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PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

10:00

Åpning
v/ Jernbanedirektør Elisabeth Enger
KORTE INNSPILL FRA DE TRE IC-STREKNINGENE
yyØstfoldbanen v/ Fylkesordfører i Østfold Ole Haabet for Jernbaneforum Øst
yyDovrebanen v/ Fylkesordfører i Oppland Audun Tron for Jernbaneforum Dovrebanen Sør
yyVestfoldbanen v/ Fylkesordfører i Vestfold Per-Eivind Johansen for Plattform Vestfold
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10:40

Status i KVU-arbeidet
v/ prosjektleder Anne Siri Haugen

10:55

Arbeidsform og opplegg for dagen
v/ prosessveileder Asle Farner

11:00

Pause

11:15

Bilde av mulige alternative utbyggingsstrategier, utgangspunkt for gruppesamtalene etter lunsj
v/ Tor Homleid fra Vista Analyse AS

11:45

Spørsmål til oppklaring?

12:00

Lunsj

13:00

Gruppesamtaler – økt 1 i faggrupper:
a) Konsekvenser (+/÷) ved de skisserte utbyggingsstrategiene fra ulike faglige ståsted
b) Hvilke er de 3 viktigste hensyn/kriterier som bør styre valg av strategi sett fra deres ståsted?

14:20

Plenum: Tilbakeblikk på forrige økt, introduksjon til neste

15:55

Takk for innsatsen! Orientering om veien videre
v/ prosjektleder

16:00

Slutt
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1 ÅPNING
Jernbanedirektør Elisabeth Enger ønsket velkommen til fagdagen. Hun trakk opp bakgrunnsperspektivet,
med den intensive planleggsaktiviteten og de viktige utfordringene for jernbanen fremover knyttet til vedlikehold, fornyelse og utbygging av ny infrastruktur, blant annet i IC-området.
Arbeidet med utbygging av IC-området har en lang historie, og mange av problemstillingene er kjente. Nye
momenter som skal belyses er i første rekke:
yyHvor fort kan IC-området bygges ut uten budsjettbeskrankninger?
yyHvilken hastighet bør det legges til rette for?
yySammenheng med høyhastighetsutredningen
yyUtbyggingsrekkefølge
Tema for dette fagmøtet er prinsipper og kriterier for utbyggingsrekkefølge. I utgangspunktet skal tre prinsipper vurderes:
yyUtbygging fra Oslo og utover
yyUtbygging av en og en strekning
yyPrioritering av flaskehalser som gir rutemessige forbedringer
Aktuelle kriterier som kan legges til grunn er:
yySamfunnsøkonomisk lønnsomhet
yyPunktlighet
yyFrekvens
yyReisetid
yyMiljøvennlighet
yyTrafikksikkerhet
yyGods- og/eller persontrafikk
yyArealbruksutvikling
yyNæringsutvikling
yyArealbruk
yySamfunnsøkonomi
yyRegionale effekter
En vellykket utbygging av IC-området er avhengig av et godt samarbeid med andre aktører, blant annet knyttet til utbyggingsmønster/fortetting og tilbringertransport. Sammensetningen av deltakere på fagdagen reflekterer dette.

6
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2 KORTE INNSPILL FRA DE TRE IC-STREKNINGENE
2.1 ØSTFOLDBANEN

FYLKESORDFØRER I ØSTFOLD, OLE HAABETH
Utbyggingen av Østfoldbanen er et ledd i utbyggingen av IC-triangelet, som har høyest prioritet i Østlandspakka. I pakka er målsatt ferdigstilling av dobbeltspor i IC-triangelet 2023, med utbygging basert
på prosjektfinansiering og selskapsorganisering.
Utbygging av IC-triangelet er en forutsetning for en
balansert og flerkjernet utvikling på Østlandet, uten
en formidabel økning av det ensidige presset på
Oslo.
Innenfor IC-triangelet er Østfoldbanen den korteste
strekningen, med muligheter for å realisere et godt
tilbud med lavest investeringer.
En helhetlig utbygging av Østfoldbanen kan bidra til
å løse utfordringer knyttet til befolkningsveksten i
hovedstadsområdet, og bygger opp under fylkesplanens strategi for knutepunktsutvikling og regional utvikling. Kommunene ønsker sterkt å bidra til
en ”ny” Østfoldbane.
Som Norges jernbaneport mot Europa kan Østfoldbanen i tillegg bidra til å flytte gods fra vei til bane,
og representere en grønn fraktkorridor til kontinentet. Dette vil også bidra til økt godstransport på
andre banestrekninger i Norge.
Utbygging av Østfoldbanen kan bidra til redusert
trafikkvekst på E6, der en forlengelse av dagens
utvikling vil sprenge kapasiteten i løpet av 10-15 år.
Utbyggingen støttes av Vestre Gøtalandsregionen,
som ledd i aksen Oslo-Gøteborg-København.
OPPSUMMERT
yyØstfoldbanen propp for gods inn og ut av Norge
yyKapasiteten på E6 er sprengt i løpet av 10-15 år
yyØstfoldbanen bør bygges nordfra og sydover for å utnytte utbygd kapasitet
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2.2 DOVREBANEN

FYLKESORDFØRER I OPPLAND, AUDUN TRON
Den forventede befolkningsveksten i Oslo-området tilsvarer en ny by på størrelse med Lillehammer hvert år.
Jernbanen er bedre egnet enn andre transportformer til å bidra til den regionforstørringen med tilhørende
utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner som kreves for å møte befolkningsveksten.
Dagens infrastruktur, hovedsakelig basert på enkeltspor, er preget av store kapasitetsproblemer på dagtid.
Dette gir begrenset rom for økt trafikk. Dagens situasjon er nærmere beskrevet i situasjonsbeskrivelsen for
Dovrebanen, som er lagt ut på Jernbaneverkets hjemmeside.
MÅLET FOR EN FREMTIDIG JERNBANE MELLOM OSLO OG LILLEHAMMER ER
yyHøy frekvens
yyPålitelig togtilbud
yyKort reisetid
•
•

Oslo-Hamar 55-60 min (i dag 1t 26 min)
Oslo-Lillehammer 1t 25 min (i dag 2 t 14 min)

Utbyggingen av IC-triangelet bør baseres på at alle strekningene skal være ferdig til 2023, uten konkurranse
mellom strekningene. På Dovrebanen bør utbyggingen foregå i to faser:
1.
2.

Eidsvoll-Sørli
Parallell utbygging av Sørli-Hamar og Lillehammer-Hamar (flaskehalser først)

2.3 VESTFOLDBANEN

FYLKESORDFØRER I VESTFOLD, PER EIVIND JOHANSEN
Vestfold er det tettest befolkede fylket i Norge. Befolkningen er konsentrert i kystnære områder, og en stor
andel av befolkningen bor nær en jernbanestasjon. Vestfoldbanen går innom alle bysentra i fylket, med unntak av Horten.
Ved utbygging av dobbeltspor på hele strekningen vil Skien og Porsgrunn få omtrent samme reisetid til Oslo i
2023 som Tønsberg har i dag. Mulighetsstudien indikerte en trafikkøkning på 144 prosent til 11,6 mill passasjerer pr år. Storparten av trafikkveksten overføres fra bil.
STORE INVESTERINGER ER I DAG PÅ GANG PÅ VESTFOLDBANEN
yyBarkåker-Tønsberg (åpner 7. november)
yyHolm-Nykirke (6 mrd kr)
•
Holmestrand stasjon inne i fjellet – større enn Nationaltheatret
•
Utbyggingen har allerede gitt optimisme i Holmestrand
yyFarriseidet-Porsgrunn (6 mrd kr)
•
•

Byggestart 2012
Binder sammen region med 100 000 innbyggere

ØNSKET REKKEFØLGE FOR DEN VIDERE UTBYGGINGEN AV VESTFOLDBANEN ER
1.
Nykirke-Barkåker
2.
Tønsberg-Larvik
Samarbeidet i Plattform Vestfold har vært, og er, viktig for utbyggingen av Vestfoldbanen. Plattform Vestfold
har bidratt til lokal enighet, og styrket arbeidet for å sikre prioritering av Vestfoldbanen.

8
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3 STATUS I KVU - ARBEIDET
Anne Siri Haugen, Jernbaneverket
Anne Siri Haugen innledet om prosess, organisering og innhold i KVU-arbeidet. Det skal utarbeides tre banevise KVU-dokumenter med felles overbygning. I mandatet fra Samferdselsdepartementet inngår utbyggingsrekkefølge som ett ev elementene.

LYSARKENE FRA FOREDRAGET ER GJENGITT NEDENFOR

KVU IC

InterCity-strategi
Gjeldende IC-strategi
• God og konkurransedyktig banetransport
→ moderne dobbeltspor dimensjonert for
200 km/t. Redusert hastighet gjennom
byer kan aksepteres
Hvorfor revisjon?
• Manglende oppfølging i investeringer →
fortsatt mange enkeltsporstrekninger
Forventer for sterk befolkningsvekst
Oppdrag gitt i forbindelse med
Stortingets behandling av NTP: Se
om fremtidige utbyggingsstrekninger
kan tilpasses 250 km/t eller mer
Fastlegge utbyggingsstrategi
14

KVU IC

Hva er en konseptvalgutredning ?
En konsepvalgtutredning (KVU) er en utredning i tidlig fase for store prosjekter
som analyserer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike
prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter).

15
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KVU IC

Styringsgruppe
Jernbaneverket og Statens vegvesen

Marked, dim. tilbud,
kapasitet,
samfunnsøkonomi,
anleggsteknikk,
jernbaneteknikk,
usikkerhet, RAMS /
risiko

Intern koordinering

Prosjektledelse

Faglig bistand

Vestfoldbanen
Prosjektledelse

Dovrebanen
Prosjektledelse

Ekstern
ressursgruppe

Ekstern
ressursgruppe

•Miljøint.
•Næringsliv
•Transp.akt
•Pol. niv.
kommuner og
fylker pol. niv.

Samarbeidsgruppe
•FK (adm. nivå)
•FM
•NSB
•SVV
•JBV

•Miljøint.
•Næringsliv
•Transp.akt
•Pol. niv.
kommuner og
fylker pol. niv.

Samarbeidsgruppe
•FK (adm. nivå)
•FM
•NSB
•SVV
•JBV

Østfoldbanen
Prosjektledelse

Prosjektene høyhastighet,
langsiktige
kapasitetsutfordringer i
Oslo-området, stamnett,
strekningsvise
utviklingsplaner,
godstrategi, teknologivalg,
knutepunkter person og
gods og tverretatlig NTP

Ekstern
ressursgruppe
•Miljøint.
•Næringsliv
•Transp.akt
•Pol. niv.
kommuner og
fylker pol. niv.

Samarbeidsgruppe
•FK (adm. nivå)
•FM
•NSB
•SVV
•JBV
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KVU IC

KVU IC mandat fra SD 17.01.11

•
•
•
•
•
•
•

Tre (banevise) KVU-dokumenter med felles
overbygning
Konsepter i spennet kollektivtrafikkvekst på veg –
moderne jernbane
NTP 2010-2013 (veg og bane) legges til grunn
Tidfeste ferdigstilling av sammenhengende IC-nett
Utbyggingsrekkefølge
Synliggjøre konsekvenser ved ulike hastighetsnivåer
– også 250 +
Konkret avveining mellom hastighet/reisetid og
flatedekning

17
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KVU IC

Status
strekningsvis arbeid
driftskonsept
kostnader og usikkerhet
by- og tettstesvurd.
risikoanalyse / RAMS
markedsanalyse og samfunnsøkonomi
byggetid
utbyggingrekkefølge
koordinering NTP, Oslo-navet, høyhastighetsprosjektet, godsstrategi
1

KVU IC

Nasjonal transportplan 2014 – 2023
Tidslinje

17.10.2011

Lars Erik nybø

Nasjonal transportplan 2014 - 2023

19
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KVU IC

Sammenheng KVI IC og høyhastighetsutredningen
•

Høyhastighetsutredningens alternativ C identisk med ett av våre
konsepter for hver strekning. For disse konseptene bruker ICprosjektet høyhastighetsprosjektets dimensjoneringskriterier for 250

•

Samme modell for kostnadsberegninger

•

I de samfunnsøkonomiske analysene regner vi på 3 tilfeller:

1. Ingen høyhastighetstog, fjerntog over IC-nettet
2. Høyhastighetstog på IC-strekningene
3. Høyhatighetstog i separate traseer

20

KVU IC

Konsept 0

Konsept 1
(trinn 1)
Konsept 2
(trinn 2)
Konsept 3
(trinn 3)

Konsepter trinn 1 - 3

Referanse. Omfatter investeringsprosjektene i NTP 2010-2013:
• Vestfoldbanen Barkåker – Tønsberg, Holm – Holmestrand – Nykirke og
Farriseidet – Porsgrunn
• Østfoldbanen Follobanen og Sandbukta – Moss (- Kleberget)
• Dovrebanen Langset – Kleverud
”Reduksjon av transportetterspørselen”
”Mer effektiv bruk av dagens infrastruktur”
• Bane: Tilsvarer referansealternativet; dersom effektiviseringseffekter kan
hentes ut er referansealternativet ikke godt nok definert.
• Viser effekter av å ta etterspørselsveksten kollektivt på veg.
”Utbedringer av eksisterende infrastruktur”
• Jernbanenettet: Kryssingsspor, mindre linjeutrettinger, nedlegging av
planoverganger etc.
• Hva som skal til på infrastruktursiden for å få kapasitet til IC-tog i
halvtimesfrekvens til Hamar/ Tønsberg/Fredrikstad
21
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KVU IC

Konsepter trinn 4

• Full dobbeltsporutbygging
dim. hastighet 200 – 250 km/t
250-alternativene dim. som i høyhastighetsprosj.
aksept for lavere hastighet gjennom stasjoner
blandet trafikk kontra gods i andre traseer

22
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Utbyggingsrekkefølge
Fagdag 28.09 om prinsipper og kriterier

Innenfra og utover

Én og en strekning

Flaskehalser

23
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4 ARBEIDSFORM OG OPPLEGG FOR DAGEN
PROSESSVEILEDER ASLE FARNER
Asle Farner orienterte om arbeidsform og opplegg for dagen.
LYSARKENE FRA ORIENTERINGEN ER GJENGITT NEDENFOR

Dette er et verksted, ikke et
kurs……
SPILLEREGLER
VÆR:
 AKTIV
 PRESIS
 KORTFATTET
 LYTT

 SKRIV STORT!
Det kommer ikke mer ut enn det dere legger inn!
Asle Farner – Strategi og samspill

14
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5 BILDE AV MULIGE ALTERNATIVER
UTBYGGINGSSTRATEGIER
TOR HOMLEID, VISTA ANALYSE AS
Tor Homleid innledet om alternative strategier for utbyggingsrekkefølge, med bakgrunn i rammer for prioriteringene, status for utbygging og kriterier for utbyggingsrekkefølge. Han konkretiserte prosjekter og mulig
framdrift med basis i de tre alternative prinsippene for utbyggingsrekkefølge:
1.
2.
3.

Flaskehalser
En og en banestrekning
Innenfra og utover

LYSARKENE FRA INNLEDNINGEN ER GJENGITT NEDENFOR

Rammer for prioriteringen
 Prosjektutløsende behov: Økt kapasitet for person-

og godstransport på jernbanen i IC-området, for å
sikre tilstrekkelig punktlighet, frekvens og reisetid

 Samfunnsmål: Innen 2025 skal IC-korridorene ha et

miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som
knytter sammen bo- og arbeidsområdene.

 Effektmål: Pålitelig, effektiv, sikker, miljøvennlig og

tilstrekkelig kapasitet

www.vista-analyse.no

Rammer for prioriteringen - II
 Tapt markedsandeler på Vestfoldbanen det siste

tiåret, mens markedsandelen på Dovrebanen har økt.
Bygge videre på suksessen eller ta tilbake tapte
markeder ?
 I dag er trafikk til/fra Osloområdet viktigst, men
vesentlig økning i lokal trafikk i korridorene er kritisk
suksessfaktor for nye dobbeltspor.
 Hensynet til langdistansemarkedet. I dag viktigst for
Dovrebanen, fulgt av Østfoldbanen.
Høyhastighetsprosjektet ?
 Gods; Satse på gods eller persontransport?
www.vista-analyse.no

FAGDAG UTBYGGINGSREKKEFØLGE- KVU IC
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Prinsipper for videre utbygging
1. Flaskehalser som gir rutemessige

forbedringer
2. En og en banestrekning
3. Innenfra og utover
--------- Geografisk rettferdighet ?

www.vista-analyse.no

16
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Kriterier

 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 Punktlighet
 Frekvens
 Reisetid
 Miljøvennlighet / bærekraft
 Trafikksikkerhet
 Gods- eller persontransport
 Arealbruksutvikling
 Produktivitetsutvikling

www.vista-analyse.no

Arealbruksutvikling
 Trafikkskapende aktiviteter nær stasjonene;




Handel, service (f.eks sykehus), utdanningsinstitusjoner, kontorarbeidsplasser
trekker trafikk til stasjonen
Boliger skaper trafikk fra stasjonen

 Vei og jernbane påvirker arealbruken ulikt; vei

stimulerer til spredning, jernbane til
konsentrasjon.
 Lokale forpliktelser til arealbruk som bygger
opp under jernbanens trafikkgrunnlag ?
www.vista-analyse.no
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Produktivitetsutvikling
 Transportinvesteringer kan bidra til økt tetthet (flere

bedrifter innen en gitt avstand/reisetid)
 Tetthet øker produktivitet
 Bedre grunnlag for spesialisering og
stordriftsfordeler
 Mer og raskere utveksling av kompetanse og
teknologi mellom bedrifter
 Større markeder for arbeidskraft og
produkter/tjenester
 Viktigst der det nye togtilbudet blir klart bedre enn
(beste) alternative transporttilbud
www.vista-analyse.no

Status utbygging

 Arbeider pågår / vedtatt igangsatt:

Holm – Nykirke, Farriseidet – Porsgrunn, Barkåker – Tønsberg,
Langset –Kleverud, Oslo-Ski, Sandbukta-Moss-Kleberget
 Gjenstående parseller med samlede anleggskostnader ca 75
milliarder, fordelt med
35 mrd Vestfoldbanen
25 mrd Dovrebanen
15 mrd Østfoldbanen
 Fargekoder kartskisser:
RØD = Utbygd dobbeltspor
GRØNN = Dobbeltspor under utbygging
BLÅ = Gjenstående parseller
www.vista-analyse.no

Det er i presentasjonen tatt utgangspunkt i eksempeltall for investeringskostnader som ikke stemmer overens
med dem som bergnes i prosjektet. Derfor kan bildet se anderledes ut når kostnadsberegningen foreligger i
månedskiftet november/desember.
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Lillehammer

Dovrebanen

Moelv

Brumunddal
Hamar

Stange

Tangen

Dobbeltspor
Eidsvoll

Under utbygging

Gjenstående

Gardermoen

Parsell

Kostnad

Venjar-Eidsvoll

1,0

Eidsvoll – Langset

1,7

Kleverud – Sørli

3,4

Sørli – Hamar N

5,0

Hamar N – Brumunddal N

3,5

Brumunddal N – Moelv N

4,0

Moelv N – Lillehammer N

6,0

www.vista-analyse.no

Eksisterende dobbeltspor

Ski

Under utbygging
Gjenstående

Østfoldbanen

Moss
Rygge
Råde

Strekning

Kostnad

Haug-Seut

2,6

Seut-Lisleby

2,1

Lisleby-Hafslund

3,9

Hafslund-Halden

5,9

Sarpsborg
Fredrikstad

Halden
www.vista-analyse.no
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Dobbeltspor
Under utbygging
Gjenstående

Drammen

Vestfoldbanen
Parsell

Sande

Kost

Drammen – Kobbervik

2,4

Nykirke – Barkåker

8,2

Tønsberg – Stokke

8,1

Stokke – Sandefjord

3,9

Sandefjord – Jåberg

1,9

Jåberg – Lågen

2,3

Lågen-Farriseidet

3,7

Porsgrunn – Skien N

3,8

Holmestrand

Skoppum

Tønsberg
Skien

Stokke
Torp

Porsgrunn

Sandefjord
Larvik

www.vista-analyse.no
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SPØRSMÅL/KOMMENTARER TIL INNLEGGET:
Oppland fylkeskommune: konsept innenfra og ut virker fornuftig
Svar Tor Homleid: God løsning for Dovrebanen, spesielt med tanke på lokaltrafikk
NHO Vestfold: 1. Hvor mange mennesker vil få nytte av tiltaket? 2. Hva er dagens gjennomsnittshastighet på
strekningene?
Svar Tor Homleid: 1. Dovrebanen – flest passasjerer som vil få direkte nytte av tiltaket, men høyest potensial
for å øke antall reisende og overføre reiser fra andre transportmidler har nok Øsfold- og Vestfoldbanen. 2.
Antar at den er lavest på Vestfoldbanen. (Supplering: Gjennomsnittlig fremføringshastighet Drammen – Tønsberg er 70 km/t, Eidsvoll – Hamar 71 km/t og Ski – Fredrikstad 89 km/t.)
Østfold fylkeskommune: Strekningsvis utbygging med Østfoldbanen som pilot grunnet størst konkurranse fra
veiutbygging og viktig forbindelse til Europa.
Oppland fylkeskommune: Hvor raskt er det mulig å bygge alle tre strekninger?
Svar Anne Siri Haugen: Dette har vi ikke sett på enda, men vil bli en viktig del i arbeidet vi skal gå i gang ned
nå.
Naturvernforbundet: Finnens det noe vedtak om gods på Vestfoldbanen, hvor lang tid vil dette evnt ta?
Svar Anne Siri Haugen: Det foreligger ikke noe vedtak om at det skal satses på regulær godstrafikk over Vestfoldbanen. Men vi dimensjonerer for at det skal kunne gå godstrafikk på Vestfoldbanen at to grunner: Den
ene er at vi ikke kan utelukke at det er markedsmessig interessant å frakte gods over hele eller deler av Vestfoldbanen i framtida. Den andre at Vestfoldbanen etter sammenkobling med Sørlandsbanen kan fungere som
omkjøringsmulighet for Sørlandsbanen i avvikssituasjoner.
Jernbaneforum Øst: 1. Bestillingen er at alle baner skal bygges ferdig. 2. Gjennomsnittshastighet?
Svar Anne Siri Haugen: 1. spørsmålet er hvordan vi prioriterer frem mot at alt er ferdig. 2. For strekningene
sett fra Oslo er det høyest fremføringshastighet på Dovrebanen, pga Gardermobanen. (Supplering: Gjennomsnittlig fremføringshastighet Drammen – Tønsberg er 70 km/t, Eidsvoll – Hamar 71 km/t og Ski – Fredrikstad
89 km/t.)
Borg Havn: Viktig med forbindelse til havnene langs Østfoldbanen, samt forbindelse til Sverige – største havn
i regionen = Svinesund
Naturvernforbundet: Miljøforbedring- hvordan ser KVUen på andre tiltak som kan begrense biltrafikken?
Svar Anne Siri Haugen: : Først og fremst fokus på virkemidler som skal gjøre togtilbudet attraktivt, og på tiltak som gjør at flere bruker det nye togtilbudet, som for eksempel fortetting rundt stasjonene. Ser ikke direkte på virkemidler som vi selv ikke rår over, men gjør beregninger av hvordan høyere kostnader og avgifter
reduserer etterspørselen.
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6 GRUPPESAMTALER - ØKT 1 I FAGGRUPPER
DEL A:
Ut fra deres faglige ståsted
yyHvilke positive konsekvenser (+) ser dere ved hver av de alternative utbyggingsstrategiene?
yyHvilke negative konsekvenser (-) ser dere?
Begrunn hvorfor dette er + eller – sett fra deres ståsted
Gruppeinndeling og de hyppigst nevnte positive og negative konsekvensene er oppsummert nedenfor.

GRUPPE A
Ask, Morten
Brekke, Bente
Hoel, Einar
Olshausen, Anette
Ramtvedt, Knut
Sjølie, Eivind
Vindenes, Håkon
GRUPPE B
Haabet, Ole
Johansen, PerOdnes, Ivar
Tron, Audun
GRUPPE C
Bjerkemyr, Hans
Flø, Magne
Fosby, Hans E
Granquist, Tom
Haug, Jostein
Kjær, Andreas
Præstseter, Jørn
Tørudbakken, Siv
GRUPPE D
Brørs, Inge
Frydenlund, Svein
Gartmann; Geir
Lundemoen, Kjetil
Schlaupitz, Holger
Vindvad, Kristin B

GRUPPE E
Bergqvist, Liv
Fredriksen, Per A
Setvik, Sverre
Stølan, Arne
Stillesby, Tom
GRUPPE F
Drømtorp, Åse
Marstein, Anne
Skartsæterhagen, S
Tangerås, Lars
Undrum, Stine
GRUPPE G
Huse,Ellen A
Keim, Jon
Nilsen, Tore
Pettersen, Terje
Ulsund, Tore
Vestby, Laila
GRUPPE H
Gundersen, Odd
Haugen, Jørn
Sætre, Jorid
Sørås, Espen
Thomassen, Alf
Tjernås, Terje
Østberg, Hermod

GRUPPE I
Aabol, Nils I
Archer, Tomas C
Berg, Petter
Brusevold, Tor E
Kristiansen, Rolf
Nygård,Øyvind
Teslo, Terje
Tønnesen,Geir A
GRUPPE J
Glemmestedad, Bjørn
Kjær, Tom.Olaf
Mathiassen,Magne
Thoresen, Harald
Kragset, Jan A
Tufte, Per A
GRUPPE K
Bekkelund, Roar
Brunstad, Knut I
Myhre, Kjell
Gundersen, Erik
Myckland, Henning
Tomasgard,Tore
GRUPPE L
Bjerknes, Per I
Brenna, Eivind
Holmelin, Erik
Kant, Gretha
Salvesen, Lars
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Strategi

Positive konsekvenser (+)

Negative konsekvenser (-)

Flaskehals

•

Gir raskest effekt på reisetid, kapasitet og
punktlighet
Økonomisk gjennomførbart med dagens rammer
Stimulerer til jevn vekst i hele Østlandsområdet
Er rettferdig
Gir muligheter for lokaltrafikk
Økt fremkommelighet for godstrafikk

•
•
•
•
•
•
•

Fjerning av en flaskehals kan generere nye
Manglende helhet
Lite effektiv utbyggingsmetode
Store planmessige utfordringer over lang tid
Utelukker nye traseer
Begrenser muligheter for å ta i bruk ny teknologi
Passivt - dårlig signaleffekt

Effektiv utbygging
Gir optimale løsninger og små ulemper i anleggsfasen
Bedre samordning med andre transportløsninger
Gir best utnyttelse av togmateriellet
Synlig og forutsigbar satsing
Utløser potensial for lengre reiser
Styrker regional utvikling i valgt korridor
Øker muligheter for å stille krav til kommunene

•
•
•
•
•
•

Mister mange reisende på andre strekninger
Samlet sett ikke optimalt mht kapasitet
Dagens flaskehalser kan bli nedprioritert
Konkurransevridning mellom regioner
Gir politisk splittelse
Tilfredsstiller ikke behov for Østlandet som helhet

Fanger det største befolkningsgrunnlaget
Markedsmessig riktig
Gir størst samfunnsøkonomisk nytte
Styrker utviklingen av en funksjonell stor-Oslo
region
Bedre for pendlere
Muliggjør hurtig og rasjonell utbygging
Politisk enighet på Østlandet – samlende og
lite kontroversiell

•
•

Synlige forbedringer tar lang tid
Gir ikke muligheter for lokaltrafikk internt i IC-regionene
Gir dårligere utviklingsmuligheter for byene
lengst unna
Høye anleggskostnader i starten
Små reisetidsgevinster
Ivaretar ikke godstrafikkens behov

•
•
•
•
•

En og en
strekning

•
•
•
•
•
•
•
•

Fra Oslo
og utover

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Nedenfor gjengis svarene fra de enkelte gruppene for hver strategi.
FLASKEHALS
Gruppe

Positiv

A

•
•
•
•
•
•
•

Reisetid
kapasitet
punktlighet
regional fordeling
rask effekt
god regional fordeling
bedre punktlighet

B

•
•
•

kan bidra til økt kapasitet og punktlighet
gir størst umiddelbar effekt
raskere effekt på tidsbesparing – økonomisk
gjennomførbart med dagens rammer
kortere reisetid raskt
hindre overgang til bil (ny vei)

•

gir raskt økt kapasitet
raskest effekt for kapasitet
mest optimale effektivitet
når flere viktige knutepunkter på et tidligst
mulig stadium
gir mer kapasitet med mindre ressurser
ved lavere investeringer får man løst de mest
aktuelle problemene

•

stimulerer til jevn vekst i hele Østlandsområdet
kan gi kortsiktige effekter for gods-og persontog (gitt at markedet og ruteopplegget lar seg
tilpasse av forbedringene)
gir rettferdighet – alle får det litt bedre
kan gi en mer retningsbalansert trafikk og mer
lokaltrafikk
framkommelighet blir prioritert. Villig for å få
ned reisetiden
gir rask start for de prosjektene som er klare
for utbygging
gir mulighet for regional utvikling/IK-tilbud
lokalt/regionalt, dvs bedre lokal transport i
regioner (ikke bare inn mot Oslo)
hurtig effekt ved små investeringsmidler
vil gi gode effekter det trengs mest, for relativt
liten innsats
kan løse flaskehalsproblemet. Kortvarig effekt
ved små investeringer.
oppleves som rettferdig (politisk) for alle områder.

•

•
•
C

•
•
•
•
•
•

D

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Negativ

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
F

•
•
•
•
•

kan åpne kritiske flaskehalser raskt
muligens enkelt å ta ut effekter
muligens enkelt å ta ut effekter
kjappe resultater, lett å spore lokale effekter
stykkevis forbedring over lang tid gir lite helhetlig tankegang. Hvordan prioritere?

•
•
•

lett for å forskyve seg. Tar du en – oppstår en annen
flaskehalser skaper nye flaskehalser
vanskelig å utnytte investeringene
lite effektiv utbyggingsmetode

får ikke utnyttet fordelene ved helhetlig utbygging
– samordnet med andre planer
vanskelig å forutsi hvor flaskehalsen flytter seg
spredning av utbyggingsprosjektene
ikke helhetlig
passivt
får ikke full utbygging – ingen offensiv jernbanepolitikk – signaleffekten ved dette
flaskehalsløsning får ingen helhet og mindre effektivt
store planmessige utfordringer på kommunalt og
fylkeskommunalt nivå over lang tid
de prosjektene som er ferdig utredet/planlagt tas
først
kan ikke ta teknologiske løsninger fullt ut da mye
gammel infrastruktur vil begrense mulighetene
for det
urasjonell måte for utbygging – forutsatt tilstrekkelige investeringsmidler
det kan fort bli permanente løsninger uten helhet
skjønner ikke ”logisk” fremgang mellom A og B
dyrere og mer komplisert resultat til slutt. Bit for
bit. Teknisk utstyr, maskiner og materialer må
flyttes.
Gir bit-for-bit-utbygging som er kostbart (per kilometer bygd), gir store problemer i byggeperioden,
kan gi hastighetsflaskehalser, kan føre til større
naturkonflikter fordi traseen ikke kan legges fritt.
Vil kunne ende opp med lavere standard permanent (alt bygges ikke ut, og det som bygges blir
”halvhjertet”).  gir lavere konkurransekraft for
tog, særlig for lengre reiser.

forskyving av flaskehalser
Lite effektiv bruk av penger. Nytten kommer sent i
forhold til investeringstidspunktene.
Høyere anleggskostnader
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G

•
•
•
•
•
•
•
•

potensial for max nytte med min investeringer
raskere løsninger – løser et umiddelbart problem
kan forbedre tilbud for alle tre baner samtidig
hovednytten vil være bedre punktlighet og litt
lettere å lage ruter
får tatt ut maksimal effekt til enhver tid
stor mulighet for å ta ut effekt på deler av helhet
mulighet for å raskt gjøre noe der det er mest
nødvendig
muliggjør å ta ut gevinst av utbyggingen underveis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H

•

•
•
I

•
•
•

utløser et potensiale med kortere reisetid og
bedre frekvens. Flaskehals – gir størst mulighet
for regionforstørring og en selvstendig region
som kan avlaste Oslo
Raskere effekt av utbygging for mindre bevilgninger. Begrunnelse: jamfør Vista Analyses eksempel på utbyggingstakt
Bedre rutetilbud raskt

•
•
•
•
•

vil det bygge opp under langsiktig byutvikling
dårligere tilbud til og fra Oslo
hva med byene? (pga utbygging mellom byene)
vil måte benytte eksisterende trase
kan det bli en utfordring å få gode samordninger
utbyggingen, samlet effekt på IC-triangelet?

rask bedring på kort sikt på enkeltstrekningen
rask bedring – kan oppleves positivt for hele
strekningen
utbedring av flaskehalser kan ofte frekvensen
raskere

•
•
•
•

får kanskje begrenset total reduksjon i reisetid.
Avhengig av total utbygging
Utredning av flaskehalser gir ingen helhet
Det vil bli oppfattet negativt og defensivt av folk
flest at det ikke blir satset på skikkelig jernbane
Det må bli dyrere anleggsomkostninger ved å
klatte litt her og der
Ingen banestrekning blir bra før om lang tid
Er ikke tillegger av lapp på lapp bygging

•
•
•

J
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•
•
•
•
•
•
•

lite effektive utbyggingsprosesser → kostnadskrevende
klattvis utbygging gir lite helhetlige planer
må bygge spor som er bortkastet ved senere dobbeltsportutbygging
utelukker andre konsepter/traseer enn dagens
trase
ikke nødvendigvis den beste fremtidige/langsiktige løsningen
vanskelig å definere hva som er flaskehalsen frem
i tid
flaskehalsområdet er så omfattende at det uansett må bygges mye for å få noe særlig effekt i
antall tog.
Lite fleksibelt med hensyn på kjøremønster og
rutetabeller
Sårbart for ruteendringer
Vanskelig å definere hva som er flaskehalser frem
i tid
Bitvis utbygging fører til at det tar tid å få full effekt

orden i Oslo-området
høy hastighet/en kurs der bilkøene er størst
dekke flest personer raskest
tilpasse seg der veksten faktisk er størst
effekt fortløpende
forutsigbart
steder med størst befolkning får bedret tilbud
først
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•
•
•
•
•
•

løser ikke lokal trafikk
ressursbehovet blir konsentrert – prisdrivende
godsruter får lav prioritet og må vent lenge. Ditto
interby-pendling utenfor Oslo.
lite lokalrettet lokaltrafikk
krevende planer
tar ikke ut gevinsten i lokaltrafikken

K

•
•
•
•
•
•
•

L

•
•
•
•

flaskehalser som gir rutinemessige forbedringer
økt fremkommelighet for godstrafikk
bruker pengene der effekten er størst på kort
sikt
flaskehals kan gi rask forbedring over et større
område med flere baner samtidig.
mindre prioritering
stor effekt
bedrer kapasitet til å få ut potensialet i markedet for personreiser. Alle tiltak vil bedre robustheten til transportsystemet

•

Kostnadseffektivt
raske forbedringer
raske forbedringer
Tar de viktigste punktene  lav kostnad – god
effekt

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

”pynter på liket” på kort sikt, men setter ikke jernbanen i stand til å bli ryggraden i kollektivtilbudet
og få en større del av veksten i reisebehov raskt
nok.
stykkevis og delt kan bli fordyrende (utbyggingskostnad)
økte kostnader
stykkevis og delt tar lang tid
manglende helhet, utfordringer forskyves til ny
flaskehals
risiko for dårligere utnyttelse enn lagt til grunn i et
langt perspektiv
mindre nytte pr kostnad enn ved rask fullført
strekning
blir mer flaskehals under utbygging
kun lappvis utbygging – ingen helhetlig utbedring
svarer ikke raskt nok på behovet
de fleste oppnår ikke forbedring
for lite fokus på behovet for kapasitetsforbedringer
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EN OG EN BANESTREKNING
Gruppe

Positivt

A

•
•
•

lavest anleggskost pr km
størst effekt på reisetid
nytte for flest

B

•
•
•
•
•

bedre utnyttelse av bevilgninger
bedre for godstransport
full utnyttelse av investeringskapital
forutsigbar satsing
effektiv og rasjonell utbygging ett å bli enig om.
Fanger lokalpolitiske priorite ringer

•
•
•

•
•
•
•
•
•

få til mye med lite investeringsmidler
pilot
vise tidlig frem til en fullført strekning
Gunstig utbyggingsmessig
Avhengig av strekning
får fortere ferdig en strekning – bra for den strekningen

•
•
•

•

full utbygging av en bane kan utløsepotensialet
også for lengre reiser i en korridor (også utenfor
IC-området) – f.eks IC Oslo Lufthavn viktig for
høyhastighet Oslo – Trondheim.
Jernbaneverket og NSB som kompetansebedrifter
kan lettere gjøre vegbygging overflødig?
gir optimale løsninger: bra hastighetsstandard,
små ulemper i anleggsfasen, lettere å hindre
naturkonflikter og rasjonell utbygging økonomisk
sett.
bedre mulighet for å ta vare på matjord og biologisk mangfold.
best utnyttelse av ressursene
beste løsning ved helhetsplanlegging. Bedre
samordning med andre transportløsninger
beste samfunnsøkonomiske løsningen
positivt å bygge sammenhengende med fullt
trykk på gjennomføring
kan utnytte togmateriellet best, f.eks nye tog for
høyere hastighet (FLIRT) kan utnytte potensialet
tidlig.

•

fokus på en trase om gangen
effektiv og billigst prosjektgjennomføring
anleggsgjennomføring
gir sikkerhet for utvikling – eiendom og arealutvikling

•

synliggjør hvilke markedsandeler man kan få
enhetlige tekniske løsninger på samme banestrekning
får fullført en bane med max tilbudsforbedring
lokalt
mulighet for å prioritere den banestrekningen
der det er flest passasjerer

•
•
•

C

D

•
•
•

•
•
•
•
•
•

F

G

•
•
•
•

•
•
•
•
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Negativt

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

fordyrende og uforutsigbar
vil miste mange reisende på øvrige strekninger
ingen bedring på de andre strekningene. Langt
fra.
Fordyrende

strekningen som ikke prioriteres skyves langt ut
ikke balansert utvikling på Østlandet
avhengig av ressurser hvert år men svært negativt signal til de regionene som ikke får utbygging
enkelte strekninger blir hengende etter
ubalansert regional utvikling

gir konkurransevridning i forhold til fremtidig
utviklingsretning, svært negativt for de regioner
som ikke får utbygging.
skaper konkurranse mellom aktører som samarbeider om samme sak: økt satsing på jernbane
vil gi politisk splittelse og dermed redusert politisk press før fall utbygging raskest mulig.
gir ikke spredning av utvikling og bosetting

regional utvikling ikke jevnt fordelt → fare for
omkamp og trøstetilskudd
politisk urealistisk → geografisk urettferdighet
særs gode kriterier bør ligge til grunn for valg.
Reaksjoner fra fylkeskommunene?
tap av markedsandeler til vei → utvikling vanskelig å snu tilbake til tog.
en strekning prioriteres fremfor andre.
helhet for hele Østlandet
De ikke prioriterte banestrekningene kommer i
bakevja – mindre regional og lokal utvikling.
Lenger å vente på forbedringen for den banestrekningen som blir prioritert sist
Oslo-området må takle økt veitrafikk fra de ikke
prioriterte korridorene

H

•
•
•

ser resultatet raskt
Full utnyttelse
effektiv plan og byggingsprosess i alle ledd

•

•
•

kan få synliggjort/få plass raskt et godt tilbud
full fokus på/rask utbygging på en strekning. Begrunnelse: kan gi raskere effektgevinst for del av
IC-strekningen
samfunnsøkonomisk
styrker regional utvikling i korridor

•

•
•

•
•

•
•

Full utbygging av bane på kort sikt vil gi behov for
flere tog til Oslo S før vi rekker å bygge ut tilstrekkelig kapasitet helt innerst
Tar lang tid før man kan ta ut nytten
Fordeling av ressurser
kan ta lang til før full utbygging av IC-treangelet
er fullført? Begrunnelse – Vista Analyse eksempelet
helt uholdbart for de strekningene som ikke prioriteres
trafikknedgang Vestfoldbanen

I

•
raskere på den valgte strekning
•
den banen som blir valgt blir bra og en kan se
hva se hva en hel strekning betyr
•
oppleves positivt og kan løse lokale transportløsninger
•
får raskest mulig fullverdig tilbud på en hel
strekning
•
hele strekninger gjør at man kan planlegge
utvikling helhetlig, jernbane, vei, næringsutvikling, bolig, miljø, havn osv.

•
de ikke prioriterte strekningene vil miste konkurransekraft og markedsandel
•
vil skape lokal misnøye
•
noen må vente lenge før en får til noen forbedring
•
kan gå lang til for flere strekninger
•
noen strekninger må vente for lenge. Dette får
negative betydninger for utvikling i hele distriktet.

J

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

stopper gode lokale forbedringer straks
ikke alle pressområder får avlastning samtidig
skjevt i forhold til demografi
tilfredsstiller ikke Østlandssamarbeidet
dagens flaskehalser kan bli nedprioritert
andre distrikter lidende

K

•
•

•

diskusjonen om hvilken strekning som skal prioriteres kan spolere en felles form for utbygging av
IC
strekningsvis: vi kan ikke melde oss ut av markedene der utbygging ikke skjer
lang tid før fullføring for alle strekningene
manglende konkurransekraft mot vei dersom
ikke samkjører utbygging vei/bane
unnlater å gjøre utbedringer som er kritiske, noe
som gjør at jernbanen taper konkurransekraft på
strekningene som ikke prioriteres
ubalansert vekst i befolkning som følge av utbyggingsstrategi

•
•
•
•

kostnadseffektiv
kan raskere bygges ut
kan lettere prosjektstyres
godt for gods + folk
best forutsigbarhet
gjennomføringsmessig gunstig
forutsigbar
konsentrert innsats på tog/bane
tilfredsstillende kapasitet rask for en strekning
tar ut potensial og får raskere utvikling på strekningen/ en regional flaskehalsstruktur
kan ved prioritering i samsvar med godsvolumene gi best økonomisk og miljømessig uttelling
nytt, helhetlig tilbud realiseres så raskt som mulig
lave gjennomsnittskostnader, økonomisk fordelaktig og konkurransekraftig.
en fullverdig løsning

•
•
•
•
•

L

•

•
•
•
•
•

prioritet Dovrebanen vil utjevne forskjeller i den
faktiske reisetid, som relativt sett er lengre enn
fra Mjøsområdet til Oslo enn til Oslo fra Østfold/
Vestfold.
helhetlig strekning – full effekt
mulighet til å legge press i forhold til arealdisponeringer
utbedring for valgt bane
utløser en massiv satsing som gjør at en kan
kreve massivt svar fra kommuner for å få flest
mulig ut av statlig finansiering
politisk trykk for å prioritere de resterende strekningene

•
•
•
•

mister det samlede, politiske presset som er nødvendig for å vinne fram overfør regjering/storting.
gir en region statlig styrt konkurransefortrinn
framfor to andre.
manglende plankapasitet (på strekning 1)
Kan skape nødvendige uløselige spenninger og
negativitet.
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FRA OSLO OG UTOVER

Gruppe

Positivt

A

•
•

størst effekt for flest mulig
samme som for flaskehals

B

•
•
•
•

fanger det største befolkningsgrunnlaget
får ordnet ”navet” først
god utnyttelse av investeringene
best for å få avlaste presset på Oslo

•
•
•

fanger ikke de åpenbare utfordringene
vil ta lang tid før de reisende får del i en forbedring
tar ikke hensyn til lokaltrafikken

C

•
•
•
•
•
•

gir størst nytte
avlaster der hvor presset er størst
starter der flest bor
tilpasse bevilgninger
i takt med befolkningsvekst
effektiv utbygging øker kapasiteten nær
Oslo og videre utover

•
•
•
•
•
•

løser ikke alt
samlet sett ikke det mest effektive mht kapasitet
minus lokal trafikk
for lett å stoppe utbyggingen for hele IC
kan være igjen flaskehalser som gir økt kapasitet
planavklaring – mangler nok for noen strekninger til å
klare dette?

D

•
•
•

rask effekt for mange
muliggjør hurtig og rasjonell utbygging
gir gode transportmuligheter for store
befolkningsgrupper
gir positiv effekt

•

øker behovet for ytterligere investeringer og aksepterer spesialiseringen i nær-Oslo området
gir dårligere utviklingsmuligheter for byene lengst
unna
reduserer mulighetene for å få gode IC-tilbud internt
i regionene
støtter ikke opp om lokaltrafikk internt i regioner
utenfor Oslo, men gjør Oslo til en enda større flaskehals
for mange brukere

•

Negativt

•
•
•
•

F

•
•
•
•

G

•
•
•
•

H

•
•
•
•

I

•
•
•
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kommer flest mulig til nytte på kortes mulig tid
vil kanskje skape færre reaksjoner
markedsmessig riktig
bedrer forhold for pendlere → jevnt fordelt

•
•

det eneste alternativet som kan gi stor
nytte uten økt kapasitet i Oslo-området
hovednytten vil være bedre punktlighet
og litt lettere å lage ruter
større marked for pendling
stor nytte for mange uten å øke antall tog
innenfor Lysaker

•
•
•
•
•

liten effekt for intern transport – Oslo prioriteres
veldig store kostnader i starten
vanskelig å ta ut nytte av allerede gjorte investeringer
tar lang tid å få ut nytte
tilbud lenger ut i korridoren tar det lang tid for å
møte og gir ikke bedre tilbud mellom byene i korridoren.

Osloområdet som flaskehals blir borte
styrker utviklingen av en funksjonell StorOsloregion (hovedstadsområdet)
kostnader (lite jernbane for pengene)
styrker en konsentrert byutvikling (fremtidens byer)

•
•

utsetter gjennomføring av flerkjerneutvikling
vanskelig å få utnyttet potensiale for lokaltrafikk i
korridorene. Begrunnelse: økt andel lokaltrafikk ønskelig → overgang til tog.

alle får utbygd jernbane
de største utfordringene ligger i Oslo området
begge fordeler med å se helhet, løse hele
strekninger, være offensiv osv. Ved lite

•
•
•
•

høye anleggskostnader i starten
løser ikke lokale behov/utfordringer på strekningen
det tar veldig lang tid, spesielt hvis det blir lite penger
de som har lengst reisetid vil få liten nytte
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•

behov for store planavklaringer
vanskelig å ta ut nytte tidlig hvis dette medfører høye
kostnader
stor belastning på Oslo-området samtidig konsekvenser for drift i handlingsperioden?

•
•
•
•
•
•
•
•
J

•
•
•
•
•
•
•

K

•
•
•
•
•

L

•
•
•
•
•
•

penger bør det satses på en og en.
det blir viktig at alle regioner føler at de
blir med på utbygging fra dag 1
langsiktighet: forutsigbar investering for
entreprenører
alle på strekningen får trinnvis fordel
det bli viktig nå at IC-triangelet står samlet, ikke delutbygging
vil løse deler av Oslo togtrafikks problemer
de folke rikeste områdene får et godt tilbud raskt
gir litt til alle
ta i bruk etter hvert
kostnadseffektiv
lokaltrafikk
forbedringer over alt
løse dagens største problemer først
lik prioritering raskest mulig overføring fra
veg til bane
størst mulig nytte for flest mulig

•
•
•
•
•
•
•
•
•

skjevt i forhold til demografi
høyere totalkostnad og lavere nytte
endrer seg over tid
lite kostnadseffektiv
lite forutsigbarhet hele strekningen
dyreste alternativ
lengst gjennomføringstid
ruteavhengig
liten gevinst tidsmessig og i fremføring

økt kapasitet der behovet/trafikkgrunnlaget er stort og bedret kapasitet for gods
flest mulig får nytte av tiltakene (raskest)
tar ut vekstpotensialet raskt, og får størst
vekst nær Oslo først i perioden
flere får et forbedret tilbud raskere
forutsigbarhet og logisk langsiktig prioritering og utbyggingsrekkefølge bidrar positivt til realiseringen

•

bedre lokal betjening u/frekvensøkning, kommer
sent
er feil retning i forhold til gods strømmene
får ikke ut fullt potensiale for vekst i ytterregionene
senerelegging av tiltak ute vil bremse veksten (på et
lavere nivå)

Gardermoen → Torp/Rygge
politisk enighet på Østlandet om prinsippet
de fleste får rask forbedring
rettferdig utvikling på alle strekninger
tiltak sentralt kan gi effekt knyttet til flere
IC-strekninger
gir størst samfunnsøkonomisk nytte og
berører folk flest

•
•

•
•

•

tar lang tid før alle får resultat
fare for at fullføring av hele IC-triangelet trekker ut i
tid
vil gi størst press i økonomien og i arbeidsmarkedet
→ høyere priser og mindre for hver krone
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DEL B:
Hva slags kriterier bør styre valg av utbyggingsstrategi – sett fra deres ståsted? Hvilke er de 3 viktigste kriteriene?
De kriteriene som ble trukket fram av de ulike gruppene kan deles inn i tre hovedkategorier:
yyRask kapasitetsvekst og tilbudsforbedringer
•
•
•
•

Punktlighet
Frekvens
Reisetid
Gjennomførbarhet/ferdigstillelse av planer

yySamfunnsøkonomisk lønnsomhet
•
•
•

Høyest samfunnsøkonomisk nytte
Markedspotensial
Høye gevinster med små investeringer

yyRegional utvikling
•
•
•

36

Regionforstørring
Byutvikling/arealbruk
Potensial for lokaltrafikk
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Kriteriene som ble trukket fram av de ulike gruppene er gjengitt i tabellen nedenfor.
Gruppe

Dekker

Kriterier

A

FK-plan-SVV

•
•
•
•

bedre punktlighet vil få flere til å reise med bane
reisetid
trafikk-/transportpotensial
helhetlig utbygging av strekningen i ett (pga plan, næringsliv, bygging, miljø,
samhandling, fornuftig bruk av penger)

B

FK-pol 1

•
•
•

økt frekvens, punktlighet
stort ”løft” for små investeringer.
Fordeling av vekst mellom regionene i hele området

C

FK – samf.

•
•
•

kapasitet
raskt effekt for regional utvikling
konkurransegrunnlag for gods

D

Reg. øvrig

•
•

best samfunnsøkonomisk nytte/ flest reisende
kapasitetssterkt
punktlighet
frekvens

F

JBV ekspert

•
•
•

hvordan oppnås størst effekt
Ferdigstillelse av planer (kommunedel- og reguleringsplaner)
Baner med fler funksjon (gods og person)

G

Komm. plan/adm 1

•
•
•

raskest mulig nytte i forhold til personer/gods fra vei til bane
arealutvikling i byer og tettsteder sin bygger opp om banen
frekvens/reisetid (dør-dør)

H

Komm. plan/adm 2

•
•
•
•
•

enkle og målbare
”størst nytte for flest” (i praksis spart reisetid og økt punktlighet for flest reisende)
markedspotensialet (utløser kollektiv trafikkvekst)
mulighet for videreutvikling
gjennomførbarhet

I

Komm.-pol

•
•
•
•

Flest mulig mennesker skal fra nytte av investeringen
Potensial for lokaltrafikk
Potensial for byutvikling/arealbruk
Potensial for redusert reisetid, punktlighet og kapasitet/frekvens

J

Næring og
eiendom

•
•
•

regionforstørring
samfunnsøkonomi og miljø  mer gods + folk på bane raskest mulig
punktlighet

K

Transportører
gods-havn-person

•
•
•

knutepunkter knyttet til lokal kollektiv satsing
areal + lokalt kollektivtilbud
tilrettelegging for omstigning

L

FK-pol 2

•
•
•

Arealbruksutvikling
Samfunnsøkonomi (nytte)
Reisetid
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7 GRUPPESAMTALER - ØKT 2 I REGIONALE
GRUPPER
Hvilket av de presenterte prinsippmodellene for utbyggingsstrategi mener dere bør anbefales lagt til grunn
for utbyggingsstrategi – sett i et helhetsperspektiv?
Begrunn hvorfor – med utgangspunkt i konsekvenser og kriterier
Presentasjon = Storark med anbefaling, begrunnelse, kriterier
Dere skal anbefale ett av prinsippene, med tilhørende kommentar og begrunnelser:
yyDersom det er ”Strekning” si fra om kriterier til valg av strekning
yyDersom ”Flaskehals”, si fra om kriterier for å rangere flaskehalsene
yyDersom det er ”Sentrum Ut”, hva er da kriterier for valg av rekkefølge?
Gruppeinndelingen i økt 2 ble endret fra fag/funksjon til geografi. Gruppeinndelingen er gjengitt nedenfor.

GRUPPE 1
Haugen, Jørn
Mathiassen,Magne
Odnes, Ivar
Setvik, Sverre
Sjølie, Eivind
Frydenlund, Svein

GRUPPE 5
Brørs, Inge
Hoel, Einar
Myckland, Henning
Thoresen, Harald
Tufte, Per A
Ulsund, Tore

GRUPPE 9
Berg, Petter
Keim, Jon
Kragset, Jan A
Olshausen, Anette
Skartsæterhagen, S
Vindvad, Kristin B

GRUPPE 2
Brenna, Eivind
Flø, Magne
Gundersen, Odd
Huse,Ellen A
Thomassen, Alf
Tron, Audun

GRUPPE 6
Brunstad, Knut I
Glemmestedad, Bjørn
Granquist, Tom
Salvesen, Lars
Schlaupitz, Holger
Teslo, Terje

GRUPPE 10
Brusevold, Tor E
Drømtorp, Åse
Fosby, Hans E
Haabet, Ole
Ramtvedt, Knut
Vestby, Laila

GRUPPE 3
Kristiansen, Rolf
Lundemoen, Kjetil
Præstseter, Jørn
Tomasgard,Tore
Nilsen, Tore
Østberg, Hermod

GRUPPE 7
Ask, Morten
Gundersen, Erik
Johansen, PerKjær, Andreas
Sætre, Jorid
Tangerås, Lars
Tønnesen,Geir A

GRUPPE 11
Bjerknes, Per I
Haug, Jostein
Nygård,Øyvind
Pettersen, Terje
Tjernås, Terje
Vindenes, Håkon

GRUPPE 4
Bergqvist, Liv
Fredriksen, Per A
Marstein, Anne
Stillesby, Tom
Stølan, Arne
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GRUPPE 8
Aabol, Nils I
Brekke, Bente
Holmelin, Erik
Kjær, Tom.Olaf
Myhre, Kjell
Tørudbakken, Siv
Undrum, Stine
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GRUPPE 12
Archer, Tomas C
Bjerkemyr, Hans
Bjerkemyr, Roar
Gartmann; Geir
Kant, Gretha
Sørås, Espen

Anbefalingene fra gruppene kan sammenfattes i tre hovedbudskap:
yyUtbyggingsrekkefølgen bør baseres på ”Flaskehals” eller ”Sentrum ut” (Oslo og utover)
yyKombinasjon av disse to strategiene bør vurderes, gjerne med ulike strategier for de ulike
strekningene
yyStrekningsvis utbygging anbefales ikke
Mange av gruppene anbefalte Oslo og utover som hovedstrategi, supplert med utbygging av flaskehalser.
Anbefalingen ble begrunnet i markedspotensialet i Oslo-området, behovet for avlastning av vegtrafikken i
Oslo-området, balansert fordeling av nytte, regional utvikling og politisk realisme. Ingen av gruppene anbefalte strekningsvis utbygging.
De ulike gruppenes anbefalinger og begrunnelser er gjengitt i tabellen nedenfor.

Gruppe

Strategi

Begrunnelse

2

Flaskehals” (men hele IC-området utbygget innen
2023)

•
•
•

rask kapasitetsøkning for person og gods
bygger opp under enighet i Østlands-samarbeidet
hindre overføring fra bane til veg

3

Kombinasjon av flaskehals + innenfra og ut.

•

fordi man legger stor vekst på kapasitet – vil løse dagens problemer både for lokaltrafikk og fjerntog/gods

4

Oslo og ut + noen flaskehalser.
Tiltak i osloområdet:

Drammen → Tønsberg

Moss → Fredrikstad

Gardemoen → Hamar

•
•
•

ta ut effekt fortest mulig
størst mulig marked
helhetlig plan/utbygg

5

Sentrum og ut (men: kombinert med enkelte
viktige flaskehalser på de enkelte baner).

•
•
•

størst nytte for flest
sammenheng i utbygging
strategisk plasserte kryssingsspor kan gjøre mulig å
oppnå ½ timesfrekvens

6

Mest mulig helhetlig utbygging, men ikke banevis
– kan også være innefra og ut

•

Prioriterering av innenfra og ut + utredning av flaskehalser = nye dobbeltsporparseller → raskest mulig
tilbudsfordelinger.
”Planressursene en flaskehals? (mhp raskest mulig
gjennomføring)”
→ Få på plass helhetlige planer.Viktig å unngå uheldige
bindinger fra en parsell til neste.

•
•

7

Oslo og utover. Forutsatt at bevilgning kommer
som planlagt.

•
•
•
•
•

9

Oslo og utover kombinert med viktige flaskehalser

•
•
•
•
•

størst befolkningstetthet
mest effekt av investeringen
størst flaskehals i Oslo, mest kritisk punkt i forhold til
hvordan systemet skal fungere.
forutsigbarhet (økonomi som gir tempo)
kontinuitet
størst mulig nytte
helhetlig plan/anlegg
regionforstørring, avlaste Oslo
tettsteds- og byutvikling
effekt for flest mulig
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10

Oslo og utover

•
•
•
•

nytte for flest mulig
løser også de største flaskehalsene
gir best potensial for overføring fra veg til bane
men flaskehalser for gods må også løses

11

Oslo og utover

•
•

helhetlig utbygging
forutsigbar finansiering

12

Forskjellige strategier for de ulike gruppene: →
Alle må få noe.
1. Østfoldbanen (kjapt, trygt og billig)
2. Eidanger + Porsgrunn – Skien
3. Brumundal – Moelv (flakehals)


Alternativ 1 – begrunnelse:
•
pilotprosjekt/forbilde
•
Østfoldbanen først
 best for ”A/S Norge (Gods)”
 stor effekt
 lokalombudet
Alternativ 2 – begrunnelse:
•
innenfra og ut
•
forutsigbart/helhetlig (minus penger)
•
alle får noe
•
gagner flest folk. Størst avkastning.
•
politisk mulig
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8 STEMNINGSRAPPORT FRA GRUPPENE:
ANBEFALINGER OG KORTE ”STATEMENTS”
I plenumsdiskusjonen ble blant annet følgende momenter trukket fram:
yyUtbyggingsrekkefølgen bør vurderes individuelt for den enkelte banestrekning
yyStrategisk fordelte kryssingspor for å oppnå halvtimesfrekvens bør vurderes
yyIC-området må bygges etter helhetlig plan
yyFlaskehals er aktuell hvis rammene blir små
yyFlaskehals er en god løsning dersom ”innenfra og ut” allerede er gjennomført til Ski/Drammen/
Eidsvoll
yyHensynet til godstrafikken tilsier prioritering av Østfoldbanen
yyInnenfra ut gir sikrest tilslutning – flaskehalser gir klatting, strekning gir splittelse
yyAnleggsperioden viktig – taler for sammenhengende utbygging
yySe utenfor IC-området – influensområdet er vesentlig større
yyKommunene må støtte opp med arealpolitikk – kriterium for å bevilge penger
yyByutvikling viktig – kommunene må forpliktes
yyIkke nødvendig å velge lik strategi på alle strekninger
yyMatjord og biologisk mangfold må hensyntas
yyInnenfra ut er allerede benyttet som hovedstrategi
yyKombineres med flaskehals
yyFlaskehalsstrategi mest aktuelt for Dovrebanen
yyHensynet til synlighet/forbilde taler for strekningsvis utbygging - Østfoldbanen først
yyOslo-navet kan begrense kapasiteten dersom det ikke bygges ut før IC-strekningene
yyAlle må stå sammen om 5 mrd i året

FAGDAG UTBYGGINGSREKKEFØLGE- KVU IC

41

9 ORDET FRITT – RÅD TIL PROSJEKTGRUPPA
Under ”Ordet fritt” framkom blant annet følgende synspunkter:
yyDen tryggeste utbyggingsstrategien er innenfra og ut. Dette bidrar til å opprettholde trykket i et
godt fungerende Østlandssamarbeid. Viktig at flest mulig ser rask effekt.
yyI tilfellet “innenfra og ut” – hvilken strekning bør prioriteres først?
yyStrekningsvis utbygging er uaktuelt. (Vil rokke ved den politiske enigheten rundt at alle
strekningene må bygges)
yyTenk sammenheng over store strekninger, også i anleggsperioden.
yyInfluensområdet er mye større enn IC området. Utbyggingsstrategien må også vurderes i forhold til
langdistansestrategi, for eksempel mot Sverige (Halden – svenskegrensa?)
yyDet er viktig å forplikte kommunene til å følge opp med planer

42
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10 ORIENTERING OM VEIEN VIDERE
De mange nyttige innspillene på fagdagen vil tas med i det videre arbeidet med utbyggingsrekkefølge. Referat legges ut på Jernbaneverkets hjemmeside i løpet av uke 43. Viktige milepæler fremover blir:
1.
2.
3.

Innspill til transportetatene og Avinors forslag til NTP
Strekningsvise KVU-er for avrop til KS1 (innen 1.1.2012)
Felles avsluttende overbygningsdokument (innen 1.2.2012)

Fra prosjektgruppa ble det understreket at det er viktig å stå sammen for å styrke det kanskje viktigste fundamentet for en rask og god gjennomføring; forutsigbarhet i rammer og finansiering. Utgangspunktet for prioriteringene blir hvilket tilbud vi skal styre mot. Forpliktende samarbeid med kommunene blir viktig, og kan
påvirke innretningen av utbyggingsrekkefølge.
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