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En moderne
Vestfoldbane
Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.
I henhold til Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 skal det være bygget:
• Et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg innen 2024.
• En strekning med dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord innen 2026
for å etablere halvtimes frekvens mellom Skien og Oslo.
• Dobbeltspor på hele Vestfoldbanen innen 2030.
Fra konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo – Skien foreligger det
vedtatt konsept som innebærer stopp i alle Vestfoldbyene og hastigheter opp
mot 250 km/t der dette er mulig.
Moderniseringen av Vestfoldbanen startet med byggingen av nytt dobbeltspor
mellom Kobbervikdalen og Skoger i 1993. Siden den gang er det bygd ut 23 km
med dobbeltspor i Vestfold. Ca. 17 km fra Kobbervikdalen til Holm, sør for Sande,
og 6 km mellom Barkåker og Tønsberg. I tillegg ligger det et krysningsspor på
Nykirke, som vil bli en del av dobbeltsporet når parsellene i begge ender bygges
ut.
Av investeringsprosjektene på Vestfoldbanen som er med i NTP 2014-2023, er
det to prosjekter som er under bygging, Holm–Nykirke og Farriseidet–Porsgrunn.
I tillegg har Jernbaneverket startet opp planarbeid for strekningene Drammen Kobbervikdalen, Nykirke–Barkåker og Tønsberg - Larvik.

Foto og illustrasjoner: Forside: Trine K. Bratlie Evensen, forside og s. 5 Øystein Grue, forside og s. 15 Hilde Lillejord,
s. 2 , 11 og 14 Jernbaneverket, s. 7 Rambøll/Gotlieb Paludan Architeckts, s. 9, 13, 16 og 19 Anne Mette Storvik, s. 18 Ingunn
Monstad og Håvard Haraldsen og s. 19 Freddy Samson Fagerheim.
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DrammenKobbervikdalen
I henhold til Nasjonal Transportplan 2014 – 23, skal det stå klart et nytt dobbeltspor
på strekningen Drammen – Kobbervikdalen i 2024. Det inngår i InterCity-satsingen
på Østlandet, og er nødvendig for å få et sammenhengende dobbeltspor mellom
Oslo og Tønsberg innen 2024.
Eksisterende spor mellom Drammen
stasjon og Kobbervikdalen er 6,5 km
langt, men der er det ikke hensiktsmessig
å utvide til to spor. Ny korridor for
Drammen - Kobbervikdalen som er anbefalt
i konseptvalgutredningen for InterCitystrekningene, har en total lengde på ca. 9
kilometer.
Det meste av den nye traseen ligger i tunnel
og omfatter nytt dobbeltspor fra Drammen
stasjon til eksisterende dobbeltspor i
Kobbervikdalen. Traséen går gjennom
Nybyen og svinger inn i åsen like etter
Smithestrøm gård.
Planprogrammet for kommunedelplanen
skal utarbeides våren 2015 og skal vise
aktuelle trasékorridorer som skal legges til
grunn for planarbeidet. Programmet skal
også avklare hvilke tema som skal utredes,
fremdrift og ikke minst når og hvordan
offentligheten skal bidra inn i arbeidet.

Kommunedelplan med planprogram og
konsekvensutredning forventes fremlagt for
politisk førstegangsbehandling og offentlig
ettersyn våren 2016. Drammen kommune
er planmyndighet. Kommunedelplan
skal danne grunnlaget for utarbeidelse av
reguleringsplan for området.
Planlagt oppstart for reguleringsplanarbeidet
er siste halvdel av 2016.
Kort om prosjektet
• Ca. 9 km dobbeltspor.
• Kommunedelplan 2015-2016.
Reguleringsplan 2016-2018.
• Mulig byggestart 2019/2020.
• Planlagt ferdigstillelse 2024.
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Holm - Nykirke
Nytt dobbeltspor Holm–Nykirke blir totalt 14,3 km langt, hvorav 12,3 km vil gå
i tunnel, med ny stasjon inne i Holmestrandfjellet. Det nye sporet bygges for
hastigheter opp mot 250 km/t, og vi får fem minutters redusert reisetid mellom
Tønsberg og Drammen.
Den nye banen erstatter en 15 km lang
strekning som ligger i samme trasè som da
den ble bygget i 1881.

kvaliteter i form av byrom med tilhørende
grøntanlegg tilrettelagt for myke trafikanter
og brukerne av byen.

Utbyggingen startet opp i august 2010 og
sporet skal etter planen tas i bruk høsten
2016. Hele prosjektet blir først ferdig i løpet
av 2017, fordi arbeidet med de utvendige
arealene og ny kollektivterminal først kan
startes opp når det nye sporet er tatt i bruk.

Det er ikke en hvilken som helst stasjon
innbyggerne i Holmestrand får benytte seg av
i fremtiden. Holmestrand stasjon bygges inne
i Holmestrandfjellet.

For Holmestrand kommune er fordelene
mange når det nye dobbeltsporet tas i bruk.
Fjerning av dagens jernbane fra stasjonsområdet til like forbi søndre inngang frigjør
arealer som kan tilfalle byen.
Jernbaneverket gjør tiltak ved nordre og
søndre inngang i tillegg til å bygge gang- og
sykkelvei mellom stasjonsinngangene.
Dette blir et anlegg som tilfører byen positive

Den nye stasjonen får tre innganger. Nordre
inngang ved dagens stasjonsområde, søndre
inngang som kommer nærmere sentrum, og
stasjonsheisen, en fjellheis som bygges fra
toppen av Holmestrandplatået.
I tillegg skal det bygges en helt ny kollektivterminal, som samler tog, buss og taxi på
dagens stasjonsområde.
Fjellhallen som skal romme den nye
stasjonshallen får enorme dimensjoner.
Den blir drøyt 870 meter lang, 35 meter bred
og ca. 18 meter høy. Plattformene inne i
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Illustrasjon av nye Holmestrand stasjon.

stasjonshallen blir 250 meter lange og ca.
3,5 meter brede.
Det blir én plattform på hver side av hallen,
en for nordgående, og en for sørgående tog.
Midt i dette enorme fjellrommet går det to
gjennomgående spor som bygges for at tog
kan suse gjennom hallen i hele 250 km/t.,
samtidig som ventende passasjerer kan
oppholde seg på plattformene.

Kort om prosjektet
• 14,3 km dobbeltspor.
• 12,3 km tunnel.
• Dimensjoneres for 250 km/t.
• Nye stasjon i Holmestrandfjellet.
• Reduserer reisetid med fem minutter.
• Byggestart 2010.
• Planlagt ferdig høsten 2016.
• Kostnad ca. 6,3 mrd (2014).
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Nykirke - Barkåker
I henhold til Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 23 skal det stå klart et nytt
dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker i 2024 og være sammenhengende
dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg i 2024.

Det skal bygges 13 km med dobbeltspor fra
Nykirke til Barkåker, og det er tre alternativer
som skal utredes i kommunedelplan.
Oppstart av kommunedelplanarbeidet med
konsekvensutredning ble varslet samtidig som
forslag til planprogram ble lagt ut på høring 28.
februar 2014.
Planprogrammet er nå fastsatt med vedtak
om at det skal utredes tre alternative korridorer
for ny jernbanetrasé , Skoppum øst, Skoppum
vest og Bakkenteigen, og det skal etableres
jernbanestasjon i Horten-området.
Planprogrammet beskriver hvordan
kommunedelplanarbeidet skal gjennomføres.
Gjennom en konsekvensutredning skal vi finne
det nødvendige beslutningsgrunnlaget for
anbefaling av en korridor.

Dette vil innebære arbeid med optimalisering
av linjen innenfor de tre korridorene slik disse
er angitt på illustrasjoner i planprogrammet.
Avgrensingen av korridorene er ikke eksakt.
Ytterligere optimalisering av valgt alternativ vil
bli gjort i neste planfase - reguleringsplanfasen.
Kommunedelplan med
konsekvensutredning planlegges fremlagt
for politisk førstegangsbehandling og
offentlig ettersyn høsten 2015/vinteren 2016.
Kommunene Horten, Re og Tønsberg er
planmyndighet for planen.
Kort om prosjektet
• 13 km dobbeltspor.
• Tre alternativer skal utredes.
• Kommunedelplan 2015-2016.
Reguleringsplan 2016-2018.
• Mulig byggestart 2018/2019.
• Planlagt ferdigstillelse 2024.

Kartet til høyre viser hvordan de aktuelle korridorene er angitt i planprogrammet. Det pågår et arbeid med
å optimalisere de alternativene. Kartet til høyre er kun en grov illustrasjon med mulige korridorer, det er ikke
nøyaktiv angivelse av korridorene.
8
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Tønsberg - Larvik
Konseptvalgutredningen for InterCity Vestfoldbanen anbefaler en dobbeltsporet
bane som går innom alle byene og tettstedene i Vestfold og det videre planarbeidet
fra Tønsberg til Larvik skal baseres på en slik løsning.

Denne parsellen inngår i det tredje trinnet
av InterCity-utbyggingen, hvilket innebærer
at den skal ferdigstilles innen 2030. Når denne
strekningen er ferdigstilt vil reisetiden fra
Porsgrunn til Oslo være redusert med en time i
forhold til 2015.
Basert på foreslått utbyggingstakt i
Nasjonal transportplan (NTP) og planstatus er
strekningen foreløpig inndelt i tre strekninger:
•   En dobbeltsporparsell  på deler av  
strekningen Stokke og Sandefjord, for å
oppnå halvtimesfrekvens Skien-Oslo, innen
2026.
•   Tønsberg-Stokke, ferdig 2030.
• Resten av strekningen Stokke - Sandefjord
ferdig i 2030.
•   Sandefjord-Larvik, ferdig 2030.
Endelig inndeling av parsellene for arbeidet
med hovedplan og kommunedelplan gjøres i
forstudiet. Inndeling av delparseller kan endres
med ny kunnskap i planprosessene.

Trasestudiene skal ta utgangspunkt
i konseptvalgutredningen. For noen av
strekningene er det nødvendig gå grundigere
inn i gjennomførbarhet og alternativer,
eksempelvis for Tønsberg – Stokke, der
konseptvalgutredningen anbefaler trase i
tunnel under Vestfjorden.
Det er også utfordrende å finne de beste
traseløsningene gjennom Tønsberg,
Sandefjord og Larvik. Videre fra Torp til Larvik
så er det stasjonslokalisering i Larvik som
må utredes videre i første omgang. Det er
utfordrende å bygge dobbeltspor gjennom en
ferdig utviklet by.
Å få lokalisert fremtidig bane og ny stasjon i
Larvik er viktig for byutviklingen. Samtidig er
det komplisert fordi alternativene som skal
utredes har alle komplikasjoner med hensyn
til grunnforhold, vernede bygg, Farriskilden,
Bøkeskogen med mer.
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Illustrasjonen viser antatte utredningskorridorer, basert på konseptvalgutredningen for
InterCity-strekningene og mulighetsstudie for Larvik.

Kort om prosjektet
• Ca. 40 km dobbeltspor.
• 2015 Forstudie Tønsberg - Larvik.
• 2016-2018 Teknisk hovedplan,
planprogram og kommunedelplan
med konsekvensutredning.

• Reguleringsplan ikke avklart.
• Byggestart ikke avklart.
• Planlagt ferdig 2030.
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Farriseidet - Porsgrunn
Dette er den parsellen som alene sørger for å bringe Grenlandsregionen 20
minutter nærmere Oslo. Nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn vil redusere
reisetiden mellom de to byene fra 34 til 12 minutter når ny bane tas i bruk.

Dagens bane mellom Larvik og
Porsgrunn er 35 km lang og går nordover
langs Farrisvannet - i den samme traseen
som da den ble bygget i 1881. Flere av
togavgangene mellom Larvik og Skien er
i dag erstattet av busser pga. den dårlige
kvaliteten på banen.
En ny bane mellom Larvik og Porsgrunn
er viktig for å opprettholde togtilbudet til
Grenland. Det er også viktig for havnene
i Larvik og Grenland, og ikke minst Torp
flyplass som er i sterk vekst.
Utbyggingen startet opp høsten 2012 og
prosjektet er planlagt ferdig høsten 2018.
Det er et gigantisk prosjekt som er under
bygging mellom Farriseidet og Porsgrunn.
Banen går på tvers av dalstrøk, hvilket
innebærer at den krysser over dype daler og
igjennom høye fjell.

Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn
blir totalt 22,5 km langt. Det bygges syv
tunneler med en samlet lengde på 15 km og ti
bruer med samlet lengde 1,5 km.
Det nye sporet bygges for hastigheter opp
mot 250 km/t, og vi får over 20 minutters
redusert reisetid, fra 34 til 12 minutter, mellom
Larvik og Porsgrunn.
Kort om prosjektet
• 22,5 km dobbeltspor.
• Dimensjoneres for 250 km/t.
• Reduserer reisetid med over 20 min.
• Syv tunneler.
• Ti bruer.
• Byggestart høst 2012.
• Planlagt ferdig høst 2018.
• Kostnad ca. 6,6 mrd (2014).

Jernbaneverket bygger nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn. Bilde til høyre er fra
Hallevannet utenfor Larvik. Hallevannetbrua blir den lengste i prosjektet med sine 438 meter.

12

JBV_IC_Vestfold.indd 28

04.05.2015 12:32:39

11

JBV_IC_Vestfold.indd 29

04.05.2015 12:32:45

Skien stasjon

Porsgrunn stasjon
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Porsgrunn - Skien
Porsgrunn - Skien inngår i det tredje utbyggingstrinnet, og skal ferdigstilles innen 2030.
Utbyggingsstrategien for Inter-City legger til grunn oppstart på planarbeid i 2021.

På strekningen Porsgrunn-Skien skal det
vurderes enkeltspor i kombinasjon med
kryssingsspor på lik linje med dobbeltspor.
Kravet til denne traseen er at det er tilstrekkelig
kapasitet til å håndtere InterCity-tog, godstog
og Bratsbergbanen. Hastighet avklares i neste
planfase.
Denne strekningen må også sees i
sammenheng med Grenlandsbanen, som
bygges for å koble sammen Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen.
Grenlandsbanen skal etter planen gå ut fra
Porsgrunn over Brokelandsheia og koble seg
på Sørlandsbanen ved Skorstøl i Gjerstad
kommune.
Kartet til venstre viser dagens bane.
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Tidsplan
Mars 1992 Planarbeidet for
moderniseringen av Vestfoldbanen
startet med jernbaneutredningen for hele
Vestfoldbanen.
Mai 1994 Grovmasket konsekvensutredning
(KU-1) for modernisert Vestfoldbane, august
1993, godkjent 10.05.94.

2012 Konseptvalg utredning for InterCitystrekningen Oslo - Skien er klar.
2013 Jernbaneverket etablerer en egen
InterCity-organisasjon.
2014 Planarbeidet igang for strekningene
Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke
-Barkåker.

1993 Kobbervikdalen - Skoger åpnes.
1998 Skoger - Holm åpnes.

2015 Tønsberg - Larvik og Skien Porsgrunn, utredninger starter opp.

2002 Nykirke kryssningsspor åpnes.

2016 Planlagt åpning Holm - Nykirke.

2010 Byggestart Holm - Nykirke.

2018 Planlagt åpning
Farriseidet - Porsgrunn.

2011 Barkåker - Tønsberg åpnes.
2012 Byggestart Farriseidet - Porsgrunn.

2018/2019 Mulig byggestart Drammen Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker.

2011 Jernbaneverket reviderer sin InterCity -strategi med en ny mulighetsstudie.

2024 Ferdig dobbeltspor mellom
Drammen og Tønsberg.
2030 Vestfoldbanen ferdig modernisert.
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Kontaktpersoner
Det er to enheter i Jernbaneverket som planlegger og bygger ut Vestfoldbanen.
InterCity-entheten har ansvar for prosjektene til og med kommunedelplan.
Utbyggingsprosjekter Vest overtar prosjektet når reguleringsplanarbeidet starter opp.

Anne Siri Haugen
Prosjektdirektør
InterCity

Ingunn Monstad
Kommunikasjonsleder
InterCity

Sverre Lerbak
Planleggingsleder
InterCity
Drammen - Kobbervikdalen

Elsebeth A. Bakke
Planleggingsleder
InterCity
Nykirke - Barkåker

Morten Klokkersveen
Planleggingsleder
InterCity
Tønsberg - Larvik og
Porsgrunn - Skien
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Stine Ilebrekke Undrum
Prosjektdirektør
Utbyggingsprosjekter Vest

Trine K. Bratlie Evensen
Kommunikasjonsleder
Utbyggingsprosjekter Vest

Knut Edmund Knutsen
Prosjektsjef
Utbyggingsprosjekter Vest
Holm - Nykirke

Lars Andre Tangerås
Prosjektsjef
Utbyggingsprosjekter Vest
Farriseidet - Porsgrunn

Telefon sentralbord: 05280
Postadresse: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR
E-post: postmottak@jbv.no
Jernbaneverkets kundesenter kan kontaktes på
kundesenter@jbv.no, SMS/MMS send kodeord jbv til 26112
Mer informasjon om prosjektene finnes på Jernbaneverkets nettsider.
www.jernbaneverket.no
www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen
www.jernbaneverket.no/intercity
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