ut av byene i
redusert hastighet, men valg av hovedalternativ 1
betyr at eventuelle høyhastighetstog bruker litt lengre
tid, siden de må passere stasjonsområdene i redusert
hastighet selv om de ikke skal stoppe.
I hovedalternativ 2 skal det være høy gjennomkjøringshastighet gjennom byene. Høyhastighetstogene/
fjerntogene skal passere de fleste stasjonene uten
stopp, og det er lagt som premiss at de skal kunne
gjøre det uten å tape kjøretid. Traseen vil i liten grad
kunne tilpasse seg byens arkitektur og struktur siden
hastighetskravet er overordnet. I dette alternativet kan
man si at plasseringen av stasjonene er et resultat av
sporets kurvatur, hvilket ofte betyr at stasjonene må
flyttes i forhold til dagens plassering.

Kartgrunnlag: Oslo Kommune

Konsekvensen av den stive linjeføringen både horisontalt og vertikalt er at det er vanskelig å tilpasse et
moderne togspor til terrenget, og at det er behov for å
bruke en stor andel bruer, tunneler, skjæringer og
fyllinger for å føre banen frem i henhold til kriteriene i
teknisk regelverk.

Konsekvensen av den stive linjeføringen
horisontalt og vertikalt er at det er vanskelig å
tilpasse et moderne jernbaneanlegg til
terrenget.
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Trasekorridorer // begge hovedalternativer
Drammen

Tegnforklaring
Trasealternativer
Hovedalt. 1

Kobbervikdalen

Hovedalt. 1 tunnel
Hovedalt. 2
Hovedalt. 2 tunnel
Strekning inngår ikke i analysen
Ny jernbanestasjon
Korridoravgrensning
Strekningsdeler

Administrative grenser

Sande

Kommunegrense

Eksisterende bane
Jernbane

Holm

Jernbane (tunnel)

Jernbanestasjon

E 18

Arealbruk

Vann
BymessigBebyggelse
TettBebyggelse
Veier

0

1

2

4

Holmestrand

Nykirke

Kilometer

Horten
1,2A, 2C

Skoppum

RV 19

Bakkenteigen
2B, 2D

FV 325

Barkåker
2A, 2B

Tønsberg

2C, 2D

Korridor for trasé ved evt stasjon vest for
rullebanen (ved dagens terminal).
Gjelder alternativ 1, 2A og 2B.

Skien

Stokke
E 18

Porsgrunn
Sandefjord

E 18

E 18

Larvik
Farriseidet

Kartgrunnlag: Jernabaneverket /Norge Digitalt

Torp
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4 Traseforslag og konsekvenser
Sentral stasjonslokalisering er mulig i samtlige byer i begge hovedalternativer. På grunn av
vesentlig stivere linjeføring må de fleste stasjonene bygges om eller flyttes i hovedalternativ 2.
I den ene av de to variantene for Tønsberg i hovedalternativ 2 blir Tønsberg stasjon betjent av
IC-tog gjennom eksisterende sløyfe mens ny linje for høyhastighetstog foreslås lagt i direkte
forbindelse utenom Tønsberg, i den andre kjører samtlige tog til Tønsberg stasjon og i tunnel
under Nøtterøy. På grunn av strenge geometrikrav og konsekvenser i forhold til arealinngrep
inngår ikke Stokke stasjon i hovedalternativ 2.
I hovedalternativ 1 fravikes dimensjonerende hastighet inn mot og gjennom
stasjonsområdene i Tønsberg, Sandefjord og Larvik, for å unngå for store byinngrep. I
hovedalternativ 2 er dimensjonerende hastighet på 250 km/t lagt til grunn gjennom alle
stasjoner. Unntaket er Tønsberg med Nøtterøyløsningen, hvor dimensjonerende hastighet er
120-130 km/t mot stasjonen fra nord.

Sentral stasjonslokalisering er mulig i samtlige
byer i begge hovedalternativer. På grunn av
vesentlig stivere linjeføring må de fleste
stasjonene bygges om eller flyttes i
hovedalternativ 2.
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Traseforslag // hovedalternativ 1
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4.1	Hovedalternativ 1
Stasjoner
Hovedalternativ 1 er utformet med utgangspunkt i at
alle eksisterende stasjoner skal kunne betjenes. Unntakene er ny stasjon på Torp som erstatter dagens holdeplass, og Skoppum stasjon som er foreslått lokalisert i
tråd med alternativ H2 i kommuneplanen. Stasjonene
skal være sentralt plassert i forhold til marked og
målpunkter, og ha minst like god tilgjengelighet som i
dag. Stasjonsområdene skal kunne utvikles som knutepunkter tilrettelagt for bussbetjening, taxi, parkering,
sykkelparkering etc.

Trasé
Hovedalternativ 1 har tatt utgangspunkt i Jernbaneverkets gjeldende IC-strategi. Hastighetskravet gjør
linjen vesentlig stivere og kortere enn dagens. Det er
lagt vekt på å minimalisere store terrenginngrep og
lange tunneler og bruer, men de strenge kravene til
kurvatur og stigning gjør at slike løsninger vil tvinge
seg fram. Traseen er søkt tilpasset arealbruk, landskap,
kulturminner og naturmiljø basert på eksisterende
registreringer /databaser for slike forhold. Traseene er
vurdert med en detaljeringsgrad som er tilstrekkelig
for å anta at de er gjennomførbare. Dette innebærer at
vesentlige forhold som kan påvirke kostnadene og
gjennomføringen er kartlagt i den grad det er mulig ut
i fra tilgjengelig kunnskap. Hver av delstrekningene i
hovedalternativ 1 vil kunne erstattes med delstrekninger fra hovedalternativ 2. Hvilke kombinasjoner som
gir optimale løsninger med hensyn på totale kostnader, kjøretider og samfunnsmessige forhold vil måtte
vurderes i det videre utredningsarbeidet.
Traseene ligger på eller øst for raet (en stor endemorenavsetning i Vestfold og Østfold). For de deler av
traseen som ligger på raet vil det generelt være håndterbare forhold med løsmasseavsetninger, grus og
mindre eller større partier med fjell. For de deler som
ligger øst for raet vil forholdene være mer usikre.
Særlig de flate partiene kan ha større innslag av leirog siltholdig masse. Dette gjelder i første rekke områdene rundt Borrevannet (Borreskåla), rundt Tønsberg
og Sandefjord og rundt Akersvannet i Stokke. På deler
av strekningen er det fjell.

Hovedalternativ 1 er utformet med
utgangspunkt i at alle eksisterende stasjoner
skal kunne betjenes.
Stasjonene skal være sentralt plassert i forhold
til marked og målpunkter, og ha minst like god
tilgjengelighet som i dag.

E 18
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Nykirke

Horten
Drammen – Kobbervikdalen
Traseen er tilpasset eksisterende stasjon i Drammen og
allerede utbygd dobbeltsporparsell Kobbervikdalen –
Bergsenga forbi Sande.

Drammen stasjon inngår ikke i planområdet som
begynner ved utkjør fra stasjonen. Det anbefales å se
på linjene gjennom og ut av Drammen stasjon som et
eget prosjekt. Prosjektet må inkludere vurdering av
behovet og muligheten for en planskilt avgrening for
Vestfoldbanen.
Etter utkjør fra Drammen går traseen inn på ny trasé
med radius 350 meter inn mot ny tunnel i retning
Kobbervikdalen. Dette er en vesentlig større radius ut
fra Drammen enn på dagens Vestfoldbane, men tilsvarer likevel ikke større dimensjonerende hastighet enn
80 km/t. Vel inne i tunnelen dreier traseen i retning
Kobbervikdalen med radius 900 meter (dimensjonerende hastighet 140 km/t), deretter overholder traseen
dimensjoneringskravene til 200 km/t (normalkrav).
Traseen er tegnet med lang tunnel, og får en kort
dagstrekning før tilkobling til eksisterende dobbeltspor i Kobbervikdalen. Det er også vurdert en noe
kortere tunnel med tidligere tilkobling til eksisterende
bane. Denne frarådes da den gir vanskelig anleggsgjennomføring med kombinasjonen sidebratt terreng
E 18
nær boligområder og samtidig drift på eksisterende
bane.

RV 19

Bakkenteigen

Skoppum

FV 325

Barkåker

Nykirke - Barkåker
Traseen er ført utenom Skoppum for å unngå for store
Tønsberg
inngrep i bebyggelsen. Nye Skoppum stasjon er foreslått plassert i området mellom Skoppum og Bakkenteigen. Mest sannsynlig er det en tilpasning av alternativ H2, som er vedtatt i kommuneplan for Horten, som
er mest aktuelt. Her ligger det tilrette for atkomst via
ny Rv 19. En utfordring vil være dårlig tilknytning til
stamrutene for buss langs Fv 325 Hortensveien, og
løsningen
forutsetter separat tilbringertjeneste til
Stokke
høgskolen på Bakkenteigen og Horten sentrum.

Trasekorridoren er videreført fra en nedsenket løsning
gjennom Nykirke. Det er tatt utgangspunkt i det
vedtatte H2-alternativet fra tidligere konsekvensutredTorp
Strekningen mellom Drammen stasjon og tunnelpåning. Traseen føres inn godt øst for Skoppum i en
hugget, med omlegging av veier og annen infrastrukdalsenkning slik at den kan ligge lavest mulig over
tur vil være en spesiell utfordring. Vestfoldbanens
Borreskåla (landskapsrommet rundt Borrevannet).
sydgående spor krysser innkommende spor på
Traseen vil likevel bli liggende opptil 25 m over terrenSørlandsbanen/ Kongsbergbanen. Kapasitetsbegrensget på enkelte partier på en 3 km lang bru over Borreningene dette medfører kan bli vesentlige, og kostnaskåla. Linjen vil ha en 1 km lang tunnel før den
der og effekt av en planskilt kryssing bør derfor
vurdeSandefjord kommer frem til Barkåker.
res slik at dette ikke blir en varig flaskehals.
Trasekorridoren krysser Borreskåla, som er et svært
Kobbervikdalen – Holm
viktig kulturlandskap og naturområde. Korridoren går
(utbygget)
gjennom tre viltområder og kommer i konflikt med
E 18
kulturlandskapet Adal/Løgre. Traseen går gjennom
Dobbeltspor på strekningen Kobbervikdalen – Bergjordbruksområder mellom Skoppum og Borre på en
senga – Åshaugen - Holm sto ferdig i 1995 og 2001,
strekning på 2,7 km samt på en strekning på 2 km vest
Parsellen er dimensjonert for 160 km/t. Sande stasjon
for Åsgårdstrand.
har to spor, begge mot plattform.
Holm – Larvik
Nykirke
(under bygging)
Farriseidet
Dobbeltspor på strekningen Holm – Holmestrand –
Nykirke er under bygging. Den planlagte geometrien
tilfredsstiller kravene til 250 km/t. Holmestrand
stasjon bygges i fjellhall, med totalt 4 spor hvor av 2
spor går til 250 meter lange plattformer.

Traseen er tilpasset elementer som er bygget eller
vedtatt bygget i traseendene ved Nykirke og Barkåker.
For traseen Holm – Nykirke er det tatt høyde for en
justering av planen ved parsellslutt på Nykirke når en
videreføring mot Skoppum er mer klarlagt. Det er
sterkt lokalt ønske om å fjerne banens barrierevirkning
gjennom Nykirke tettsted, noe som er nedfelt i vedtatt
kommunedelplan for Nykirke (2009).

Kobbervikdalen
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E 18

Løsningen gjennom Nykirke er sett i sammenheng
med konsekvenser for løsningen forbi Skoppum. Om
det velges en nedsenket løsning gjennom Nykirke
eller ikke har liten betydning for høyden eller lengden
på viadukten over Borreskåla. Traseen fra Nykirke til
Sande
Barkåker følger i hovedsak dagens korridor, men i ny
trasé. Forbi Nykirke er det vurdert både en trase i
dagen og en helt nedsenket løsning. En nedsenket
løsning gir lange skjæringer rett syd for Nykirke. Linjen
erHolm
forutsatt nedsenket over en strekning på ca. 800 m
og inntil 10 m under terreng sydover fra Nykirke.
Traseen videre gjennom Skoppum kan velges uavhengig av om banen går i dagen eller planlegges helt
nedsenket gjennom Nykirke. Før det konkluderes om
løsning gjennom Nykirke, bør det foretas en mer detaljert studie av de lokalt positive og negative konsekvensene.

En nedsenket løsning for stasjonen i Tønsberg
vil gi forbedringer i reisetid og kapasitet for alle
togslag, i tillegg til at planovergangen i Halfdan
Wilhelmsens allé fjernes. Også store arealer i
Tønsberg sentrum frigjøres til byutvikling.

Holmestrand

Barkåker – Tønsberg
(under bygging)
Nytt dobbelspor mellom Barkåker og Tønsberg er
forutsatt ferdigstilt november 2011. Traseen dimensjoneres i hovedsak for 200 km/t, men har dimensjonerende hastighet 120 – 130 km/t
inn mot Tønsberg
Nykirke
stasjon.
Tønsberg - Torp
Eksisterende jernbanesløyfe fra TønsbergHorten
stasjon gjengeometrien til gjeldende standard for stasjoner. Dette
nom byen mot vest har i dag ett spor og skiltet hastigvil i så fall gi omfattende inngrep i omkringliggende
het 70 km/t. Å utvide til to spor vil gi store inngrep i
sentrumsarealer. Tønsberg stasjon er et godt eksempel
eksisterende bebyggelse, samtidig som RV
kurvaturen
på at behovet for 4-spors stasjonsløsninger bør vurde19
fortsatt vil være langt under standardkravet. I hovedalres i det videre utredningsarbeidet. I dimensjonerende
Bakkenteigen
ternativ 1 er det imidlertid forutsatt at dagens
enkeltruteplan forutsettes det at alle tog skal ha stopp i TønsSkoppum
spor benyttes for begge
kjøreretninger, og at dagens
berg. Det vil derfor trolig ikke være behov for to forbiplanovergang ved Halfdan Wilhelmens allé beholdes.
kjøringsspor.

Tønsberg stasjon er foreslått utvidet fra 3 til 4 spor.
Utvidelsen kan i stor grad foretas på dagens areal.
FV 325
Tønsberg stasjon ligger i en kurve. Ombygging
av
stasjonen fra 3 til 4 spor kan utløseBarkåker
krav om å tilpasse

Tønsberg

Stokke
E 18

Torp

Sandefjord

Høyere frekvens på togene vil i fremtiden gi lenger
stengetid for planovergangen ved Halfdan Wilhelmens
allé. Med mye kryssende trafikk (biler, syklister og
fotgjengere), vil lengre stengetider bety et økende
sikkerhetsproblem og store utfordringer for trafikkavviklingen i sentrum. Enkeltsporet linje gjennom sløyfa
betyr dessuten en varig kapasitetsbegrensning på
Vestfoldbanen.
I hovedalternativ 2 er det sett på et alternativ med
nedsenket stasjon i Tønsberg og trasé videre sørover i
neddykket løsning under Nøtterøy mot Torp. En tilpasning av denne løsningen kan være aktuelt å vurdere
også for hovedalternativ 1, da med muligheten for
lavere dimensjoneringskrav. En nedsenket løsning for
stasjonen i Tønsberg vil i tillegg til at planovergangen i
Halfdan Wilhelmsens allé fjernes også frigjøre store
arealer i Tønsberg sentrum til byutvikling samtidig gis
forbedringer i reisetid og kapasitet for alle togslag.
Etter sløyfa følger traseen dagens linje med nytt
dobbeltspor ut av byen mot vest. Ved Aulielva tar den
av fra dagens linje og følger en rettere linje enn
dagens frem til Stokke. Strekningen er planlagt med
en tunnel på ca. 1 km. Traseen går gjennom viktige
natur- og jordbruksområder, enkelte av nasjonal
viktighet, helt fra Tønsberg til sør for Sem.
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Stokke stasjon er søkt beholdt lokalisert som i dag.
Kryssingen med fylkesvegen rett nord for stasjonen
må gjøres planskilt. En eventuell utvidelse til fire spor
innenfor dagens stasjon vil medføre store inngrep i
bebyggelsen knyttet til sentrum av tettstedet. Behov
for høyere gjennomkjøringshastighet enn 130 km/t og
dermed fire spor på Stokke stasjon må vurderes i neste
planfase.
Fra Stokke følger alternativet en rettere linje frem til ny
stasjon ved Torp. Linjen krysser vassdrag/bekkedrag
som regnes som viktige naturtyper og flere viltområder, og ligger tett på naturvernområdet Akersvannet.
Torp stasjon erstatter dagens stoppested og er foreslått øst for rullebanen. Dette er i henhold til vedtak
om at fremtidig flyterminal på Sandefjord lufthavn
Torp flyttes til østsiden . Dersom vedtaket gjøres om
og det besluttes å beholde flyterminalen vest for rullebanen vil det også være mulig å legge traseen slik at
en ny Torp stasjon kan etableres på vestsiden av rullebanen. Traseen vil i såfall måtte gå nær sydenden av
naturreservatet Akersvannet og tett innpå nordsiden
av tettbebyggelsen i Stokke. Med stasjon vest for rullebanen er det ikke mulig med en sentral plassering av
stasjonen i Sandefjord. Stasjonen på Torp kan bygges
nedsenket, eller i dagen, avhengig av om det er aktuelt
å legge stasjonen direkte under en ny terminal eller
ikke.

Traseen krysser flere bekkedrag og går gjennom tre
registrerte viltområder. Trasekorridoren har nærføring
til flere gravsteder og funnsteder nord for Sandefjord,
og vil kunne berøre tre gravfelt og ett funnsted.
Traseen passerer også tett på flere gårdstun og boliggrupper.
Traseen berører jordbruksområder mellom Torp og
Sandefjord, og nord for grensen til Larvik kommune.
Dette kan medføre uheldig fragmentering av sammenhengende driftsenheter.
Sandefjord syd – Larvik vest / Farriseidet
Trasekorridoren tar av fra dagens linje ca 4 km etter
Sandefjord stasjon, og følger en vesentlig kortere trasé
frem til kryssing på ny bru over Lågen der dagens linje
kommer inn. Traseen går gjennom jordbruksområder på
en strekning på 1 km vest for grensen mellom Sandefjord og Larvik kommuner, samt på en strekning inn mot
Larvik sentrum. Traseen krysser bekkedrag og ligger
nær andre vassdrag/vann, og går også gjennom flere
registrerte viltområder. Strekningen mellom Sandefjord
og Larvik har et stort omfang av kulturminner. Det vil
være vanskelig å plassere en så stiv linje som en ny
dobbeltsportrasé innebærer, uten å komme i konflikt
med noen av disse.

Illustrasjon: Grindaker

Sandefjord kollektivknutepunkt.

Torp – Sandefjord syd
Sandefjord stasjon utvides til 4 spor som kan legges
innenfor dagens jernbanearealer. Det er ikke anbefalt
en omlegging av kurver inn mot stasjonen verken fra
nord eller sør for å øke fremføringshastigheten, da
dette ville medføre betydelige inngrep i eksisterende
bebyggelse. Hastighet for gjennomgående tog blir i
dette alternativet ca.70 km/t. Lav fri høyde på viktige
ferdselsårer under stasjonen er en utfordring. Gjennom og ut av Sandefjord følges eksisterende linje i en
lengde på ca. 4 km.

Stokke
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Torp
Larvik vest / Farriseidet – Porsgrunn øst
(NTP 2010-19)
Dobbeltspor mellom Larvik (Farriseidet) og Porsgrunn
øst omfattes av gjeldende NTP, og forutsettes bygget
for 250 km/t som i vedtatt reguleringsplan.

Sandefjord

E 18

Larvik
Farriseidet

Porsgrunn Øst – Skien
Porsgrunn stasjon må ses i sammenheng med planer
for Grenlandsbanen og eventuelt ny høyhastighetsbane. Eksisterende stasjon ligger i kurve med radius ca
600 m, og kan ikke utvides slik den er plassert i dag.

Rett nord for stasjonen krysser Fv 32 og en boliggate
jernbanesporene i plan. Dette må ombygges til planskilte løsninger ved en eventuell ombygging av stasjonen.
Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og
Statens vegvesen arbeider med planer for ny trase for
Fv.32.

Larvik stasjon er vurdert beholdt med dagens lokalisering. Stasjonen forutsettes utvidet innenfor eksisterende sporarealer. I dag betjenes 3 av sporene med
plattform. Ny løsning medfører behov for betydelig
ombygging av stasjonen, herunder omlegging av godsspor. Traseen videreføres fra stasjonen fram til planlagt
jernbanetunnel gjennom Martineåsen mot Porsgrunn
(Eidangerforbindelsen). Hammerdalområdet, hvor
dagens spor går fra Larvik stasjon og opp til Farriseidet,
er trangt og bratt med bebyggelse tett på sporet. For å
tilfredsstille kravene til kurvatur og stigning, er det nye
sporet vist ført over nedlagt industriområde og inn i
tunnel på vestsiden av Farriselva. Det tidligere industriområdet er under renovering, som en del av kulturminneområde i Hammerdalen. Bygging av nytt dobbeltspor
gjennom Hammerdalen vil være svært konfliktfylt, og
gjennomførbarheten er usikker.

Skien stasjon berøres ikke av valg av hovedalternativ
1 eller 2. Ombyggingsbehov for stasjonen blir avhengig av konklusjonene omkring dobbelt- eller enkeltspor på strekningen. Skien kommune ønsker at en flytting av stasjonen inn i fjellet i tilknytning til planlagte
kollektivknutepunktet på Landmannstorget blir
vurdert.

Stasjonen utgjør i dag en betydelig barriere mellom
byen og sjøen. I hovedalternativ 2 er det vurdert en ny
stasjon i fjell under torget, som også kan være interessant å vurdere i hovedalternativ 1. Den innebærer et
stort potensial for byutvikling i havneområdet og
sentrum, og konflikten med en trasé gjennom Hammerdalen unngås.

Grunnlag: Norge Digitalt

Videre analyser skal avklare både om det skal gå
godstrafikk på fremtidig bane, og eventuell godstilknytning til Larvik havn. Dagens godsspor går fram til
Revet, og kan forlenges frem til ny fergeterminal. Et
slikt spor kan enklere kobles mot sørgående enn mot
nordgående spor, og det er mulig å tenke seg godssportilknytning til Larvik havn selv om det ikke besluttes at det skal gå regulær godstrafikk over Vestfoldbanen. Godssporenes videre funksjon (om de skal legges
om eller kan fjernes) må avklares før endelig stasjonsløsning for Larvik kan planlegges.

Dagens Porsgrunn stasjon ligger i en kurve
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Traséforslag // hovedalternativ 2
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Kartgrunnlag: Jernabaneverket /Norge Digitalt

Torp
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4.2	Hovedalternativ 2
Store deler av traseforslagene sammenfallende i de to
hovedalternativene. For følgende strekninger henvises
det til kapittel 4.1:

Drammen – Kobbervikdalen

Kobbervikdalen – Nykirke

Barkåker – Tønsberg (delvis)

Larvik vest (Farriseidet) – Porsgrunn øst

Porsgrunn øst - Skien

Traseer og stasjonsløsninger i hovedalternativ 2 vil
også kunne være gode løsninger i hovedalternativ 1,
enten fordi de gir bedre kjøretider eller mer attraktive
stasjonsløsninger.
Den stivere geometrien i hovedalternativ 2 medfører
stedvis store inngrep i byene dersom linjen skal treffe
på dagens stasjoner, og noen steder er det ikke mulig
å forene geometrikravene og dagens lokalisering. I
hovedalternativ 2 er det behov for å bygge flere nye
stasjoner med tilhørende knutepunktsfunksjoner
(buss, parkering med mer). Selv om hovedalternativ 2
forutsetter at man står friere til å fravike dagens
stasjonslokalisering, har det vært lagt vekt på å finne
fram til traseer som kan ha stasjoner lokalisert slik at
de gir en best mulig markedsdekning både i forhold til
eksisterende og fremtidig arealbruk.
Hovedalternativ 2 har som utgangspunkt et hastighetskrav på 250 km/t eller mer, og derved strengere
geometriske krav og langt stivere linjeføring enn for
hovedalternativ 1. Traseene er søkt lagt slik i terrenget
at de gir minst mulig terrenginngrep, og best mulig
tilpasset arealbruk, landskap, kulturminner og naturmiljø i henhold til eksisterende registreringer /databaser. Av hensyn til kostnadene er tunnel- og broandelen
søkt holdt lav.

I hovedalternativ 2 er tilrettelegging for tog i
gjennomgående høy hastighet førende for
dimensjonering og utforming av traseer og
stasjoner.
Den stivere geometrien i hovedalternativ 2
medfører stedvis store inngrep i byene dersom
linjen skal treffe på dagens stasjoner.

E 18

Horten
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Holmestrand

1,2A, 2C

RV 19

Skoppum

Nykirke

Bakkenteigen
2B, 2D

FV 325

Barkåker

Horten

2A, 2B

Tønsberg

1,2A, 2C
RV 19

Skoppum

Bakkenteigen
2B, 2D

Stokke
FV 325

Barkåker

E 18

Torp

2A, 2B

Tønsberg

runn

E 18

E 18

Nykirke - Barkåker
Det er sett på to alternative traseer med stasjonslokalisering henholdsvis på Skoppum og Bakkenteigen.
Skoppumløsningen er sammenfallende med alternativ
1, se kapittel 4.1. StasjonslokaliseringEpå
18 Bakkenteigen er vist på bakgrunn av vedtak i Fylkestinget om at
alle aktuelle stasjonslokaliseringer skal utredes, samt
sterke ønsker fra høgskolen. Et høgskolesenter med
StokkeFIN-senter (Forskning og Innovasjon) med til
tilliggende
Larvik
sammen opp mot 8.000 studenter
og arbeidsplasser, vil
være et svært interessant marked for morgendagens
Farriseidet
jernbane.

Bakkenteigen stasjon bør legges nær Fv325 Hortens-

Torp
veien, slik at det blir god tilgjengelighet både til høgskoleområdet og stamrutene for buss. Stasjonen kan bli
liggende 10 – 30 m under veien. En utfordring knyttet til
dette vil være behovet for veiomlegging i anleggsperioden. Muligheten for å samordne dette med høgskolens
behov for ny adkomst til/fra Rv 19 bør undersøkes.

Sandefjord

Den undersøkte traseen vil få en ca. 3 km lang bru over
vestligste del av Borreskåla. Området er registrert som
nasjonalt viktig, og er et svært verdifullt kulturlandskap i
Horten. Mellom brua og Nykirke er linjen lagt dypt i
terrenget, og kan eventuelt overbygges. Linjen vil ha en
tunnel på ca. 1 km. Avhengig av grunnforhold er det
forutsatt at traseen får to tunneler på 2,5 og vel 1 km
mellom Bakkenteigen og Barkåker.
Traseen krysser fire viltområder og vil kunne berøre en
fredet rydningsrøys. Mellom Skoppum og Borre går
linjen gjennom jordbruksområder på en strekning på
2,7 km. Det gjør den også vest for Åsgårdstrand på en
strekning på 0,5 km.

Barkåker – Torp
Sandefjord
For strekningen Barkåker – Torp er det i hovedalternativ 2 sett på to varianter: Én variant med høyhastighetstog i direkte forbindelse ”bypass” forbi Tønsberg,
der IC togene betjener Tønsberg stasjon via jernbanesløyfa som i dag, og en variant med nedsenket løsning
under Tønsberg og Nøtterøy tilpasset alle togslag.

”Bypass”-alternativet innebærer at det bygges en
direktelinje for høyhastighetstog mellom Barkåker og
Sem, utenom Tønsberg. IC-tog vil fortsette å betjene
Tønsberg stasjon via Barkåker – Tønsberg (som er under
bygging). Videre fra Tønsberg benyttes dagens jernbanesløyfe og eksisterende spor over Jarlsbergjordene mot
Sem. Eksisterende spor fra Kjelle, over Jarlsbergjordene
utvides til dobbeltspor mot Sem.
Flytting av Tønsberg stasjon ut til ”bypass”-sporet er så
langt vurdert som uaktuelt, fordi det ville bryte med prinsippet om stasjonslokalisering i sentrum. Som Vestfoldbanens desidert mest trafikkerte stasjon, som blant annet
betjenermange arbeidsplasser i sentrum, vil dette få
uheldige markedsmessige konsekvenser.
”Bypass”-traseen grener av fra dagens linje ved Barkåker
og går korteste veg frem til Torp, der det er foreslått å
etablere ny stasjon i tilknytning til ny terminal øst for
rullebanen. For å sikre nødvendig fremtidig kapasitet bør
det etableres planskilte løsninger i avgreningspunktene
ved Barkåker og Sem. Løsningen forutsetter at Barkåker
- Tønsberg – Sem bygges ut som beskrevet i hovedalternativ 1 for IC-trafikken, noe som også er lagt til grunn i
kostnadsoverslagene. Se kapittel 4.1 for beskrivelse av
utfordringer ved Tønsberg stasjon og jernbanesløyfa /
planovergangen ved Halfdan Wilhelmsens allé.
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Torp stasjon erstatter dagens holdeplass på Råstad.
Løsningen er lik som for hovedalternativ 1, se kap.4.1.
Den nye dobbelsportraseen er i dette alternativet
tilrettelagt for høyhastighetstog, som i denne løsningen ikke vil kunne stoppe i Tønsberg.
Traseen berører ikke direkte eksisterende eller planlagte bolig- og næringsområder, men vil komme i
konflikt med rullebanen på Jarlsberg flyplass, slik at
denne må flyttes. Det foreslås at traseen går vest for
Stokke, bl.a. fordi dette er korteste strekning og man
unngår konflikt med Akersvannet og Stokke sentrum.
Det blir en kort tunnel (1 km) og en lengre (4 – 5 km)
forbi Stokke. Traseen er derfor foreslått lagt utenom
tettbebyggelsen i Stokke.
Mye av traseen går i tunnel slik at større konflikter med
kultur- og naturmiljøer kan unngås. Linjen krysser
Aulielva, som regnes som viktig naturområde. Linjen
krysser to viltområder, og vil kunne komme i konflikt
med to fredede gravfelt. Traseen vil i stor grad gå gjennom svært viktige jordbruks- og naturarealer, på deler
av strekningen er det arealer av nasjonal viktighet, og
skape nye barrierevirkninger. Dette gjelder en strekning på 4,5 km mellom Barkåker og Sem og på en
strekning på 1,5 km sør for Sem.
Nøtterøy-alternativet legges frem som forslag til
felles trase for høyhastighets- og IC-tog, med mulighet
for stopp også for høyhastighetstog i Tønsberg.
Traseen tar utgangspunkt i dobbeltsporet Barkåker –
Tønsberg, som er under bygging. Dobbeltsporet
legges videre mot en ny underjordisk stasjon i nærheten av eller under dagens stasjon i Tønsberg. Krav til
stiv geometri gjør at traseen foreslås ført videre via
Nøtterøy, med senketunnel under kanalen og Vestfjorden, og videre fram mot Torp.

Nord for Tønsberg stasjon vil traseen få en kurvatur
med dimensjonerende hastighet på 120 - 200 km/t.
Også høyhastighetstog er forutsatt å skulle stoppe i
Tønsberg, og dersom noen skal passere er kjøretidstidstapet i forhold til 250 km/t over denne korte strekningen svært lite.
Dette vil være en svært omfattende og krevende
løsning å realisere. Kryssing under kanalen er utredet
av Jernbaneverket tidligere, men for en trasé langs
foten av Slottsfjellet (ref: ”Immersed tube tunnel in
Byfjorden near Tønsberg.” Gemeentewerken, Rotterdam October 1994”og ”Immersed tunnel in Byfjorden
near Tønsberg.” Gemeentewerken, Rotterdam July
1995) Rapportene har sammen med Statens vegvesens KU for Tønsbergpakka vært et nyttig grunnlag for
mulighetsstudien. Traseen under Nøtterøy er fortsatt
et interessant alternativ for videre utredning, siden det
kostnadsmessig foreløpig ikke skiller seg klart fra alternativet med en ”bypass”-løsning, i tillegg har
Nøtterøy-alternativet andre vesentlige fordeler. En
nedsenket løsning for stasjonen i Tønsberg vil i tillegg
til at planovergangen i Halfdan Wilhelmsens allé fjernes, også frigjøre store arealer i Tønsberg sentrum til
byutvikling samt gi forbedringer i reisetid og kapasitet
for alle togslag.
Tønsberg stasjon blir liggende ca 15 m under bakkenivå, slik at Barkåker – Tønsberg - parsellen som er
under bygging, kan benyttes av alle togslag. Traseen
og stasjonen under bakken legger til rette for fortetting og spennende byutvikling i Tønsberg sentrum.
Det å anlegge ny stasjon i bakken i nærheten av eller
under eksisterende stasjon i drift vil imidlertid være
svært krevende både i forhold til togdriften og trafikkavviklingen i Tønsberg sentrum i byggeperioden, i
tillegg er grunnforholdene usikre. Disse konsekvensene må utredes videre.

HORTEN
Borrevannet

eksisterende linje

Grunnlag: www.finn.no

SKOPPUM

Illustrasjonen viser hvordan en enentuell ny
trasé over Borreskåla
kan bli liggende som en
viadukt over jordbrukslandskapet.
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Fra Tønsberg stasjon føres traseen i tunnel videre
under sentrum, Kanalen, Nøtterøy og Vestfjorden, syd
for Akersvannet og opp til eksisterende linje ved Torp.
Strekningen får tre tunneler med lengder på henholdsvis 10 km (inkl Barkåker – Tønsberg), 2 km og 4 km.
Den lengste tunnelen blir en kombinasjon av senketunnel under Kanalen og Vestfjorden, løsmassetunnel
og fjelltunnel. Traseen passerer under Kanalen i Tønsberg med 8 m fri seilingsdybde. Traseen under Kanalen, Nøtterøy og Vestfjorden er søkt lagt med best
mulig fjelloverdekning, basert på kartlegging av
grunnforhold og sjøbunn. Grunnforhold for tunnel
under Kanalen og Vestfjorden er svært usikker, og
grunnundersøkelser og traseoptimalisering må foretas.
Torp stasjon erstatter dagens holdeplass på Råstad.
Løsningen er lik som for hovedalternativ 1, se kap.4.1.
Den nye dobbeltsportraseen er i dette alternativet
tilrettelagt for høyhastighetstog, som i denne løsningen ikke vil kunne stoppe i Tønsberg.
Traseen vil ikke direkte berøre eksisterende eller planlagte bolig- og næringsområder. Mye av traseen går i
tunnel, slik at større konflikter med kultur- og naturmiljøer kan unngås. Traseen berører så vidt noen viltområder i dagstrekningen. Mellom Akersvannet og torp,
sør for Stokke senntrum, kan traseen kommet til å dele
opp et større sammenhengende jordbruksareal på en
strekning på 1,5 km. Traseen ligger i midlertidig dypt i
terrenget, og grunnforholdene blir avgjørende for om
den kan gå i tunnel eller ikke.

Eksempel på jernbanestasjon ved flyplass
Stasjon Skavsta flygplats

Kilde: ”Här hander det saker” Ostlänken 2008
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Stokke

Skien

Torp - Sandefjord syd
Fra Torp er traseen lagt i en tunnel under Breidablikk
før innføringen til ny Sandefjord stasjon. Denne forutsettes lagt i dagen langs dagens linje sydvest for Rv
305. Linjen kommer inn i en mer direkte retning fra
Torp. Linjen krysser flere bekkedrag, passerer gjennom
tre registrerte viltområder, og vil kunne komme i
konflikt med et fredet gravfelt. Linjen går gjennom to
strekninger med
jordbruksområder mellom Torp og
Porsgrunn
Sandefjord på hhv 2,5 km og 0,5 km.

Dagens lokalisering av Sandefjord stasjon lar seg ikke
kombinere med kravene til kurvatur i dette alternativet. Det er søkt å finne en traséE 18som gir stasjonslokalisering så nær sentrum som mulig. En lokalisering på
dagens trasé syd for Sandefjordveien (Rv.305) vil
kunne tilfredsstille de geometriske kravene. Ny stasjon
er foreslått plassert i Bugården ved Sandefjord videregående skole. Stasjonen vil ligge om lag 1,1 km fra
dagens stasjon, og noe mindre sentralt i forhold til
boliger og arbeidsplasser i sentrum. Løsningen innebærer tunnel under Midtåsen. Stasjonen vil medføre
inngrep i et industriområde, og blir liggende tett inntil
Sandefjord videregående skole. Utfordringen ligger i å
finne tilstrekkelige arealer til å utvikle et helhetlig
knutepunkt (parkering, buss, taxi etc.) Ny atkomst til
stasjonen må etableres. Flytting av stasjonen lenger
vest er vurdert, men forkastet. Arealkonfliktene blir da
vesentlig mindre, men stasjonen vil bli liggende i for
lang avstand til sentrum og tyngdepunktet i markedet.

E 18

Torp

Sandefjord

E 18

Larvik
Farriseidet

Dagens lokalisering av
Sandefjord stasjon lar
seg ikke kombinere
med kravene til kurvatur i hovedalternativ2

Overordnet forslag til ny stasjonslokalisering.
Nye dimesjoneringskrav fører til at stasjonen må ligge
langs en rett strekning, noe som vil bety ikke ubetydelig
inngripen i eksiterende bebyggelsessituasjon

Sandefjordstasjon i dag
Dagens stasjonslokalisering er ikke forenelig
med nye dimensjoneringskrav.

Kilde: www.gulesider.no

SENTRUM
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Sandefjord syd – Larvik vest (Farriseidet)
På grunn av krav til kurvatur vil ikke dagens stasjon i
Larvik kunne benyttes. Fortsatt stasjonslokalisering i
sentrum er forutsatt. Traseen bør gå i tunnel på store
deler av strekningen for å unngå inngrep i viktige
kulturminner og naturområder.

Larvik stasjon er her foreslått lagt i fjell under byen,
med atkomster til torget og Larvik sentrum. Det er
imidlertid knyttet stor usikkerhet til en slik løsning,
både med tanke på Farriskilden og geologiske forhold,
som vil gi viktige føringer i forhold til endelig plassering av ny stasjon. Mulighetene knyttet til sentrumsutvikling med en stasjon under Larvik torg er analysert i
en masteroppgave i landskapsarkitektur ved Universitetet for miljø- og biovitenskap: ”Ny jernbanestasjon i
Larvik – en sentrumssatsing”. Denne løsningen er lagt
til grunn i hovedalternativ 2.

En stasjon i fjellet under torvet i Larvik
innebærer et stort potensial for byutvikling i
havneområdet og sentrum, og konflikten med
en trasé gjennom Hammerdalen som i
hovedalternativ 1 unngås.

Ny stasjon under torget vil gi et stort potensial for
byutvikling i havneområdet og sentrum, og konflikten
med en trasé gjennom Hammerdalen som i hovedalternativ 1 unngås.
Ut fra stasjonen i Sandefjord blir det en ca 4 km lang
strekning i dagen før linjen går inn i to tunneler på 3,5
og 1 km. Linjen vil krysse på ny bru over Lågen inn mot
nye Larvik stasjon. Elvekryssingen vil måtte skje lenger
nord enn i hovedalternativ 1. Traseen er lagt så langt
nordøst som mulig under Bøkeskogen, men likevel slik
at stasjonen kan få best mulig kontakt med torget og
sentrum.
Traseen går gjennom et edelløvskogsområde, krysser
bekkedrag og går gjennom to registrerte viltområder.
Linjen vil kunne komme i konflikt med en rekke
fredede kulturminner; to gravfelt, en bautasteinlokalitet, en bosetning, en fredet bolig (Yttersø) og en
annen arkeologisk lokalitet. Linjen går gjennom jordbruksområder på en strekning på 1,5 km vest for grensen mellom Sandefjord og Larvik kommuner. Traseen
vil også komme nær uttaksområde for Larvikitt.

Ny stasjon under TOrvet i Larvik?

Kilde: ” Ny jernbanestasjon i Larvik - en sentrumssatsning”

Dagens stasjonsområde frigjøres
til ny byutvikling

Mulighetsstudie IC Vestfoldbanen
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Illustrasjonen viser en framtidsvisjon og mulig utvikling av havneområdet i Larvik med ny bybane som suplement til byens transportsystem.
Arealene vil frigjøres som følge av en eventuell flytting av dagens jernbanestasjon, og trikken vil delvis kunne benytte den gamle jernbanetraseen.
Illustrasjon hentet fra ” Ny jernbanestasjon i Larvik - en sentrumssatsning”

Porsgrunn øst – Skien
I hovedalternativ 2 er tilrettelegging for høyhastighetstog førende for dimensjonering og utforming av
traseer og stasjoner. Høyhastighetstog er aktuelt kun
på lengre strekninger, og det er naturlig å forutsette en
videreføring av traseen mot Kristiansand – Stavanger,
med avgrening i Porsgrunnsområdet. Det er i denne
utredningen ikke analysert hvor traseen skal føres
videre sørover og hvor et slikt avgreiningspunkt eventuelt skal ligge, dette avhenger blant annet av konklusjoner i høyhastighetsutredningen. Løsningen som
ligger inne i kommuneplan for Porsgrunn tilfredsstiller
ikke dimensjoneringskravene verken i hovedalternativ
1 eller 2. Det er stor sannsynlighet for at en slik videreføring av traseen vil få konsekvenser for lokalisering og
utforming av Porsgrunn stasjon. Denne problemstillingen bør utdypes videre utredningsarbeid knyttet til
konseptvalgutredningen for blant annet Vestfoldbanen.

Mellom Porsgrunn og Skien er problemstillingene
sammenfallende med hovedalternativ 1. Dobbeltspor
er lagt til grunn, men behovet må vurderes nærmere.
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Foto: Jernbaneverket
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5 Kostnader og usikkerhet
Forventningsverdi for investeringskostnadene spenner fra 23 milliarder i hovedalternativ 1 til 37
milliarder for dyreste variant av hovedalternativ 2. Forskjellen skyldes i hovedsak høyere andel
tunneler og broer og flere nye stasjoner i hovedalternativ 2. Gjennomføring på 15 år fra vedtak er
mulig. Det vil kreve forutsigbar finansiering og et investeringsomfang på 3,5 milliarder i året med
høyest byggeaktivitet i hovedalternativ 1, tilvarende 5,4 milliarder i hovedalternativ 2.
5.1 Usikkerhetsanalyse, investeringskostnader, hensikt og metode
Formålet med analysen er å gi et kvalitativt og kvantitativt bilde av kostnadsnivået og usikkerheten i de
ulike alternativene for Vestfoldbanen. Analysen ble
alternativ. Dette tilsvarer ”estimerte kostnadsposter” i
gjennomført i en gruppesamling med deltakelse fra
figuren.
utredningsgruppen og representanter fra planlegUspesifisert og særskilte poster
gerne, fylkekommunen, fylkesmannen, entreprenører
og ekspertise fra utbyggingsprosjekter i Norge og
I kostnadsanalysen er det lagt inn uspesifiserte kostnaTyskland. Utgangspunkt for gruppesamlingen var
der tilsvarende 10 % av estimerte kostnader. Disse
kostnadsestimater og oversikt over alternativene fra
kostnadene kommer i tillegg til de estimerte kostnakonsulentene.
dene . Dette er et anslag for kostnadsposter som ikke
er identifisert ennå, men som man erfaringsvis vet vil
Estimerte kostnadsposter
komme til når plangrunnlaget konkretiseres. Særskilte
poster er ikke benyttet i denne analysen.
De ulike alternativene deles opp i representative biter/
byggeklosser. En byggekloss kan være for eksempel en
Entreprenørpåslag
strekning med fylling, skjæring, bru, tunnel, stasjon
eller annet. Byggeklossene klassifiseres etter ulike
Denne posten inneholder alle kostnader til konsulentterrengtyper og ut fra om de ligger innenfor eller uten- bistand til ekstern utredning, planlegging og prosjekfor byområder. Deretter prissettes byggeklossene,
tering, samt rigg og drift for entreprenør. Basert på
basert på erfaringspriser fra andre tilsvarende prosjekerfaringstall fra andre store anlegg er posten vurdert
ter som er gjennomført eller planlagt i nyere tid. De
til å være 35 % av produksjonskostnaden.
ulike byggeklossene settes så sammen til hele alternativer og de samlede kostnadene summeres for hvert

Analysemodellens struktur
figur 5.1

Indre og ytre forhold

Usikkerhetsspenn

Prosjektkostnad
Byggherrepåslag

+15% (Adm, planlegging, PL, BL, R&D, særskilte
grunnerverv / erstatninger)

ENtrepenørpåslag

+35% (Prosjektering, rigg og drift)

Entreprisekostnad
Produksjonskostnad

Særskilte poster
Uspesifisert

Estimerte kostnadsposter

PL= prosjektledelse
BL= byggeledelse
R&D= rigg og drift
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Byggeherrepåslag
Denne posten inneholder grunnerverv og byggherrens kostnader til egen organisasjon. Basert på erfaringstall fra andre store anlegg er denne posten
vurdert til å være 15 % av entreprisekostnaden.
Forhold som kan påvirke kostnadene
I gruppesamlingen ble det identifisert en rekke indre
og ytre forhold som kan komme til å påvirke flere av
kostnadspostene. Scenarioanalysen beskriver forutsetningene som er lagt til grunn for estimering av de
prosjekterte kostnadene (”de estimerte kostnadspostene”). I samme analyse beskrives også selve scenarioene for alle forhold som kan påvirke kostnadene.

Kostnadsspenn
Spennet i kostnadene er matematisk beregnet.
Laveste kostnadsverdi fremkommer ved å trekke ett
standardavvik (=34,1%) fra gjennomsnittverdien av
kostnadene. Høyeste verdi fremkommer ved å legge
ett standardavvik til gjennomsnittsverdien av kostnadene.

Et spenn på to standardavvik, under forutsetning om
at kostnadene er normalfordelt, tilsier at det er 68,2 %
sannsynlig at faktiske kostnader vil ligge innenfor
dette kostnadsspennet. Det tilsier også at det er 84,1
% sannsynlig at kostnadene vil være lavere enn
høyeste angitte verdi i kostnadsspennet.

Eksempel:
Hovedalternativ 1 for Vestfoldbanen har et
kostnadsspenn på 16-30 milliarder kroner. Det
betyr at det er 68,2 % sannsynlig at kostnadene
vil ligge i intervallet 16 og 30 milliarder og 84,1 %
sannsynlig at kostnadene vil ligge lavere enn 30
milliarder.

spenn i prosjektkostnader
Figur 5.2
Laveste verdi

50

Forventet
Høyeste verdi

40
30
20
10

2D bakkenteigen
+ Nøtterøy

2c Skoppum
+ Nøtterøy

2b Bakkenteigen
+ bypass Tønsberg

2 A Skoppum
+ bypass Tønsberg

Hovedalternativ 1

0
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5.2 Investeringskostnader
Tabellen viser beregnede investeringskostnader for
hovedalternativ 1 og hovedalternativ 2 med underalternativer. Som det kan leses av tabellen er forskjellen i
kostnadene for de ulike scenariene stor. Kostnaden av
scenarioet ”verste fall” er opp til 1,9 ganger større enn
kostnaden av ”beste fall” i enkelte av alternativene.
Man kan i tillegg se en klar forskjell på kostnadene i
hovedalternativ 1 og 2, mens det er kun små forskjeller
mellom de ulike variantene i hovedalternativ 2.

Årsaker til de store forskjellene mellom hovedalternativ 1 og 2 er:

Gjennomkjøringshastighet i byene:
I hovedalternativ 1 kan det aksepteres å sette ned
hastigheten gjennom byene, mens hovedalternativ
2 er planlagt med høy gjennomgående hastighet.
Dette får i sin tur konsekvenser for
stasjonsløsningene

Stasjonsløsninger:
I hovedalternativ 2 må mange stasjoner flyttes som
følge av kravet til høy gjennomkjøringshastighet.
Flere av de nye stasjonene er forelått lagt under bakken eller i fjell. I hovedalternativ 1 er det kun planlagt endringer eller oppgraderinger av seks av
dagens stasjoner, uten at lokalisering endres.

Forskjell i krav til horisontal og vertikal kurvatur
medfører større grad av bruer og tunneler i
hovedalternativ 2 enn i hovedalternativ 1. Dette er
illustrert i figur 5.3.

Drøfting av spennet i kostnadene
Årsakene til at det blir så store kostnadspenn for alternativene er flere, de viktigste er:

Regionale/lokale myndigheter/interessenter

Plannivå, dimensjoneringskriterier, omfang,
optimalisering og estimatusikkerhet

Makroøkonomiske forhold

Gjennomføring
Løsninger for høyhastighet i tunnel setter krav til bla
store tunneltverrsnitt

I gruppesamlingen ble disse og flere temaer vurdert.
Vurderingen gikk ut på å beskrive ulike faktorer som
kunne påvirke kostnadene og i hvor stor grad de
kunne gi lavere eller høyere kostnader. Her følger et
utdrag av det som kom frem i gruppesamlingen, for et
komplett bilde vises det til Metiers rapport om usikkerhetsanalyse.
Regionale/lokale myndigheter/interessenter
Regionale og lokale myndigheter vil ha stor mulighet
til å påvirke og endre innholdet i planen, både med
tanke på plassering av traseene og stasjonene og
håndtering av masseoverskudd og -underskudd, samt
vurdering av konsekvenser og tiltak i forhold til landskapsinngrep og barrierevirkninger.
Det er viktig at beslutningene forankres på rett nivå til
rett tid, slik at kostnadsdrivende faktorer blir tatt
hensyn til så tidlig som mulig. Strategier og planprosesser må forankres både nasjonalt, regionalt og lokalt.
Løsninger må underbygge regional og lokal utvikling.

Investeringskostnader
Tabell 5.1
Alternativ

Kostnad
[mrd 2010-kr]

1

Laveste
verdi

Forventet

Høyeste
verdi

Std.avvik

Km nytt
dobbeltspor

16

23

30

30 %

77

2A

Skoppum og bypass Tønsberg

25

35

45

27 %

84

2B

Bakkenteigen og bypass Tønsberg

27

37

47

26 %

85

2C

Skoppum og Nøtterøy

25

35

44

27 %

77

2D

Bakkenteigen og Nøtterøy

27

37

46

26 %

78
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Plannivå, dimensjoneringskriterier, omfang, optimalisering og estimatusikkerhet
Planene og vurderingene er på et tidlig stadium.
Beregning av investeringskostnader er basert på grove
vurderinger, for eksempel av grunnforhold eller hvor
tett bebyggelsen er. Enhetspriser er hentet fra
sammenliknbare anlegg. Påslag på beregnet investeringskostnad er vurdert ut fra erfaringstall fra andre
store anlegg.
Beregninger som skal gjøres i kommende planfaser
kan gi resultater som avviker betraktelig fra beregningene som er gjort i denne mulighetsstudien. Nye
beregninger kan komme til å vise vesentlige besparelser eller kostnadsøkninger.
Makroøkonomiske forhold
I dette ligger faktorer som renter og valuta, råvaremarkeder og konjunkturpåvirkninger.
En lavkonjunktur vil kunne påvirke totalkostnadene for
Vestfoldbanen positivt, blant annet på grunn av større
konkurranse mellom store nasjonale og internasjonale
leverandører, og lave råvarepriser. Den motsatte effekten vil inntreffe ved høykonjunktur.

Gjennomføring
Det legges til grunn en optimal planlegging og gjennomføring. Planleggingsfasen ble i gruppesamlingen
satt til 5 år og prosjektets gjennomføringsfase til 10 år
(inkl. prosjektering og bygging). Det antas ”vanlige”
entrepriser og store, sammensatte entrepriser (totalentrepriser).
Løsninger for høy hastighet i tunnel
I kostnadene er det forutsatt følgende:

Hovedalternativ 1: Ett-løps tunnel, tverrsnitt 82m2,
iht. dagens regelverk og standard.

hovedalternativ 2: Ett-løps tunnel, tverrsnitt på
94-100 m2. Tunnelene er dimensjonert som for
Holm – Nykirke, dvs. med større tverrsnitt enn
regelverket.
Trykkutfordringer og utfordringer mht. sikkerhet er
løst slik at man kan ha blandet trafikk og kjøre i 250
km/ i ett-løps tunnel.
Merkostnad for to-løps tunnel er i analysen satt til 60
000 kr/meter *1,6 (påslag) ≈ 100 000 kr/meter

Fordeling fri linje, bro, tunnel
Figur 5.3
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5.3 Plan for gjennomføring
Planen analyserer ressursbehov ved gjennomføringstid på 15 år etter godkjent KS1 og vedtak i Regjering/
Storting om gjennomføring og finansiering. Planen er
basert på en generell investeringsprofil, med
bakgrunn i gjennomførte infrastrukturprosjekter i
bransjer hvor man har erfaring med prosjekter av
denne størrelse, nasjonalt og internasjonalt.

Fremdriftsplanen som analysene av ressursomfanget
bygger på, er vist i figur 5.4
Basert på gitt investeringsprofil og forutsetninger for
antatt varighet av planlegging, prosjektering og
bygging er det laget overslag over ressurspådrag for
Vestfoldbanen. For hovedalternativ 1 gir dette en
maksimal årlig investering på 3,5 milliarder 2010kroner. Til sammenlikning er tilsvarende tall for hovedalternativ 2 i overkant av 5,4 milliarder.
I fremdriftsplan og analyse av ressurspådrag er det
gjort antakelser for ressursomfang til kommunedelplaner, reguleringsplaner og byggefasen, som det redegjøres for i det etterfølgende.
Kommunedelplaner
Normal varighet pr kommunedelplan er antatt å være
30 måneder fra oppstart planlegging til vedtak i
kommunen. Eventuell innsigelse og derpå følgende
klagebehandling er ikke inkludert. Klagebehandling
tar evt 12 måneder. Hensikten med kommunedelplanen er å båndlegge en trasé for den nye jernbanen.
Planleggingen vil sannsynligvis starte med flere
mulige korridorer og ende opp med en valgt korridor
og til slutt trasé (eller område når det gjelder stasjoner).

I fremdriftsplanen er total beregnet tid disponert til
kommunedelplaner for Vestfoldbanen 8,5 år. Det er
vanskelig å vurdere hvor mange kommunedelplaner
som skal utarbeides, men det er grunn til å anta minst
to for de kommunene som har stasjoner – en utenfor
byen/tettstedet og en for selve byen/tettstedet med
stasjonen.
Planleggingen krever tett samarbeid med kommunene, og en utstrakt offentlig prosess med involvering
av lokale interessenter.
Jernbaneverket vil invitere til et tett samarbeid med
kommunene i utarbeidelse av forslag til planer for
utforming av arealene rundt stasjonene. Målet er at
stasjonene skal fremstå som gode og attraktive kollektivknutepunkter og at byutviklingen rundt og nær
stasjonsområdet bygger opp under og tilrettelegger
for bruk av kollektive reisemidler.
Kommunen må bidra i planleggingen, og Jernbaneverket vil gjennom plansamarbeidet oppmuntre til at
kommunene planlegger byutvikling og tettstedsutvikling som bygger opp under jernbanen som et attraktivt reisealternativ. Busselskaper/taxi og andre som har
en rolle i en kollektiv transport må få en delta i plan-

leggingen, spesielt knyttet til stasjonen/kollektivknutepunktet.
Personressurser til kommunal planlegging kan bli en
kritisk faktor.
Fylkeskommunen og Statens vegvesen vil være
sentrale samarbeidsparter, både med tanke på koordinering mot fylkeskommunale planer, men også med
tanke på detaljerte løsninger for byene og tettstedene.
Det vil være behov for å trekke inn anleggsteknisk
kompetanse, for eksempel fra Utbygging, i planleggingen for å sikre anleggsteknisk gjennomførbare løsninger.
Kommunene langs Vestfoldbanen, merket med (S)
dersom det er stasjon på nye strekninger, er: Drammen, Sande, Holmestrand, Horten(S), Tønsberg(S),
Stokke(S), Sandefjord(S), Larvik(S), Porsgrunn(S),
Skien(S) = 10 kommuner.
Dette gir 14 kommunedelplaner.
Reguleringsplaner
Normal varighet pr reguleringsplan er antatt å være 18
måneder fra oppstart planlegging til vedtak i kommunen. Eventuell innsigelse, og derpå følgende klagebehandling er ikke inkludert. Klagebehandling tar evt 12
måneder. Det er ikke en forutsetning for oppstart
reguleringsplan at det foreligger en vedtatt kommunedelplan, men som en forenkling antas det å være
tilfelle i plan for gjennomføring. Det betyr at reguleringsplanen legges direkte etter kommunedelplan i
fremdriftsplanen. Hvorvidt det er mulig rent tidsmessig å legge en større eller mindre overlapp i prosessene tas det ikke hensyn til her, men kan være en
potensiell tidsgevinst. Vedtatt reguleringsplan er en
forutsetning for gjennomføring av KS2 og oppstart av
grunnerverv.

I fremdriftsplanen er total beregnet tid disponert til
reguleringsplaner for Vestfoldbanen 7,5 år.
Antall planer er vanskelig å vurdere, men det er grunn
til å anta minst to reguleringsplaner pr. kommunedelplan. Av erfaring er behovet for reguleringsplaner
basert på ulike tema ganske stort, det vil dukke opp
behov for reguleringsendringer i byggeplanfasen, og
nye reguleringsplaner som følge av planendringer.
Som et utgangspunkt antas to reguleringsplaner pr
kommunedelplan, men det kan være grunn til å tro at
antallet kan bli høyere.
Dette gir totalt ca 28 reguleringsplaner
Reguleringsplanleggingen krever også tett samarbeid
med kommunene, og en utstrakt offentlig prosess
med bred involvering. Kommunene må også her bidra
med planleggingsressurser og saksbehandlere, og
aktørene må trekkes inn i detaljplanleggingen av
kollektivknutepunktene.
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fremdrift
Figur 5.4
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Tidsfrist

Kommunale planleggingsressurser vil være en kritisk
faktor, både personressurser og økonomiske ressurser.
Antall personer som skal delta fra kommunen vil øke
utover i planprosessen, og kompetanse på byplanlegging, VA, kabel, støy, byggesak med mer vil i varierende grad bli trukket inn.

Byggefasen
Kontraktsstrategi må være klarlagt før byggefasen
starter. I et så stort prosjekt som dette bør det være en
stor andel store kontrakter, spesielt når det gjelder
grunnentreprisene og gjennomgående kontrakter for
jernbaneteknikken.

Fylkeskommunen og Statens vegvesen vil være
sentrale samarbeidsparter med tanke på detaljerte
løsninger for byene og tettstedene og godkjenning av
planlagte vegløsninger.

Som en forutsetning antas det at byggefasen vil være
5 år for hver parsell, alle fagfelt inkludert, fra byggeplanlegging begynner og til snoren klippes. Hvor
mange parseller som hver banestrekning skal deles
inn i er ikke vurdert, men det er i denne planen gjort
en forenkling og antatt 5 delstrekninger.

Det er sterkt behov for å trekke inn anleggsteknisk
kompetanse i planleggingen for å sikre anleggstekniske gjennomførbare og riktige løsninger. Grunnerververe må være på plass og kontraktsavdelingen må
ha fast bemanning i prosjektet. Info og nabokontakter
er viktige poster som må bemannes.
Jernbaneteknisk kompetanse, alle fag, må være
bemannet, det presiseres viktigheten av at også
signalkompetanse er på plass.
Sikkerhet, HMS og RAMS er sentrale oppgaver som må
ivaretas.

På hvor mange parseller bygging kan igangsettes
samtidig vil bli vurdert opp mot det samlede investeringsnivå per år, og opp mot samlet utbyggingsstrategi for IC-området. En annen faktor som kan påvirke
dette er en fornuftig inndeling med tanke på å kunne
nyttiggjøre seg ny infrastruktur så raskt som mulig.
I fremdriftsplanen er total beregnet tid disponert til
prosjektering og bygging 11 år.
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ressursbehov ved gjennomføringstid 15 år
Figur 5.5
Ressurser Diagram 7
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5.4

RAMS (Reliability, Availability, Maintainability,
Safety)
RAMS er en prosess basert på europeisk standard EN
50126. Her beskrives RAMS som en prosess som tar
sikte på å håndtere pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet og den gjensidige påvirkningen mellom disse gjennom alle systemets livssyklusfaser, slik at definerte mål for RAMS blir nådd.
Kort beskrivelse av hva som inngår i RAMS:
Pålitelighet (Reliability):
Sannsynligheten for at en komponent eller et delsystem utfører den forventede funksjonen til et gitt tidspunkt og på en tilfredsstillende måte.

Tilgjengelighet (Availability):
Dette kan defineres som andelen av tid en enhet er
tilgjenglig for bruk.
Vedlikeholdbarhet (Maintainability):
Vedlikeholdbarhet kan defineres som sannsynligheten
for at en enhet vil forbli i - eller tilbakeført til en spesifisert tilstand innen en gitt tidsperiode forutsatt at vedlikehold utføres i overensstemmelse med fastlagte
prosedyrer og ressurser.
Sikkerhet (Safety):
Fravær av uakseptabel risiko for liv og helse.
Figuren til høyre beskriver et prosjekts livsløp fra
unnfangelse (konsept) til død (nedrigging og avhending). Parallelt vises de ulike planfaser som fører fram
til bygging og idriftsettelse av et prosjekt eller anlegg.
For beskrivelse av RAMS-krav knyttet til konseptfasen,
vises det til Jernbaneverkets prosedyre STY-4499,
veileding til EN50126 – Fase 1: Konsept. Prosedyren
beskriver følgende målsetting for konseptfasen med
tanke på RAMS: Målsettingen med denne fasen er å
utvikle et nivå av systemforståelse som er tilstrekkelig
til å sørge for at alle påfølgende aktiviteter i RAMS-livsløpet blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.
I det følgende gjennomgås punktene i STY-4499 og
hvordan man i mulighetsanalysen har gjennomført
prosessen:

Overordnet systemforståelse
Med system forstås i denne sammenheng infrastrukturen, og hovedalternativ 1 og 2. Det vises spesielt til
mulighetsstudiens kapittel 3 og 4 for beskrivelse av
hovedalternativene.
RAMS-implikasjoner av analyser og studier
Hovedalternativene er beskrevet ut fra og basert på
anerkjente jernbanetekniske systemer, dvs gjeldende
teknisk regelverk (normalkrav). Det er ikke gjort en
detaljert beskrivelse av signalanlegg, KL-anlegg, spor,
lavspent, tele, med mer utover at det skal brukes
godkjente og anerkjente tekniske løsninger. Unntaket
er for signalanlegg hvor det er forutsatt ERTMS.
Identifisering av farekilder
Farekilder og usikkerheter er først og fremst identifisert gjennom mulighetsstudiens kapittel 4 om traseforslag og kapittel5 om kostnadsberegninger og usikkerhetsvurderinger, samt gjennom separate rapporter
fra trasesøkene for Østfold- og Vestfoldbanen. For usikkerhetsvurdering av investeringskostnadene vises det
til rapport fra Metier AS: ”Usikkerhetsanalyse av
IC-strategi”.

Det er gjort grove geologiske og geotekniske vurderinger som input til traseforslagene. I kostnadene er
det inkludert geotekniske tiltak i områder med kjente
dårlig grunnforhold.
Det er ikke identifisert usikkerheter av en slik karakter
at noen av alternativene kan anses som ikke gjennomførbare.
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Innhenting av relevant informasjon
Informasjon om konsepter og traseer er innhentet fra
flere kilder, følgende nevnes spesielt:

Vurderinger fra geologisk og geotekniske
sakkyndige.

Informasjon fra prosjekter som er nylig bygget eller
under planlegging om tekniske løsninger,
kostnader og erfaringer.

Dialog med fylkeskommuner, fylkesmannens
miljøvernavdeling, kommuner, NSB og andre
interessenter under utviklingen av
hovedalternativene og traseforslagene.

Intern koordinering mot andre pågående
utredninger og planoppgaver i Jernbaneverket.

Leveranser
Gjennom arbeidet i mulighetsstudien er alle aktiviteter
som er utført, enten internt eller eksternt, dokumentert gjennom egne rapporter. I rapportene er det satt
fokus på usikkerheter og forhold som må drøftes/
vurderes bedre i kommende utredninger og planfaser.
Verifisering
All informasjon og dokumentasjon er verifisert, enten
ved intern kontroll hos den enkelte konsulent, eller
ved intern kontroll og godkjenning i Jernbaneverket.
Alt underlagsmateriale som er benyttet av konsulenter
er Jernbaneverkets eiendom og kan benyttes i senere
utredninger og planfaser.

Ledelsesaktiviteter i senere livsløpsfaser
Det er ikke utarbeidet en RAMS-plan for kommende
utredninger og planfaser, og dermed ikke gitt en definisjon av omfang og fokus for ledelsesaktiviteter i det
senere RAMS-livsløpet. Utarbeidelse av RAMS-plan vil
være en del av videre arbeid.

et prosjekts livsløp
figur 5.6

1. KONSEPT

2. SYSTEMINFORMASJON OG BRUKSBETINGELSER

3. RISIKOANALYSE

4. SYSTEMKRAV

5. FORDELING AV SYSTEMKRAV

6. PROSJKETERING OG DETALJERING

7. FABRIKASJON

8. INSTALASON

9. SYSTEMAVDELING

10. GODKJENNING FOR IDRIFTSSETTELSE

12. OVERVÅKING AV YTELSE

11. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

14. NEDRIGGING OG AVHENDING

13. OMBYGGING, ENDRING

Drift
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6 Kjøretidsberegninger og
kapasitetsvurderinger
Kjøretidene mellom Oslo og Vestfoldbyene syd for Holmestrand kan reduseres med ca. 25 - 50 %
for alle IC-tog i forhold til dagens kjøretider. For eksempel reduseres kjøretidene mellom Oslo og
Tønsberg fra dagens halvannen til én time. Analysert driftsopplegg med fire IC-tog og ett
høyhastighetstog per time i hver retning er ikke vurdert ut fra om det er markedsmessig eller
bedriftsøkonomisk optimalt, men i forhold til robusthet og kapasitet i et nytt banesystem.
Trafikken kan avvikles konfliktfritt i hovedalternativ 1, men systemavhengigheter gjør at det ikke
blir like mange minutter mellom hver avgang. I hovedalternativ 2 tilsier kapasitetsvurderingene
at kjøretidsdifferansen mellom høyhastighets- og IC-tog blir så stor at konfliktfri fremføring av det
analyserte driftsopplegget ikke er mulig. Dette kan løses enten ved at antall avganger reduseres,
ved at høyhastighetstogene reduserer hastigheten eller ved at høyhastighetstog kjører forbi ICtog.
Kapasitet
Kapasiteten på en dobbeltsporstrekning er avhengig
av flere forhold, blant annet infrastruktur, togmateriellets egenskaper, og ruteplan (miks av ulike togslag og
stoppmønster). Den faktoren som har størst innvirkning på kapasiteten er kjøretidsdifferansen mellom
ulike togslag. Denne faktoren alene kan føre til at
kapasiteten på én og samme strekning varierer fra
noen få tog pr. time til over 20 tog pr. time og retning.

Når en strekning utvides til dobbeltspor legges det til
rette for betydelig kapasitetsøkning, fordi avhengigheter til tog i motsatt retning i hovedsak faller bort. Med
en ny og moderne trasé vil det også bli betydelig
hastighetsøkning for de raskeste togene. Dersom
strekningen trafikkeres av materiell med forskjellige
egenskaper eller ulikt stoppmønster vil mye av kapasitetsøkningen ved utbygging fra enkelt- til dobbeltspor
bli ”spist opp” av den økte kjøretidsdifferanse mellom
raske og langsomme tog.
Dagens situasjon
Dagens togtilbud er ikke tilfredsstillende i forhold
etterspørselen, verken med hensyn til antall avganger,
setekapasitet eller kjøretid. De delene av dagens nett
som er dimensjonerende for kapasiteten har ikke rom
til flere avganger. I dagens ruteopplegg, for en gitt
sammensetning av ulike togslag, er hastighetspotensialet som ligger i eksisterende linjegeometri, underbygning, kontaktledningsanlegg og signalanlegg tatt
ut. Noen IC-stasjoner har for få eller for korte plattformspor til flere eller lengre tog. Dette betyr at mulige
kapasitetsreserver på andre stasjoner ikke kan tas ut.
Nesten samtlige driftsbanegårder har for liten kapasitet til behandling eller hensetting av flere togsett.
Banestrømforsyningen må forsterkes for å håndtere
flere, lengre og sterkere togsett.

Mål
IC-tilbudet på Østlandet skal tilrettelegges for to
hovedformål:

Å sikre en høy kollektivandel for dagpendling til og
fra Oslo-området

Å bygge opp om en flerkjernet byutvikling langs
intercity-strekningene

Formålene er delvis motstridende, eksempelvis når det
gjelder stoppmønster. Ønsket om å styrke trafikken
mellom IC-byene gjennom hyppige stopp og jevne
tidsintervall mellom togavgangene, utfordrer
dagpendleres ønske om mest mulig direkte forbindelse til og fra Oslo. Høy reisekomfort og god frekvens
vil bygge opp om begge formålene.
Tilrettelegging for høyhastighet
I den gjeldende strategien ble det lagt til grunn å
bygge ut IC-strekningene som dobbeltsporstrekninger
med topphastighet på 200 km/t. I denne studien skal
muligheten for å kjøre høyhastighetstog gjennom
IC-området ved bruk av felles infrastruktur vurderes.
Kjøretidsforskjellen mellom ikke stoppende høyhastighetstog og stoppende IC-tog gir begrensninger for
lengde på strekning hvor begge togtyper kan fremføres uten gjensidige bindinger. På grunn av lange akselerasjons- og retardasjonsveier, er kjøretidsgevinsten
ved hastighetsøkning fra 200 til 250 km/t marginal,
hvis ikke toppfarten kan holdes over strekninger som
er lengre enn ca. 5 mil.
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6.1 Metodikk og forutsetninger
Traseforslagene beskrevet i kapittel 4 er utgangspunktet for kjøretids- og kapasitetsvurderingene.
For persontog er det er lagt til grunn et stoppmønster i
henhold til et foreslått driftskonsept for dimensjonerende time som er vist i figuren 6.1.

Det er forutsatt 2 minutter oppholdstid på Drammen
og Tønsberg, 1 minutt på øvrige stasjoner hvor IC-tog
stopper.
Det forutsettes at godstog tas ut på forbikjøringsspor
slik at det raske toget kan opprettholde hastigheten.
Her er det lagt til grunn at godstoget bør være inne på
sidesporet minst 5 minutter før bakenforliggende tog
ankommer restriktivt signal.
6.2 Kjøretidsberegninger hovedalternativ 1
Kjøretidsberegningene er primært gjennomført for
strekningen Drammen - Skien. Detaljerte kjøretidsberegninger med utskrifter fra beregningsprogrammet
Togkjør er vist i vedlegg til rapport ”Mulighetsstudie IC
Vestfold- og Østfoldbanen, kjøretidsberegninger og
kapasitetsvurderinger, desember 2010”.

I tabellen vises resulterende kjøretider (Summen av
netto beregnede kjøretider, oppholdstider og ruteplantillegg, som er minimum 4 %. Alle tall er rundet
oppover til nærmeste hele minutt).

Andre resultatlinje i tabellen, ”knutepunktstoppende
IC-tog”, viser beregningsresultatene for tog som bare
stopper i Tønsberg mellom Drammen og Torp. Tilleggstid for strekningen Porsgrunn - Skien er 7-8 minutter.
Tredje linje viser tilsvarende resultater for tog som
stopper på alle stasjoner, og er forutsatt å snu i Sandefjord. Kjøretiden til Porsgrunn vises for å illustrere hva
forskjellen i stoppmønster betyr for kjøretiden. Her vil
dessuten andre ruteopplegg være aktuelle.
Etterfølgende figurer viser hastighetsdiagrammer for
IC-, ICE- og høyhastighetstog, og illustrerer blant annet
sammenhengen mellom antall stopp og resulterende
kjøretid, og hvor stor andel av strekningen IC-togene
kan utnytte topphastigheten i forhold til akselerasjon
og retardasjon i ulikt stoppmønster. Av diagrammene
fremgår det at topphastighet på 200 km/t ikke er energioptimalt når det er tett mellom stopp.
Kjøretidene mellom Oslo og Vestfoldbyene syd for
Holmestrand kan reduseres med ca. 25 - 40 % i forhold
til dagens kjøretider. Besparelsen skyldes hovedsakelig
at kryssingstapet faller bort, samt at banen blir kortere
og med høyere standard. Ytterlige kjøretidsreduksjon
kan oppnås med å redusere antall stopp. Siden
stasjonsavstanden er såpass kort og IC-materiellet har
en topphastighet på 200 km/t, vil en strekningshastighet større 200 km/t ikke gi kjøretidseffekt for
IC-togene.

Dimensjonerende driftsopplegg
- Vestfoldbanen

ICE
ICE
IC
IC
Høyhastighet
Gods
1 tog/ time/ retning
stopp
alternativt stopp

Skien

Porsgrunn

Larvik

Sandefjord

Torp

Stokke

TØnsberg

Skoppum/
Bakkenteigen

Holmestrand

Sande

Drammen

analysert Dimensjonerende driftsopplegg
figur 6.1
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hastighetsprofiler hovedalternativ 1
Hastighetsprofil IC Drammen - Skien med alle stopp

Drammen - Skien
m/ stopp alle IC-stasjoner
Figur 6.2
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Hastighetsprofil IC Drammen - Skien med færre stopp

Drammen - Skien
m/ stopp ved færre stasjoner
Figur 6.3
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Hastighetsprofil IC Drammen - Skien stopp Tønsberg og Porsgrunn

Drammen - Skien
Høyhastighetstog m/ stopp
Tønsberg og
Porsgrunn
Figur 6.4
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6.3 Kjøretidsberegninger hovedalternativ 2
I tabell 6.2 vises resultatene fra kjøretidsberegninger
inklusive ruteplanpåslag og oppholdstid.
Til Skien vil IC-togene bruke 7 - 8 minutter mer enn tidene
for Drammen – Porgrunn i tabellen. Et tog med vesentlig
større trekkraft (for eksempel materielltype ICE3) vil få ca.
2 minutter kortere kjøretid til Porsgrunn.

6.4 Kapasitetsvurderinger
Et høyfrekvent driftsopplegg med ulikt stoppmønster
for IC-togene gjør at ruteintervaller ikke blir stive, det
vil si at det ikke er samme antall minutter mellom hver
avgang. Det må foretas videre analyser for å finne et
markedsmessig optimalt tilbud der frekvens avveies
mot fordelene med like minuttintervaller.

Nøtterøy-alternativet gir ca 1 minutt lengre kjøretid for
høyhastighetstogene, sammenliknet med direkteløsning
forbi Tønsberg.

Dagens kapasitetsmessige utfordring består hovedsakelig i at Vestfoldbanen er enkeltsporet, og at
IC-trafikken må taktes inn i den totale Oslotrafikken på
Drammen- og Askerbanen.

Kjøretiden Drammen - Porsgrunn for høyhastighetstog av
typen ICE3 med ett stopp i alternativ 1 er 54 minutter.
Forskjellen mellom hovedalternativ 1 og 2 er altså 13
minutter (avrundet) ved samme stoppmønster og materielltype.

Når parsellene Holm – Holmestrand – Nykirke og
Barkåker – Tønsberg er ferdig utbygd, er det i NSB’s
forslag til ny grunrutemodell planlagt å kjøres tre tog i
dimensjonerende time i rushretning mellom Oslo og
Tønsberg, mot to i dag.

Forskjellen i kjøretid på 13 min mellom Drammen og
Porsgrunn for direkte høyhastighetstog type ICE3 i
hovedalternativ 1 og hovedalternativ 2 skyldes:

Av hensyn til setekapasiteten kjøres samtlige tog som
dobbeltsett i dimensjonerende time. Begrensende for
økningen i setekapasiteten per tog er plattformlengde,
hensettingskapasitet for togmateriell og banestrømforsyning.


Ulikt hastighetsnivå gjennom byene: ca. 6 min.

Ulik strekningslengde: ca. 3 min.

Ulik toppfart: ca. 4 min.
Til sammenlikning ville en direkte bane fra Drammen- til
Porsgrunnsområdet bli ca. 100 km lang, og kunne kjøres
på ca. 25 minutter i 250 km/t uten stopp. En slik løsning
omfattes ikke en del av mulighetsstudien, men utredes i
høyhastighetsutredningen.

Hovedalternativ 1
I hovedalternativ 1 kan ruter for høyhastighetstog som
dermed skal benytte infrastruktur dimensjonert for
200 km/t, i henhold til den analyserte ruteplanen med
ett høyhastighets- og fire IC-tog per time, legges
konfliktfritt mellom to IC-tog dersom de ligger rett
foran en IC-pendel. Slike IC –pendler på strekningen
Oslo – Skien ligger på Drammen i sydgående retning
og Porsgrunn i nordgående retning. I dette tilfellet vil
ikke høyhastighetstoget hente inn det forangående
IC-toget før det forlater strekningen. På strekningen
Drammen – Oslo forventes det at høyhastighetstog
uansett må kjøres i samme kjøretid som IC-toget.
Godstogfremføring betinger minst én forbikjøring
mellom Drammen og Porsgrunn.
For at et høyhastighetstog i hovedalternativ 1 ikke skal
ta igjen et IC-tog på fellesstrekningen gjennom Vestfold, må altså høyhastighetstoget legges rett foran en
av de fire IC-pendlene. I nordgående retning må
høyhastighetstogene trolig legges bak IC-toget på
strekningen mellom Drammen og Oslo, og tilpasse seg
dette togets kjøretid og stopp.

Kjøretider
Tabell 6.2
Kjøretider hovedalternativ 1 / hovedalternativ 2

Drammen
- Tønsberg

Drammen
- Sandefjord

DrammenPorsgrunn

Dagens kjøretider

54 min.

76 min.

106 min.

Knutepunktsstoppende IC-tog (”ICE”)

23 min.

40/33 min.

61/51 min.

Fullstoppende IC-tog

32 min.

52/41 min.

72/60 min.

Høyhastighetstog uten stopp

50/37 min.

Høyhastighetstog med 1 stopp

54/40 min.

Godstog, topphast. 100 - 90 km/t

85/76 - 92/84 min.
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Hovedalternativ 2
I hovedalternativ 2 dimensjoneres banen slik at
høyhastighetstog kan holde 250 km/t på Vestfoldbanen. Med fire IC-tog per retning og time vil et høyhastighetstog som kjører 250 km/t gjennomgående
innhente et IC-tog mellom Drammen og Porsgrunn. På
grunn av forskjellen i fremføringstid kan rutene tilpasses på én av følgende måter:

Forbikjøring.
Høyhastighetstoget kjører forbi IC-toget på en
stasjon eller et forbikjøringsspor . IC-togets kjøretid
forlenges da med om lag 5-7 minutter.

Slakk i ruteplanen fro høyhastighetstog.
En alternativ løsning er at toppfarten for høyhastighetstoget rutemessig tilpasses IC-togene når de
trafikerer samme strekning.

Redusert frekvens
Færre IC-tog pr.time.
Oppsummert kan både høyhastighetstog og IC-tog
trafikkere Vestfoldbanen uten behov for forbikjøring
dersom

det ikke er flere enn 4 intercitytog per time og
retning nord for Sandefjord

det ikke er flere enn 2 intercitytog per time og
retning syd for Sandefjord

intercitytog kjøres med stive ruter til fra Oslo

den lange pendelen Oslo – Skien kjøres med
redusert antall stopp

Hastigheten for høyhastighetstog tilpasses
IC-togene.
Forutsatt ovennevnt driftskonsept er det kapasitet til
ett godstog per time og retning. Godstoget blir
passert av et persontog minst én gang på strekningen
Drammen - Porsgrunn.
Setekapasiteten pr. time kan økes betydelig med
samme antall avganger dersom toglengden økes, for
eksempel til trippelsett. I så fall kreves en nærmere
gjennomgang av stoppmønster og plattformlengder.

Foto: Jernbaneverket

Sløyfa i Tønsberg er forutsatt opprettholdt både i
hovedalternativ 1, og for IC-tog i 2-variantene med
”bypass”. Det er kun Nøtterøy-løsningen som gjør
sløyfa overflødig. En utvidelse av sløyfa til dobbeltspor
vil få så store konsekvenser for eksisterende bebyggelse og bystruktur at det så langt er vurdert som
uaktuelt. Enkeltspor på denne strekningen vil gi betydelige utfordringer med tanke på ruteplanlegging og
antall tog som kan fremføres, og til gitte fremføringstider. Det planlagte driftskonseptet med fire tog per
time og retning kan neppe gjennomføres uten betydelige kjøretidspåslag. I neste planfase må konsekvenser og tiltak vurderes nærmere, og av kapasitets- og
kjøretidshensyn kan det være interessant å vurdere en
løsning over Nøtterøy også for hovedalternativ 1.

Foto: Jernbanemagasinet
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7 Markedsanalyse og
lønnsomhetsberegninger

Markedsanalysen viser sterk trafikkvekst i begge hovedalternativer, med liten forskjell dem
imellom. Ingen av hovedalternativene er lønnsomme etter gjeldende metoder for
samfunnsøkonomiske beregninger, men hovedalternativ 1 kommer beregningsmessig best ut.
Dobbeltspor på hele Vestfoldbanen gir inntil en tredobling av dagens passasjertall.
Markedsmessige og samfunnsøkonomiske virkninger
av hovedalternativene for utbygging av dobbeltspor på
Østfold- og Vestfoldbanen er analysert ved hjelp av
henholdsvis ”InterCity-modellen for Østlandet” og
Jernbaneverkets metodeverktøy for
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger.
Virkninger av å tilpasse utbyggingsstrategien innenfor
IC-området slik at denne utbyggingen kan inngå som
en del av et høyhastighetsnett, er vurdert.
Høyhastighetsnettet det her siktes til er strekningene
Oslo – Kristiansand-Stavanger og Oslo – Gøteborg –
København.
Trafikkberegninger med InterCity-modellen
InterCity-modellen for Østlandet dekker reiser på strekningene innenfor IC-nettet (Lillehammer – Skien –
Halden) samt reiser på strekningen Oslo – Kongsberg.
Lokale reiser innenfor Oslo/Akershus (f.eks fra Asker til
Oslo) dekkes ikke av modellen. Modellen er utviklet med
sikte på å beskrive konkurranseflater mellom tog og
andre transportmidler. Modellen er en ”korridormodell”
hvor det fokuseres på regionale reiser, dvs at den har et
sterkt forenklet transportnett og ikke beregner endringer
i transportstrømmer innenfor de enkelte stasjoners influensområde. I tillegg til valg av transportmiddel, brukes
modellen til å beregne endring i totalt antall reiser på en
relasjon. Modellens reisemønster (trafikkmatriser for ulike
transportmidler) er basert på reisevaneundersøkelser,
trafikktellinger og NSBs billettstatistikk.

Sammenliknet med andre transportmodeller, er InterCity-modellen detaljert når det gjelder beskrivelse av
trafikantatferd samtidig som den er lite detaljert når det
gjelder koding av transportnettverket. Modellen har i
mer enn 10 år vært benyttet av NSB i forbindelse med
inntektsbudsjettering og beregning av trafikale konsekvenser av nye ruteopplegg.
Beregninger med InterCity-modellen for Østlandet er
gjennomført for å belyse hvordan trafikken innenfor

IC-området Halden-Skien-Lillehammer påvirkes av valg
av strategi. Som referanse for de to hovedalternativene er
det laget et alternativ som er basert på et tenkt ruteopplegg der samtlige prosjekter i gjeldende NTP er gjennomført. Dette alternativet kalles ”Referanse NTP 2019” og
benyttes som sammenlikningsgrunnlag for hovedalternativ 1 og ulike varianter av hovedalternativ 2. Det er
også laget beregninger for et fremskrevet alternativ. I
dette alternativet forutsettes et uendret transporttilbud,
økt etterspørsel etter togreiser, og endret trafikantatferd.
Alternativet er laget for å synliggjøre trafikkutviklingen i
fravær av dobbeltsporutbygging på Østfold- og Vestfoldbanen.
Alternativer beregnet i InterCity-modellen
For både Vestfold- og Østfoldbanen beskriver hovedalternativ 1 utviklingen i et scenario hvor gjeldende strategi
med 200 km/t hastighet og betjening av dagens stasjoner
opprettholdes. For Vestfoldbanen er det laget fire ulike
alternativer for hovedalternativ 2, der det legges til rette
for en standard med 250 km/t gjennomgående hastighet.
Det vil i alternativ 2 også være nødvendig å flytte noen
IC-stasjoner. Mens det er laget fire varianter av hovedalternativ 2 for Vestfoldbanen, er det for Østfoldbanen tilsvarende foreslått fem ulike varianter av hovedalternativ 2.

Trafikkberegningene med InterCity-modellen for Østlandet er gjennomført slik at ulike varianter av hovedalternativ 2 på Østfoldbanen er beregnet samtidig med varianter
av hovedalternativ 2 på Vestfoldbanen. Det er gjort
trafikkberegninger for tre slike kombinerte alternativer. De
kombinerte alternativene er 2CA, 2 BC og 2AD. Bokstavkombinasjonen bak tallet betegner hvilket infrastrukturalternativ som ligger til grunn for beregningene på
henholdsvis Østfold- og Vestfoldbanen. Alternativ 2AD
består for eksempel av alternativ 2A på Østfoldbanen og
alternativ 2D på Vestfoldbanen. Alle beregninger er gjennomført med 2025 som beregningsår. For å illustrere
utviklingen sammenliknes også alle resultater mot trafikkvolumer i 2008.
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Scenarier for fremtidig arealbruk
Det er i tillegg gjort betraktninger rundt hvordan fremtidig arealbruk vil påvirke både markedsgrunnlag og
samfunnsøkonomisk lønnsomhet for et oppgradert
IC-tilbud. Dette gjelder både lokalisering av nye boliger og ny næringsvirksomhet. Det er derfor laget to
arealscenarier for å belyse potensielle markeds- og
lønnsomhetseffekter. Trend-scenariet er ment å representere ”business as usual” (BAU), der kommunene
forsetter dagens både-òg-politikk (tett og spredt).
Scenariet Sterk Tilpasning er ment å representere en
tilpasning av fremtidig arealbruk til jernbanesystemet.
Fortettingspotensialet som skisseres i sistnevnte
scenario er reelt, mens realisering av potensialet er et
spørsmål om styringsvilje og markedsutvikling.

Det beregnes en betydelig økning i
togtrafikken på Østlandet i årene framover,
både som følge av befolkningsvekst, økt
reiseaktivitet, og som en følge av utbyggingen
av togtilbudet.

7.1 Resultater av trafikkberegningene
Betydelig økning i antall reiser med tog
Det beregnes en betydelig økning i togtrafikken på
Østlandet i årene framover, både som følge av befolkningsvekst og økt reiseaktivitet, men også som en
følge av utbyggingen av togtilbudet. Fra 2008 til 2025
beregnes en økning i togtrafikken med 66 % forutsatt
at utbyggingsprosjektene i NTP2010-2019 gjennomføres. Etterspørselsøkning, som anslått i det fremskrevne
alternativet, og tilbudsforbedringene bidrar med om
lag like store andeler av økningen. Med fullført utbygging av dobbeltspor på Østfold- og Vestfold¬banen,
beregnes en togtrafikk i 2025 som er 120 % høyere
enn i 2008. I tabell 7.1 vises beregnet antall reiser
innenfor IC-området i 2008 og for de ulike beregningsalternativene i 2025. Av tabellen går det fram at totale
trafikkvolumer i liten grad påvirkes av om det velges
utbygging etter hovedalternativ 1 eller hovedalternativ 2 – og at forskjellene mellom variantene av hovedalternativ 2 er beskjedne.

Modellberegningene omfatter også markeder som i
liten grad berøres av dobbeltsporutbyggingene på
Vestfold- og Østfoldbanen. For reiser på begge baner
vil derfor den prosentvise økningen i antall reiser og
transportarbeid være større enn det som framkommer
i tabell 1.
I tabell 7.2 vises hvordan veksten i togtrafikken fordeles på overført trafikk fra bil, fra buss og nyskapt
trafikk. Det framgår at tyngden av trafikkveksten er
overført fra bil (35 – 40 %) og ny trafikk (45 – 50 %)
mens 12-13 % er overført fra buss.
Effekter av tettere arealbruk
Beregninger for Alternativ 1 og Alternativ 2CA er også
gjennomført med forutsetninger om tettere arealbruk
nær byene. Disse beregningene gir 9-11 % flere reiser
over stasjonene i Vestfold og 5-6 % flere reiser over
stasjonene i Østfold i 2025. I et langsiktig perspektiv vil
tilrettelegging for fortetting kunne bidra til ytterligere
trafikkvekst. Ulike effekter på Østfold- og Vestfoldbanen antas å ha sammenheng med at togtilbudet har
en sterkere lokal funksjon på Vestfoldbanen enn på
Østfoldbanen, i den betydning at flere byer bindes
sammen.
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Togtrafikk i IC-området samlet, 2025
Tabell 7.1
Mill. reiser

Indeks reiser

Mill. person km

Indeks person km

2008

9,4

100

727

100

Framskrevet

12,4

132

965

133

Referanse NTP2019

15,6

166

1 208

166

Alternativ 1

20,8

220

1 594

219

Alternativ 2AD

20,3

215

1 592

219

Alternativ 2BC

20,3

215

1 595

219

Alternativ 2CA

19,3

210

1 557

214

Sammensetning av trafikkveksten
Tabell 7.2
Mill. reiser

Økt togtrafikk

Fra bil

Fra buss

Ny trafikk

Alternativ 1

5,11

2,13

0,67

2,31

Alternativ 2AD

4,63

1,88

0,62

2,13

Alternativ 2BC

4,66

1,86

0,62

2,17

Alternativ 2CA

4,13

1,55

0,58

2,00

Alternativ 1

386

142

51

193

Alternativ 2AD

384

137

51

196

Alternativ 2BC

387

139

52

196

Alternativ 2CA

348

120

49

178

Mill. personkm

Togtrafikk i alternativene – Vestfoldbanen, 2025
Tabell 7.3
Mill. reiser

Indeks reiser

Mill. personkm

Indeks personkm

2008

4,8

100

325

100

Framskrevet

6,4

135

441

136

Referanse NTP 2019

8,7

183

604

186

Alternativ 1

11,4

241

819

252

Alternativ 2AD

11,6

244

840

258

Alternativ 2BC

11,7

245

843

259

Alternativ 2CA

11,5

242

834

256
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Vestfoldbanen
Strekningsbelastning
I figur 7.1 vises strekningsbelastning for de ulike alternativene på strekningen Drammen – Skien. Med strekningsbelastning menes antall personer som sitter i
togene på en strekning, uavhengig av hvor de
kommer på og hvor de skal av.

Utbyggingsprosjektene i referansealternativet (HolmNykirke, Barkåker-Tønsberg og Farriseidet-Porsgrunn)
gir betydelig trafikkøkning gjennom Vestfold. Over
dimensjonerende snitt i nordre Vestfold gir realisering
av disse prosjektene en økning i tografikken fra 2,5
mill. reiser pr. år til 3,4 mill. reiser pr. år.
Fullføring av dobbeltsporutbyggingen på hele Vestfoldbanen beregnes å gi ytterligere trafikkvekst opp til
nærmere 5 mill. reiser per år over dette snittet. Dette
innebærer en økning på ca. 50 % sammenliknet med
volumene i referansealternativet. Det er beskjedne
forskjeller mellom hovedalternativene, men tendensen er at variantene via Tønsberg (alternativ 2BC og
2AD) kommer markedsmessig bedre ut sammenliknet
med alternativer med bypass forbi Tønsberg , særlig
for stasjoner med stor avstand til Oslo.

Av tabellen går det fram at det beregnes en økning i
togtrafikken på 83 % fra 2008 til 2025, forutsatt at
prosjektene i NTP2010-2019 fullføres. En andel på 35 %
av økningen har sammenheng med forventet økning i
etterspørsel som følge av befolkningsvekst og økt
reiseaktivitet. Resten kommer som følge av utbygging
av dobbeltsporparseller og utvikling av rutetilbudet.
Det er ikke store forskjeller mellom de ulike alternativene, men variantene av hovedalternativ 2 gir noe mer
trafikk enn hovedalternativ 1. Alle utbyggingsalternativene gir kraftig vekst sammenlignet med referansealternativet. Økningen er størst i alternativ 2BC hvor det
nye dobbeltsporet legges om Tønsberg.
De største endringene på stasjonsnivå
I det følgende beskrives kort noen av de viktigste
resultatene på stasjonsnivå i Vestfold, nærmere
bestemt Horten kommune, Tønsberg, Stokke, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn/Skien.
Modellen er lite egnet for analyse av
stasjonslokalisering på Skoppum kontra
Bakkenteigen i Horten kommune
Alternativene som inneholder stasjonsløsning ved
Bakkenteigen (Høgskolen i Vestfold) beregnes å gi mer
trafikk enn alternativer med stasjonsløsning på Skoppum. Effekten av lokalisering nær høgskolen fanges

Strekningsbelastning Drammen – Skien
Figur 7.1
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imidlertid ikke opp i beregningsmodellen, fordi den
ikke håndterer reiser til og fra skoler. Analysen gir
derfor ikke grunnlag for å trekke konklusjoner når det
gjelder framtidig stasjonslokalisering i Horten
kommune.
Betjening av Tønsberg stasjon er viktig
Alle de fire hovedalternativene gir vesentlig større
trafikk på Vestfoldbanen enn referansealternativet
(3,15 – 3,24 mill. reiser pr. år i 2025 i hovedalternativene og 1,87 mill. reiser i referansealternativet). Alternativ 2 CA, der høyhastighetstraseen ikke har stasjon i
Tønsberg, skiller seg ut som det dårligste av disse fire
alternativene. Trafikk til og fra Oslo-området utgjør
den viktigste delen av inntektsgrunnlaget ved Tønsberg stasjon. Selv om det beregnes en trafikkvekst i
dette markedet på 25 %, er økningen i lokaltrafikken til
og fra stasjoner på strekningen Drammen – Skien
vesentlig større.

Økt trafikk over Sandefjord stasjon
I Sandefjord gir alle de fire hovedalternativene en kraftig trafikkøkning sammenlignet med referansealternativet. Ingen av de fire alternativene skiller seg vesentlig
ut når man ser på samlet trafikkmengde. Lokaltrafikken på strekningen Drammen – Skien beregnes økt fra
358.000 reiser i referansealternativet til 1.143.000 i
hovedalternativ 1. Planlagt frekvensøkning på strekningen, med totalt 4 avganger pr. time over hele
dagen, er den viktigste årsaken til økningen. Togets
markedsandel ved lokale reiser forblir likevel relativt
beskjeden.

I hovedalternativ 2 forutsettes Sandefjord stasjon flyttet. Ny lokalisering blir ved Sandefjord videregående
skole. Dette ser ikke ut til å ha stor betydning for trafikken. Årsaker til dette kan være at også den nye stasjonen ligger relativt sentralt i kommunen, at det er relativt få arbeidsplasser i sentrum, og at en stor andel av
de som bruker toget er bosatt i Sandefjord. Bosatte har
alltid lettere for å ta seg fram til en mindre sentral
stasjon enn tilreisende.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, fullført dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen.
Tabell 7.4
[mill. 2010kr, nåverdi 2025]

Alternativ 1

Alternativ 2CA

Alternativ 2BC

Alternativ
2AD

Brutto nåverdi

6 897

8 855

8 783

8 280

Investeringskostnader

19 089

30 517

28 915

28 977

Skattefinansieringskostnader

3 570

5 698

5 390

5 447

Netto nåverdi pr. budsjettkrone (NNB)

-0,88

-0,96

-0,95

-0,96

Netto nåverdi pr. investert krone (NNK)

-0,83

-0,90

-0,88

-0,90

Følsomhetsanalyser, Vestfoldbanen. Variasjoner i netto nåverdi
(mill. 2010–kr i 2015).
Tabell 7.5
[Netto nåverdi, mill 2010kr i
2025]

Alternativ 1

Alternativ
2AD

Alternativ
2BC

Alternativ
2CA

Standard forutsetninger

- 15 762

- 27 361

- 25 523

- 26 145

5,5 % kalkulasjonsrente:

- 16 197

- 27 710

- 25 918

-26 450

3,5 % kalkulasjonsrente:

- 15 001

- 26 580

- 24 702

-25 437

Trafikkvekst, + 20 %:

- 14 538

- 26 007

- 24 164

- 24 843

Trafikkvekst, - 20 %:

- 16 823

- 28 661

- 26 828

- 27 357

Referansetrafikk, + 20 %:

- 14 327

- 25 874

- 24 025

- 24 703

Referansetrafikk, - 20 %:

- 16 987

- 28 847

- 27 019

- 27 550

Investeringskostnader, + 20 %:

- 20 072

- 34 251

- 32 051

- 32 687

Investeringskostnader, - 20 %:

- 11 452

- 20 470

- 18 994

- 19 60
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Varianter av hovedalternativ 2 gir størst
trafikk over Larvik stasjon
I utbyggingsalternativene betjenes Larvik av regiontog
med 2 avganger pr. time, i og utenom rush. Sammenliknet med Sandefjord, Torp og Tønsberg er derfor
frekvensøkningen mindre, mens reisetidsreduksjonen
på mange relasjoner er større.

Hovedalternativ 1 gir klart mindre trafikk over Larvik
stasjon enn de tre variantene av hovedalternativ 2,
mens det kun er marginale forskjeller mellom variantene av hovedalternativ 2. Forskjellen mellom hovedalternativ 1 og 2 skyldes forskjeller i reisetid. I variantene
av hovedalternativ 2 legges stasjonen i Larvik under
torvet. I beregningsmodellen får denne flyttingen kun
marginale konsekvenser.
Forholdet til høyhastighetsutredningen
En viktig del av arbeidet med mulighetsstudien er å
belyse konsekvenser av å tilpasse utbyggingsstrategien til høyere hastigheter på IC-strekningene til
Halden og Skien. I et motsatt tilfelle, hvor utbyggingen
ikke tilpasses, vil dette få konsekvenser for lønnsomheten i en eventuell fremtidig høyhastighetssatsing.

Vista har beregnet at forskjeller i trafikantnytte mellom
utbygging etter hovedalternativ 2 og hovedalternativ
1 utgjør 1,3 – 1,8 milliarder for Vestfoldbanen. Differansen fremkommer ved å trekke trafikantnytte i hovedalternativ 1 fra trafikantnytte i hovedalternativ 2. Beløpene oppgis i 2010kr. I tillegg kommer gevinster knyttet til bedret lønnsomhet for operatør og nytteeffekter
av overført trafikk.
Dette er gevinster som bare realiseres dersom det
gjennomføres en satsing på høyere hastigheter på
strekningene ”Oslo – Gøteborg” og ”Oslo – Kristiansand,” hvor Vestfoldbanen og Østfoldbanen inngår.

7.2 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
I tabell 7.4 oppsummeres resultatene av gjennomførte
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger på
Vestfoldbanen, etter standard metode med kalkulasjonsrente 4,5 % slik Finansdepartementet har fastsatt.
Nytten omfatter kun trafikk som er beregnet med
InterCity-modellen for Østlandet. I tillegg til trafikk i
eventuelle høyhastighetslinjer er det også andre nyttekomponenter som ikke fanges opp i beregningene.
Dette er nærmere kommentert i slutten av dette
avsnittet.
Resultater for Vestfoldbanen
Beregnet samlet nytte for alle alternativ er mye lavere
enn investeringskostnadene, noe som resulterer i
negative netto nåverdier. Inkluderes skattefinansieringskostnadene blir netto negative nåverdier per
budsjettkrone lik 0,95-0,96 for variantene av hovedalternativ 2, og – 0,88 for hovedalternativ 1. Tallene for
netto nåverdi per investerte krone er noe bedre, med
0,88-0,90 i variantene av hovedalternativ 2, og -0,83 i
hovedalternativ 1.

De samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegningene
gir svake nytte-kostnadsforhold for alle alternativer.
Likevel beregnes betydelige nyttevirkninger av utbyggingen. For tiltakene på Vestfoldbanen er samlet
beregnet nytte 6,9 milliarder kroner (nåverdi, 2010kroner i 2015) i hovedalternativ 1 og 8,2 – 8,9 milliarder kroner i hovedalternativ 2.
Trafikantnytten utgjør den største delen
av gevinstene
Nytte for de togreisende utgjør en stor del av samlet
beregnet nytte, med en nåverdi på ca. 3,5 mrd. kroner
på Vestfoldbanen. Kortere reisetid bidrar mest til trafikantnytten, men også bedret punktlighet og flere
avganger gir viktige bidrag.
Svak lønnsomhet
De svake lønnsomhetstallene skyldes i stor grad høye
investeringskostnader. På Vestfoldbanen ligger disse
kostnadene tett oppunder 30 milliarder kr i alternativ
2BC og 2CA, og litt over 30 mrd i alternativ 2AD.
Forskjellene disse alternativene i mellom må likevel
betegnes som små. Det vil uansett være viktig å få fastslått disse kostnadene med høyere grad av sikkerhet i
det videre arbeidet, i tillegg til å identifisere muligheter for kostnadsbesparelser, for om mulig å bedre lønnsomheten.
Følsomhetsanalyser
Av gjennomførte følsomhetsanalyser (se tabell 7.5) går
det fram at netto nåverdi påvirkes mest av endringer i
investeringskostnader. Dette henger naturlig sammen
med at beregnet nytte er beskjeden i forhold til beregnede kostnader. Økte trafikkvolumer bidrar også til
betydelig økning i samlet beregnet nytte; Med 20 %
høyere trafikkvolumer øker netto nåverdi med 1,5 mrd
kroner.
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Behov for videre bearbeiding
Lønnsomheten kan forbedres ved å redusere investeringskostnadene eller ved å identifisere driftsopplegg
som utnytter infrastrukturen bedre. En annen mulighet er å kvantifisere usikre effekter på en bedre måte.
Rent konkret kan følgende muligheter påpekes:

Redusere investeringskostnadene gjennom noe
redusert standard, eller mer effektiv utbygging

Utsette strekninger som har svakest nyttekostnadsforhold, for eksempel Skien- Porsgrunn

Vurdere kombinasjoner av utbygging etter
hovedalternativ 1 nord for Tønsberg og
hovedalternativ 2 sør for Tønsberg

Optimalisere driftsopplegget for persontrafikken;
pendelstruktur og avgangshyppighet

Utrede mernytte og samspill med
arealbruksutvikling nærmere

Mernytte av transportinvesteringer
Faktorer som ikke fanges opp i analysene:

Produktivitetsvirkninger av økt tetthet

Økt arbeidstilbud

Økt produksjon i markeder med imperfekt
konkurranse

Samspill mellom transporttilbud og arealbruk
Observasjoner av områder tilknyttet ny infrastruktur
tyder på at disse blir mer attraktive, med verdiøkning
og påfølgende investeringsvilje som resultat. Økt
attraktivitet og samlokalisering kan også gi produktivitetsgevinster for berørt næringsliv. I forbindelse med
denne analysen er det gjort anslag for noen slike
utelatte effekter på Vestfoldbanen:

Gevinster av tettere arealbruk – verdi 215-270 mill.
kr.

Gevinster knyttet til økt produktivitet – verdi 200400 mill. kr

Tilbringertrafikk til flyplasser er utelatt i modellen
– verdi 252 mill. kr

Trafikk ut av modellområdet fanges ikke opp i
modellen – øker trafikantnytten med 2-5 %
anslagsvis.

Foto: Jernbaneverket
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8 Videre arbeid

8.1

Neste planfase for IC-området: Konseptvalgutredning (KVU)
Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i
oppdrag å gjennomføre konseptvalgutredning (KVU)
for hele IC-området. KVU er regjeringens metode for
analyse av store statlige investeringsprosjekter i en
tidlig fase, og skal etterfølges av en ekstern kvalitetssikring (KS1). KVU vil være grunnlag for et overordnet
prinsippvedtak i Regjeringen om valg av utbyggingskonsept, samt om når videre planlegging (bl.a. etter
plan og bygningsloven) skal starte opp. Prioritering
mellom ulike prosjekter skal, som tidligere, skje gjennom Nasjonal transportplan (NTP).

Arbeidet med konseptvalgutredninger for hver av de
tre IC-strekningene er i oppstartsfasen. Hvilke alternativer som skal omhandles i KVU vil bli utviklet i verksted med bred ekstern deltakelse. Funn i mulighetsstudien vil danne et grunnlag for det videre KVU-arbeidet,
og sannsynligvis vil hovedalternativene i mulighetsstudien med ulike varianter og mellomløsninger
inngå. Gjennom behandlingen av KVU vil det bli
avklart når en videre prosess med planlegging etter
Plan- og bygningsloven kan settes i gang.
8.2 Fra mulighetsstudien
Strekninger som ikke inngår i
mulighetsstudiens planområde
Strekninger som er bygget ut de siste tiårene eller som
omfattes av gjeldende NTP (2010-2019) inngår ikke i
planområdet for mulighetsstudien, men i forhold til
kapasitet og betjeningskonsept må hele Vestfoldbanen sees under ett. For eksempel er Sande en to spors
stasjon med redusert gjennomkjøringshastighet.
Kapasitetsvurderingene viser at behov for tiltak her må
vurderes i neste planfase.

Utkjøringen fra Drammen stasjon har heller ikke vært
en del av mulighetsstudien. Her bør et separat utredningsarbeid belyse de ulike jernbanestrekningene ut
fra Drammen i sammenheng, og samtidig vurdere
planskilt løsning for Vestfoldbanens avgrening.
By- og knutepunktsutvikling
Selv om det i mulighetsstudien var et innledende
arbeid med blant annet kommunene om stasjonslokalisering, vil det i neste fase være viktig å gå grundigere

inn i analyser av, og samarbeid rundt, hvor det er
gunstigst å lokalisere fremtidige knutepunkter. Videre
blir det viktig å analysere hvordan knutepunkts- og
tilbudsutvikling og by- og arealutvikling kan spille
sammen. I dette inngår analyser og vurderinger av
konsekvenser av en evt utvidelse av eks stasjoner fra 2
og 3 spor til 4 spor.
Trasesøk/kapasitet
Viktige utfordringer i mer detaljerte trasesøk blir i
forhold til landbruket, inngrep i verneområder og
kulturmiljøer, samt annen infrastruktur.

Av andre eksempler på forhold som bør utredes videre
er:

Tunnelpåhugg vest for Drammen stasjon

Konsekvenser av nedsenket løsning gjennom
Nykirke

Kapasitet gjennom enkeltsporet sløyfe i Tønsberg,
inkl. vurdering av neddykket løsning gjennom
Tønsberg og Nøtterøy også i hovedalternativ 1.

Betjening av Stokke i 2-alternativene.

behov for og dimensjonering av vende-,
hensettings- og/eller forbikjøringsanlegg
Godstrafikk
Om hele eller deler av Vestfoldbanen skal trafikkeres
av godstog, og så fall i avvikssituasjoner eller regulært,
tilknytning til Larvik havn og eventuelt andre godsterminaler er alle temaer knyttet til gods som må avklares
i neste planfase. Dette må ses i sammenheng med
terminalstruktur rundt Oslo-fjorden, sammenkobling
med Sørlandsbanen og revisjon av Jernbaneverkets
godsstrategi.

I kostnadssammenheng er dimensjonering for godstog lagt inn i mulighetsstudien. Dersom det konkluderes med at det kun skal gå persontog på Vestfoldbanen reduseres investeringskostnadene og terrenginngrepene, fordi fyllinger, skjæringer og broer blir
mindre omfattende når banen bedre kan følge terrenget i vertikalplanet. Kostnadene kan øke noe dersom
konklusjonen blir at det skal gå regulær godstrafikk på
Vestfoldbanen, fordi det da kan det bli behov for forbikjøringsanlegg som ikke omfattes av kostnadsoverslaget i mulighetsstudien.
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8.3

Koordinering mot internt utrednings- og planarbeid
Langsiktig kapasitet i Oslo-omdådet
I videre arbeid blir det viktig å se sammenhengen mot
tema som utredes rundt langsiktig kapasitet i Osloområdet. Oslo-området er her definert som hovedstaden og dens influensområde (Østlandsområdet). I
arbdeidet med kapasitetsutfordringer i Oslo-området i
et 50-års perspektiv er hovedspørsmålene

hvordan transportetterspørselen i Oslo-området
kan utvikle seg på svært lang sikt

hvilke utfordringer dette vil gi for transportsystemet
totalt, og hvordan ulike transportformers sterke
sider kan utnyttes for å løse utfordringene,

hvordan jernbanens kapasitetsproblemer på kort
og lang sikt kan løses innenfor et slikt
helhetsperspektiv.

Så langt er anbefalingen at det arbeides videre med å
få løftet følgende fram i transportetatene og Avinors
plandokument til NTP 2014-23

Framtidsrettede løsninger: Planforslaget bør
inneholde løsninger som er i tråd med samfunnets
framtidige behov, og ikke bare dagens behov.

Forsér IC-utbyggingen: Arbeidet slår fast at
jernbanen har et uutløst potensial i IC-området. En
IC-utbygging vil stå i en nøkkelrolle for å oppfylle
samfunnets krav, blant annet om tid-rom
sammentrekning.

Regional knutepunkter: I planfasen bør det jobbes
videre med å identifisere de regionale
knutepunktene og å definere innsatsen her. Dette
må gjøres i samarbeid med regionale
planmyndigheter. Statens rolle må bli avklart.

Økt oppmerksomhet på byene. Den pågående
urbanisering vil bli forsterket. Det er viktig at det
utvikles gode strategier for å møte dette.
Omdisponering av etablert veg- og gateareal fra bil
til kollektivtrafikk, gange og sykkel må vurderes.
Kvalitet og symbolverdier må gi økt
oppmerksomhet. Statens bidrag til utvikling i
byene, for eksempel i forhold til kollektivtilbudet,
må avklares.

Klimatilpasning. Planforslaget må legge vekt på
klimatilpasning både på kort og lang sikt. På kort
sikt må etterslep på drift/vedlikehold tas igjen. På
lang sikt må robuste, framtidige løsninger utvikles.
Høyhastighetsutredningen
Et av utredningsalternativene i høyhastighetsutredningen er å benytte samme trasé for høyhastighetstog
som for IC-tog i IC-området, for så å bygge nye høyhastighetslinjer utenfor. Det skal analyseres på begge
hovedalternativer fra mulighetsstudien, blant annet i
forhold til om de gir gode nok kjøretider til et høyhastighetstilbud som er konkurransedyktig mot flytrafikk.

Valg av konsept for Vestfoldbanen vil måtte ses i
sammenheng med høyhastighetsutredningen og
fremtidig beslutning om høyhastighetssatsing og
-konsept. Det må vurderes hvor vidt det er aktuelt å
bygge hovedalternativ 2 dersom det enten besluttes

at det ikke skal satses på høyhastighetstog mellom
Oslo og Kristiansand/Stavanger, eller det blir besluttet
at det skal bygges separate traseer for høyhastighetstog mellom Drammen og Porsgrunn. Med slike forutsetninger vil samtlige persontog på Vestfoldbanen ha
et så tett stoppmønster at det ikke er noen kjøretidsgevinst å hente i å dimensjonere for høyere hastigheter enn 200 km/t.
Dersom det kun skal gå IC-trafikk på Vestfoldbanen
bør forutsetningen om fire spors stasjoner analyseres:
På stasjoner der samtlige tog skal stoppe vil det sannsynligvis ikke være nødvendig å tilrettlegge for passerende tog, og det kan dermed være tilstrekkelig med
to spor. Dette vil igjen bety reduksjon i arealbehov og
kostnader.
Annet internt planarbeid
I tillegg til høyhastighetsutredningen og utredning av
angsiktig kapasitet i Oslo-området gjennomfører eller
samarbeider Jernbaneverket om flere parallelle utredninger frem mot Transportetatene og Avinors forslag
til Nasjonal transportplan 2014-23, som legges frem i
februar 2012. De viktigste i forhold til KVU-arbeidet for
de tre IC-strekningene er:

Godsstrategi (revisjon) og knutepunktsutvikling for
gods- og persontransport

Strekningsvise utviklingsplaner

Ny grunnrutemodell

Alnabru godsterminal

KVU for godsterminal i Drammen

Signalstrategi og KVU for ERTMS
8.4 Relevant eksternt planarbeid
Vestfold fylkeskommune er i gang med et omfattende
regionalt planarbeid: Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. I den regionale planen
vil bl.a. jernbanens rolle knyttet opp mot fremtidig byog næringsutvikling bli analysert. Disse analysene vil
være nyttige med tanke på definering av samfunnsbehov, -mål og –nytte, som blir en viktig del av KVUarbeidet for IC-strekningen. Videre arbeid med KVU må
derfor søkes koordinert opp mot fylkeskommunens
arbeid med RPBA.

Det abeides det med ”KVU Grenland” og ”KVU for
Buskerudbyen” der fremtidig by- og regionsutvikling
og samordnet utvikling av transporttilbudet står
sentralt. KVU for IC-strekningen vil så langt det er
hensiktsmessig bli knyttet opp mot disse.
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