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FORORD
I forbindelse med behandlingen av Norsk Jernbaneplan på 90-tallet ble det lagt en strategi hvor
fremtidig behov for transport langs Intercity-strekningene (IC-strekningene) mellom Oslo og Skien,
Lillehammer og Halden best kunne møtes med et moderne togtilbud som ville kreve utvikling av
sammenhengende dobbeltspor. Siden er noen strekninger bygget ut og noen er under bygging, mens
230 km av Intercity-strekningene fortsatt har gammel, enkeltsporet, kurverik bane. IC-prosjektet
omfatter planleggingen av nytt dobbeltspor på de resterende strekningene mellom Oslo og Skien,
Lillehammer og Halden, samt ny Ringeriksbane mellom Sandvika og Hønefoss.
Under arbeidet med NTP 2010-19 ønsket Jernbaneverket å se på om strategien fra 90-tallet burde
revideres. Etter mandat fra Samferdselsdepartementet leverte Jernbaneverket en
konseptvalgutredning (KVU) for de tre IC-strekningene i februar 2012. Anbefalingene herfra ble
behandlet av Stortinget sammen med Nasjonal transportplan 2014-23. I påvente av Stortingets
behandling utarbeidet Jernbaneverket en Gjennomføringsplan for planlegging og utbygging av ICstrekningene med utgangspunkt i anbefalte konsepter og suksesskriterier fra KVU: Sentral
stasjonslokalisering, tilrettelegging for nytt togtilbud, utvikling rundt stasjonene, samarbeid og
forutsigbarhet.
Stortingsmelding nr. 26 (2012-13) Nasjonal Transportplan 2014-23 beskriver utbygging av Intercitystrekningene på Østlandet, med føringer for de økonomiske rammene, ferdigstillelse og mulig trinnvis
tilbudsforbedring. Jernbaneverket mottok den 28. juni 2013 oppdrag fra Samferdselsdepartementet
om å utarbeide en utbyggingsstrategi for IC-strekningene i tråd med regjeringens prioriteringer i NTP
2014-23.
Samferdselsdepartementet meddelte i brev av 20.12 2013 at Ringeriksbanen skal regnes som
Intercity-strekning på samme måte som strekningene fra Oslo til Skien, Lillehammer og Halden. Både
togtilbudet Ringeriksbanen vil inngå i og den forventende standarden, gir den stort sett de samme
konseptuelle kjennetegn som dagens IC strekninger er på vei til å få.
Jernbaneverket har opprettet en egen prosjektorganisasjon for planleggingen av de resterende ICstrekningene. Intercity-prosjektet skal planlegge for en moderne dobbeltsporet jernbane for høy
hastighet mellom sentralt lokaliserte stasjoner, slik at befolkningen på Østlandet kan reise raskt,
effektivt og miljøvennlig mellom byene som ligger på strekningene Oslo - Lillehammer, Halden, Skien
og Hønefoss. Prosjektet har ansvar for å planlegge fremtidig infrastruktur til erstatning for gammel
bane med tilhørende knutepunkter, og å sørge for at infrastrukturen tilpasses fremtidig trafikk:
Intercity- og langdistanse persontrafikk, lokaltrafikk og godstrafikk.
Denne utbyggingsstrategien danner grunnlag for Jernbaneverkets videre arbeid med IC-satsingen.
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0 SAMMENDRAG OG ANBEFALING
IC-strekningene betegner jernbanestrekningene Oslo – Skien, Oslo – Halden, Oslo – Lillehammer og Oslo –
Hønefoss (Ringeriksbanen). Intercity-satsingens omfatter planlegging og bygging av moderne dobbeltsporet
jernbane. De viktigste suksesskriterier er sentral stasjonslokalisering og utvikling rundt stasjonene, tilrettelegging
for nytt togtilbud, samarbeid og forutsigbarhet.
Som svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet presenterer Jernbaneverket herved en overordnet
utbyggingsstrategi for Intercity-satsingen, basert på føringene gitt i Meld. St. 26 Nasjonal transportplan 2014 2023 (NTP 2014 - 2023) og anbefalinger fra konseptvalgutredningen.
Valgmulighetene for en utbyggingsstrategi ligger mellom ytterpunktene ren tilpasning til rasjonell
anleggsgjennomføring kontra til tilbudsutvikling i trinn som optimaliserer etterspørsel/trafikantnytte. Å legge
størst vekt på rasjonell og kostnadsoptimal utbygging betyr at effekten av tiltakene først kan tas ut når større
deler av en strekning er ferdig bygget. Motsatt vil prioritering for raskest tilbudsbedring føre til klattvis utbygging,
flere midlertidige anlegg, mindre rasjonell gjennomføring og totalt sett mer kostnadskrevende gjennomføring.
Det er ikke mulig å finne én utbyggingsstrategi som fullt ut tilfredsstiller alle føringer i NTP, derfor er den
overordnede fremdriftsplanen basert på avveininger mellom ulike føringer og hensyn. I tillegg er det utarbeidet
varianter som i større grad er tilpasset føringene i NTP om kostnadsfordeling (A) og tidspunkt for ferdigstilling av
ulike deler av infrastrukturen (B). Investeringskostnadene øker og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten
synker for disse variantene.
I den overordnede fremdriftsplanen vist i Figur 1 er det gjort en avveining mellom:
 bevilgningstakt i NTP
 hvilke deler av infrastrukturen som skal være ferdigstilt til ulike tidspunkt i NTP
 mulighet for trinnvis tilbudsutvikling og tilrettelegging for godstrafikk slik det beskrives i NTP
 behov for færrest mulig midlertidige tiltak
 optimal ressursbruk og rasjonell utnyttelse av nøkkelkompetanse
 realistisk årlig investeringsnivå, og ikke for store svingninger i investeringsbehovet
 koordinering med andre prosjekter, i regi av Jernbaneverket og andre aktører.
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Figur 1 – Overordnet fremdriftsplan IC gitt Nasjonal transportplan 2014 – 2023.

Fremdriftsplanen skal konkretiseres parallelt med planleggingen, der blant annet kunnskapen om hvor det er
mulig å korte inn planleggingstiden øker. Så langt ser det ut til at det er strekningene sør for Sørli på
Dovrebanen og Sandbukta – Moss – Såstad på Østfoldbanen som kan være kandidater for byggestart før 2018.
På Vestfoldbanen er mulighet for byggestart tidligere enn vist i fremdriftsplanen blant annet avhengig av
avklaring av spørsmålet om planmyndighet for Nykirke – Barkåker, og av jernbanetekniske løsninger i Drammen
for Drammen – Kobbervikdalen. Å se på muligheter for å trekke bygging nærmere i tid av hensyn til
sammenheng med bypakke- og veiprosjekter er spesielt interessant på Østfoldbanen, fra Seut via Fredrikstad til
Sarpsborg.
Planleggingen etter Plan- og bygningsloven gjennomføres i to trinn: Kommunedelplan for valg av trasekorridor,
og reguleringsplan for detaljering og juridisk hjemling av denne. Der kommunedelplan allerede er utarbeidet eller
plansituasjonen vurderes å være avklart på korridornivå er det mest aktuelt å gå direkte på reguleringsplan.
Planprogrammet brukes aktivt for å avklare forutsetningene for planleggingen. Bruk av statlig planmyndighet
anbefales kun når lokale konflikter gjør det vanskelig å få en planbeslutning. Det viktigste for å kunne
opprettholde fremdriften er planprosesser med kontinuitet, uten opphold mellom de ulike trinnene.
Effektive planprosesser henger i stor grad sammen med god og tidlig kommunikasjon med øvrige aktører, tidlig
konfliktidentifisering og –håndtering og at de prosessene det i dag ikke er tidsfrister for håndteres effektivt og
forutsigbart. Dette anbefales det at det jobbes videre med hos alle aktører som rår over de ulike virkemidlene.
Prosjektet vil hente ut effektiviseringsgevinster gjennom at flest mulig av de overordnede valgene tas enhetlig og
én gang. Derfor er all videre planlegging organisert i én enhet. Overordnede valg og føringer for tekniske
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løsninger samles i en teknisk designbasis. Den geografiske gjennomgangen av hvordan infrastrukturen skal
planlegges med hensyn på alle nødvendige funksjoner for avvikling av fremtidig togtrafikk samles i et
konseptdokument. Tilsvarende skal tilnærmingen til stasjonene (hvilke funksjoner de skall fylle, hvilke aktører
som må være involvert og hvilke avtaler som må være på plass for at de skal kunne utvikles til effektive
knutepunkter) nedfelles i en enhetlig strategi. Både konseptdokumentet og knutepunktstilnærmingen skal
videreutvikles og konkretiseres nærmere i takt med planleggingen på de ulike strekningene.
I videre planlegging og detaljering av løsninger vil det være viktig å legge vekt på at prosjektets totalomfang ikke
øker. Det vil si at eventuelle behov for mer omfattende og kostnadskrevende løsninger et sted bør søkes
utjevnet mot mindre omfattende løsninger et annet.
Jernbaneverket anbefaler at strategien detaljeres i den videre planleggingen:
 byggestart vurderes fremskyndet på noen delstrekninger, slik at kontinuiteten i kompetansebehovet for
jernbanebyggingen på Østlandet sikres best mulig. I tillegg kan nytteeffekter tas ut tidligere.
 bygging vurderes fremskyndet på noen delstrekninger for å gi bedre sammenheng med andre store
infrastrukturprosjekter
I planleggingen legges det vekt på:
 gjennomgående prosesser uten unødvendig opphold
 kontinuerlig fokus på effektivisering av arbeidet
 effektive planprosesser
 rasjonell og sammenhengende planlegging og utbygging med optimal ressursbruk, som også er
tilpasset mulighet for trinnvis tilbudsutvikling
 at størst mulig andel av de nye traseene i legges i avstand til eksisterende bane, at det legges opp til
færrest mulig midlertidige anlegg og påkoblinger mellom gammel og ny bane
 forutsigbar og fleksibel finansiering med mulighet for porteføljestyring
 fleksibilitet i finansieringen slik at det blant annet er mulig å starte arbeider med strategisk grunnerverv
og forberedende arbeider før KS2.
Jernbaneverket vil i løpet av 2014 arbeide videre med hvordan framtidig utbygging bør organiseres og hva slags
kontraktstrategi(er) som bør velges i utbyggingsfasen. Kontraktstrategien vil være fleksibel i forhold til
organisering, og kunne tilpasses eventuell etablering av et eller flere utbyggingsselskap.
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1 INNLEDNING
Jernbaneverket fikk den 28. juni 2013 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide en
utbyggingsstrategi for de tre Intercity-strekningene fra Oslo til Skien, Halden og Lillehammer i tråd med
regjeringens prioriteringer gitt i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014-23. I tillegg fikk
Jernbaneverket den 20. desember 2013 i oppdrag å inkludere Ringeriksbanen som en del av Intercity.
Oppdragsbrevene finnes i Vedlegg 1 og 2.
Intercity-strekningene (IC-strekningene) betegner områdene som (skal) betjenes av tog på de fire
banestrekningene Oslo – Skien, Oslo – Halden, Oslo – Lillehammer samt Oslo – Hønefoss
(Ringeriksbanen).
Allerede på begynnelsen av 1990 tallet ble det utarbeidet en IC-strategi for strekningene Oslo - Skien,
Halden og Lillehammer. Her ble det konkludert med at fremtidig etterspørsel etter transport på disse
strekningene best kunne møtes med et godt togtilbud, som på infrastruktursiden ville medføre behov
for utbygging av ny og moderne sammenhengende dobbeltsporet jernbane. På deler av ICstrekningen er det bygget dobbeltspor, og på noen pågår bygging. IC-prosjektets ansvar er
planlegging av moderne jernbane på de resterende strekningene.
Konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen ble våren 2009 oversendt Samferdselsdepartementet
for kvalitetssikring. Etter samråd med Finansdepartementet ba Samferdselsdepartementet
Jernbaneverket om en ytterligere utdyping av enkelte problemstillinger i KVU-en, denne ble overlevert
sommeren 2011, men har ikke vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring i form av KS1-behandling.
En mulighetsstudie for Vestfold- og Østfoldbanen ble ferdigstilt i januar 2011. Jernbaneverket leverte i
februar 2012 konseptvalgutredning (KVU) for de tre Intercity-strekningene fra Oslo til Skien, Halden og
Lillehammer. En oppsummering er vist i kapittel 3.
Det ble gjennomført ekstern kvalitetssikring(KS1) av KVU for de tre ovennevnte IC-strekningene.
Behandling av KVU med KS1 og føringer for den videre IC-satsingen ble gitt i Meld. St. 26 (20122013) Nasjonal transportplan 2014- 2023 (heretter NTP 2014-23) som ble behandlet i Stortinget i juni
2013. I påvente av Stortingets behandling av NTP 2014-23 jobbet Jernbaneverket med en
gjennomføringsplan som forberedelser til de kommende IC-oppgavene. Gjennomføringsplanen for ICstrekningene fra Oslo til Skien, Halden og Lillehammer omfattet forberedende aktiviteter i fire
delprosjekter:





Prosjektplan, om organisering og inndeling, ressursbehov og -fordeling, og
kontraktstrategier.
Teknisk designbasis, for valg av gjennomgående og rasjonelle løsninger.
Planprosesser, om hvilke muligheter Plan- og bygningsloven gir og hvilke planformer og –
prosesser som egner seg for IC-strekningene.
Planveileder for byområder og knutepunkter, som beskriver samarbeid for å utvikle
velfungerende knutepunkter med utgangspunkt i de ulike aktørenes roller og ansvar.

NTP 2014-23 og oppdragsbrevene gir følgende føringer for infrastruktur- og tilbudsutvikling, samt
tilhørende økonomiske rammer:




To avganger/time/retning innen 2023 til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad
Dobbeltspor innen 2024 til Hamar, Tønsberg og Seut (nord for Fredrikstad)
Dobbeltspor og to avganger/retning/time til Sarpsborg i 2026
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To avganger/time /retning til Skien i 2026, én dobbeltsporparsell mellom Stokke og Sandefjord
God tilrettelegging for gods på Dovrebanen og Østfoldbanen, noen infrastrukturtiltak innen
2026
Planlegging med sikte på ferdig utbygging innen 2030 til Lillehammer, Skien og Halden
Det er avsatt 2 Mrd. nok (ekskl Ringeriksbanen) til planlegging de første 4 årene av
planperioden (2014-17)
Det er ikke satt av midler til bygging sør for Seut (Østfoldbanen) og Tønsberg (Vestfoldbanen)
eller nord for Hamar (Dovrebanen) i planperioden (tom 2023)
Ringeriksbanen planlegges med byggestart så tidlig som mulig i siste seksårsperiode av
planperioden som angitt i Oppdragsbrev Ringeriksbanen [2]. I NTP er det avsatt 1,5 Mrd. nok
til Ringeriksbanen i siste del av perioden (2018-23)
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2 AVGRENSNINGER
Parallelt med Intercity-prosjektet pågår
flere utbyggingsprosjekter og utredninger.
IC-prosjektets oppgave er, med
utgangspunkt i etterspørsel og ønsket
tilbudsforbedring, å planlegge moderne
fremtidig jernbanenett med tilhørende
stasjoner og driftsanlegg der det fortsatt er
enkeltsporet jernbane mellom Oslo og
Lillehammer, Skien og Halden. ICprosjektet skal også planlegge fremtidig
jernbane mellom Sandvika og Hønefoss.
De fysiske planstrekningene er vist i Figur
2 (oransje strekninger).
Det er flere avhengigheter mellom ICprosjektet og andre pågående jernbaneprosjekter hvor det er behov for god
koordinering for å sikre et
helhetsperspektiv i planleggingen av
Østlandets fremtidige jernbane. Relevante
plan og utredningsprosjekter er









KVU Oslo-navet
Overordnet plan for å dekke
behovet for hensetting på
Østlandet mot 2023 og fremover
Fremtidig areal- og sporbehov i
Nedre-Buskerud
Rutemodell R2023
Rutemodell 2027
Bred samfunnsanalyse av
godstransporten
Implementering av ERTMS

I tillegg til de ovennevnte prosjektene pågår
bygging på følgende IC-strekninger:






Figur 2 - Planområde for Intercity-prosjektet

Holm - Holmestrand - Nykirke (Vestfoldbanen, planlagt åpnet for trafikk i 2016)
Barkåker - Tønsberg (Vestfoldbanen, åpnet for trafikk i 2011)
Farriseidet - Porsgrunn (Vestfoldbanen, planlagt åpnet for trafikk i 2018)
Follobanen (Østfoldbanen, planlagt ferdig i 2021)
Langset - Kleverud (Dovrebanen, planlagt åpnet for trafikk i 2015)
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3 OPPSUMMERING FRA KVU OG FORELØPIG STATUS
I arbeidet med denne utbyggingsstrategien er de anbefalte konseptene i konseptvalgutredningene
(KVU) for de tre IC-strekningene fra Oslo til Skien, Halden og Lillehammer lagt til grunn. En
oppsummering av valgte konsept samt eventuelle endringer til disse fremgår av Vedlegg 3 - 5.
Vedlegg 6 gir en oppsummering av tidligere utredning for Ringeriksbanen.
I konseptvalgutredningen, arbeidet med gjennomføringsplanen, Nasjonal transportplan 2014-23
og i oppdragsbrev for IC-utbyggingsstrategi for IC-strekningene fra Oslo til Skien, Halden og
Lillehammer [1] er det gjort noen valg som er førende for det videre arbeidet med konseptene i
denne utbyggingsstrategien. Nedenfor er det gitt en kort oppsummering av føringene fra KVU og
foreløpig status for det videre arbeidet:
 omfatter 230 kilometer ny jernbane for Intercitytog, langdistanse persontrafikk, lokaltrafikk og
godstrafikk
 skal dimensjoneres for fire Intercity-tog i timen i hver retning i tillegg til flere region-, lokal- og
godstog
 muliggjør kort reisetid, høy frekvens / kapasitet, høy punktlighet / pålitelighet
 stasjonslokaliseringen skal være sentral
 byutvikling og fortetting av arbeidsplasser, boliger og servicetilbud etc rundt stasjonene er
viktig for å bygge opp om satsingen
 traseene (underbygningen) for ny infrastruktur tilrettelegges for 250 km/t på der det ikke
innebærer vesentlige merkostnader sammenliknet med en hastighet på 200 km/t. Føring om
sentral stasjonslokalisering medfører at det også aksepteres lavere hastigheter i noen byer og
tettsteder
 IC-prosjektet bidrar til knutepunktutvikling både som tiltakshaver og ved å etterspørre et
plangrep for omkringliggende bystruktur som bygger opp under IC-satsingen.
 knutepunktutvikling vil kreve forpliktende samarbeidsavtaler mellom de involverte aktørene,
både når det gjelder planlegging og gjennomføring.
 ansvaret for å utvikle knutepunkter er ikke plassert hos én aktør, men hos alle statlige,
regionale, kommunale og private aktører som har virkemidler innenfor areal- og
transportplanlegging.
 avklart sluttdato og forutsigbar finansiering er avgjørende for rask gjennomføring
 all planlegging av IC-prosjektet samles i en enhet
 Plan- og bygningsloven legges til grunn for planleggingen: Kommunedelplan for valg av
trasekorridor, og reguleringsplan for detaljering og hjemling av denne. Der kommunedelplan
allerede er utarbeidet eller plansituasjonen vurderes å være avklart på korridornivå er det
mest aktuelt å gå direkte på reguleringsplan
 planprogrammet brukes aktivt for å avdekke interesser og konfliktpotensial og for å avklare
forutsetningene for planleggingen
 statlig plan anbefales kun når lokale konflikter gjør det vanskelig å få en planbeslutning, eller
når kommunen selv ber staten overta ansvaret.
 der statlige interesser står sterkt og uløselig mot hverandre, bør saken bringes til
innsigelsesbehandling raskest mulig. Det er viktig å få fram kommunens prioritering gjennom
et planvedtak, selv om dette ikke er rettskraftig.
 det tas sikte på en sammenhengende planlegging og utbygging uten unødvendige opphold
mellom plan- og byggefase på de ulike planstrekningene
 det skal utarbeides et felles Konseptdokument og Teknisk designbasis for hele Intercityprosjektet. Disse dokumentene vil gi viktige strategiske føringer for utforming og design av
f.eks. stasjoner, tuneller, hastighetsprofil og andre fellesparametre.
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4 PLANSTREKNINGENE
I arbeidet med denne utbyggingsstrategien er hver banestrekning inndelt i foreløpige planstrekninger
basert på planstatus, når de skal være ferdigstilt i henhold til NTP og hvordan de fysisk henger
sammen. Denne inndelingen gjelder for planleggingsfasene. Inndeling i utbyggingsparseller vil blant
annet avhenge av valgt kontraktsstrategi, se for øvrig Kapittel 7.1.

4.1

Vestfoldbanen

Vestfoldbanen er foreløpig inndelt i fem planstrekninger. Eksakt inndeling sør for Tønsberg er på det
nåværende tidspunkt ikke fastsatt:






Drammen - Kobbervikdalen
Nykirke - Barkåker
Tønsberg - Stokke
Stokke - Larvik
Porsgrunn - Skien

Strekningene Holm - Holmestrand - Nykirke (ferdigstilles 2017) og Farriseidet - Porsgrunn (ferdigstilles
2019) er under bygging. Nødvendig ombygging av Drammen stasjon er så langt ikke en del av ICprosjektet. Intercity-prosjektet anbefaler at prosjektet skal planlegge nødvendig ombygging av
stasjonen for å håndtere det planlagte IC tilbudet på Vestfoldbanen.
Foreløpige planstrekninger fremgår også av Figur 3. Denne viser i tillegg planstatus/neste plantrinn for
strekningene som inngår i IC-utbyggingen.

4.2

Østfoldbanen (Vestre linje)

Østfoldbanens Vestre linje er foreløpig inndelt i fire planstrekninger:





Sandbukta - Moss - Såstad
Haug - Seut
Seut - Fredrikstad - Sarpsborg
Sarpsborg - Halden

Strekningen mellom Ski - Sandbukta samt Såstad - Rygge - Haug er ferdig utbygd.
Foreløpige planstrekninger fremgår også av Figur 3. Denne viser i tillegg planstatus/neste plantrinn for
strekningene som inngår i IC-utbyggingen.

4.3

Dovrebanen

Dovrebanen (strekningen Oslo - Lillehammer) er foreløpig inndelt i fem planstrekninger:






Venjar - Eidsvoll - Langset
Kleverud - Sørli
Sørli - Hamar (inkl. Hamar st.)
Brumunddal - Moelv
Resterende Hamar - Lillehammer

Merk at det skal utarbeides én kommunedelplan for hele strekingen mellom Sørli og Brumunddal
(gjelder de foreløpige planstrekningene Sørli - Hamar samt Resterende Hamar - Lillehammer).
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Strekningen Oslo S - Venjar er ferdig utbygd, og bygging pågår på strekningen Langset - Kleverud
(ferdigstilles 2017). Foreløpige planstrekninger fremgår også av Figur 3. Denne viser i tillegg
planstatus/neste plantrinn for strekningene som inngår i IC-utbyggingen.

4.4

Ringeriksbanen

Planlegging av Ringeriksbanen er foreløpig vurdert til en sammenhengende planstrekning. Det skal
gjennomføres en egen utredning for å bringe Ringeriksbanen til samme nivå som de øvrige ICstrekningene. I utredningsfasen skal ulike utbyggingsalternativ utredes etterfulgt av en anbefaling.
Videre planprosess og inndeling i planstrekninger anbefales på bakgrunn av valgt utbyggingsalternativ
for Ringeriksbanen (eller i etterkant av eventuell kvalitetssikring).

Figur 3 - Neste planfase for IC-strekningene per 15.03.14
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5 PLANPROSESSER OG FREMDRIFT FOR INTERCITYUTBYGGINGEN
Jernbaneverket har vurdert og gjennomgått planprosesser for de tre IC-strekningene fra Oslo til Skien,
Halden og Lillehammer. Hovedkonklusjonene fra denne gjennomgangen er lagt til grunn for arbeidet
med fremdriftsplan og investeringsprofil [6].
Planleggingen etter Plan- og bygningsloven gjennomføres i to trinn: Kommunedelplan for valg av
trasekorridor, og reguleringsplan for detaljering og juridisk hjemling av denne. Der kommunedelplan
allerede er utarbeidet eller plansituasjonen vurderes å være avklart på korridornivå er det mest aktuelt
å gå direkte på reguleringsplan. Planprogrammet brukes aktivt for å avklare forutsetningene for
planleggingen. Bruk av statlig planmyndighet anbefales kun når lokale konflikter gjør det vanskelig å få
en planbeslutning. Det viktigste for å kunne opprettholde fremdriften er planprosesser med kontinuitet,
uten unødvendig opphold mellom de ulike trinnene.
Jernbaneverkets UPB-prosess (Utredning, Planlegging, Bygging) inneholder beskrivelse av
aktivitetsflyt inkludert beslutningspunkter og fordeling av oppgaver og ansvar. Jernbaneverkets nye
organisering, som trer i kraft 1.4.2014, legger til rette for en effektivisering av UPB-prosessen.
Prosessen beskriver i hovedsak de aktivitetene som er nødvendig for å planlegge og gjennomføre ICutbyggingen, men IC-prosjektet anbefaler at oppgaver og ansvar tildeles andre funksjoner enn
beskrevet i dagens UPB-prosess. For eksempel legges flest mulig av de overordnede valgene og
føringer for tekniske løsninger samlet, og ikke for hver strekning slik det tradisjonelt blir gjort i henhold
til UPB. Dette vil være et viktig tiltak for å sikre en effektiv planlegging.
Det viktigste for å kunne holde fremdriften er gjennomgående prosesser uten unødvendig opphold,
forutsigbar og fleksibel finansiering med mulighet for porteføljestyring, samt kontinuerlig fokus på
effektivisering av arbeidet. Fleksibilitet i finansieringen innebærer også at det blant annet gis anledning
til å starte arbeidet med strategisk grunnerverv og forberedende arbeider før KS2. Inntil nye
finansieringsordninger eller rutiner er vedtatt vil Jernbaneverket forholde seg til gjeldende rutiner med
årlige bevilgninger og krav til ekstern kvalitetssikring (KS2) før byggestart. Jernbaneverket utarbeider
nå, etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet, et notat som omhandler kvalitetssikring av prosjekter
før igangsetting av bygging.
Effektive planprosesser henger i stor grad sammen med god og tidlig kommunikasjon med øvrige
aktører, tidlig konfliktidentifisering og –håndtering og at de prosessene det i dag ikke er tidsfrister for
håndteres effektivt og forutsigbart. Dette anbefales det at det jobbes videre med hos alle aktører som
rår over de ulike virkemidlene.
Plan- og bygningsloven legger rammer for det formelle samarbeidet med kommuner og andre sentrale
aktører og interessenter, og prosjektet ønsker å samarbeide ut over det loven krever. Når det gjelder å
se utfordringene for strekningene i sammenheng mer overordnet vil Jernbaneverket viderefører det
etablerte samarbeidet på politisk og administrativt nivå mot fora som Østlandssamarbeidet, Plattform
Vestfold, Jernbaneforum Dovrebanen Sør, Koordineringsutvalget for Østfoldbanens Vestre linje etc.
Samarbeid med Statens vegvesen er etablert for noen planstrekninger, og vil bli etablert for flere.
Jernbaneverket er i oppdragsbrev Ringeriksbanen [21] bedt om å vurdere om planleggingen av
Ringeriksbanen bør legge til grunn en ordinær planprosess med kommune som planmyndighet eller
om statlig planmyndighet vil være hensiktsmessig for den fjerde IC-strekningen. Konklusjoner fra det
pågående utredningsarbeidet vil foreligge i løpet av 2014.
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Varighet for de ulike aktivitetene i fremdriftsplanen

Jernbaneverket legger til grunn en effektiv planlegging innenfor de rammene som er gitt i Plan- og
bygningsloven (PBL). Foreløpig er varigheter av de enkelte aktiviteter i fremdriftsplanene utarbeidet på
bakgrunn av krav og muligheter i PBL, og erfaringer fra Jernbaneverkets plan- og utbyggingsmiljø.
Det er etablert en «normalisert varighet» (basert på oppgaver og frister i henhold til lovverket og
erfaring fra planprosesser som har gått greit) som utgangspunkt for aktivitetene på samtlige
planstrekninger med tilhørende usikkerhet relatert til varigheten for hver enkelt planstrekning.
Jernbaneverket påpeker at varigheten kun er veiledende på dette stadiet, og vil i det videre arbeidet
med planstrekningene avdekke hvor planarbeidet kan gjennomføres raskere. Dette gjelder
planstrekninger hvor det ikke er behov for omfattende avklaringsarbeid eller teknisk utfordrende
planlegging. På den andre siden kan det være planstrekninger hvor det vil bli behov for lengre
planleggingstid enn det som er lagt til grunn i fremdriftsplanen på grunn av interessemotsetninger og
behov for avklaringer.

5.2

Fremdriftsplan for Intercity gitt
føringene i NTP

Jernbaneverket har utarbeidet en fremdriftsplan
for IC-utbyggingen innenfor de kravene som er
gitt til utbyggingstakt gitt i NTP 2014-23 og
oppdragsbrev for Ringeriksbanen:







Dobbeltspor innen 2024 til Tønsberg,
Seut (nord for Fredrikstad) og Hamar
Dobbeltspor til Sarpsborg (Hafslund),
samt ferdigstillelse av en planstrekning
nord for Hamar og en sør for Tønsberg i
2026
Resterende strekninger til Halden,
Lillehammer og Skien planlegges med
sikte på sluttføring i 2030
Ringeriksbanen planlegges med tidligst
mulig byggestart i siste seksårsperiode
av planperioden, som angitt i
oppdragsbrev for Ringeriksbanen [22]

Figur 12 angir utbyggingstrinnene for de
foreløpige planstrekningene.
I den overordnede fremdriftsplanen er det
gjort en avveining mellom:
 bevilgningstakt i NTP
 hvilke deler av infrastrukturen som skal
være ferdigstilt til ulike tidspunkt i NTP
 mulighet for trinnvis tilbudsutvikling og
tilrettelegging for godstrafikk slik det
beskrives i NTP
 behov for færrest mulig midlertidige tiltak
Figur 4 - Utbyggingstrinn IC i hht NTP 2014 - 2023
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optimal ressursbruk og rasjonell utnyttelse av nøkkelkompetanse
realistisk årlig investeringsnivå, og ikke for store svingninger i investeringsbehovet
koordinering med andre prosjekter, i regi av Jernbaneverket og andre aktører.

Optimal ressursbruk innebærer både kontinuitet i arbeidet i form av at store opphold unngås mellom
ulike faser, samt tilrettelegging for overføring av ressurser mellom planstrekninger. Dette for å ivareta
muligheten for erfarings- og kompetanseutveksling samt effektiv ressursutnyttelse av hele bransjen
etter hvert som arbeidet skrider frem.
Kontinuitet i arbeidet i form av gjenbruk av ressurser kan gi kostnads- og tidsbesparelser. Dette da
ressursene vil ha en læringskurve og bygge erfaring som igjen kan korte ned varigheten på aktiviteter i
planfasene.
Jernbaneverket vil påpeke at valgmulighetene i en utbyggingsstrategi vil ligge mellom ytterpunktene
ren tilpasning til rasjonell ressursutnyttelse kontra raskest mulig tilbudsutvikling. En konsekvens av å
velge rasjonell og kostnadsoptimal utbygging er at effekten av tiltakene i større grad først kan tas ut
når hele strekningen er ferdig bygget. Motsatt vil man ved å prioritere tiltak som raskest mulig kan gi
bedring i togtilbudet føre til klattvis utbygging, midlertidig anlegg, mindre rasjonell gjennomføring og
totalt sett mer kostnadskrevende utbygging. Formålet med en optimalisert fremdriftsplan er derfor å
balansere disse forholdene på en best mulig måte.
I fremdriftsplanen er det også lagt inn en egen utredningsaktivitet (grå aktivitet) på flere
planstrekninger før arbeidet med kommunedelplan eller reguleringsplan starter. Formålet med denne
aktiviteten er blant annet å sikre forutsigbarhet for berørte interessenter hva gjelder fremtidig
arealbehov etc, helst gjennom å bli stående igjen med én trasekorridor med tilhørende
stasjonslokalisering. Jernbaneverket legger opp til at det skal være tett dialog og god koordinering, og
vil delta med nødvendige utredninger og avklaringer der dette kreves før oppstart av den offentlige
planprosessen.
Det er opprettet koordineringsutvalg for hver banestrekning bestående av fagpersoner, politikere og
forvaltningsorganer. Formålet med utvalgene er å tilrettelegge for et konstruktivt samarbeid mellom de
ulike interessentene for gjensidig oppdatering og dialog. For noen planstrekninger er det etablert
kontaktpunkt med Statens vegvesen der hvor avhengigheter mellom vei og jernbane håndteres.
Jernbaneverket vil jobbe for helhetlige planer og samarbeide med andre aktører det dette er
hensiktsmessig.
Fremdriftsplan for IC basert på føringer i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014-23 er
vist i Figur 5:
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Figur 5 - Fremdriftsplan IC basert på føringer i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014-23

Arbeidet med fremdriftsplanen har vist at det er utfordrende å finne en løsning for å realisere nytten
(øke togtilbudet) underveis i en utbyggingsperiode. Dette gjelder spesielt i de tilfeller hvor bygging av
ny bane skjer i nærføring til eksisterende linje med trafikk, kryssinger mellom ny og eksisterende bane,
inn- og utkjøring på stasjoner som skal opprettholde dagens lokasjon etc. Jernbaneverket fokuserer
derfor på en optimal og rasjonell prosjektgjennomføring. Dette vil gi togselskapene en pålitelig kjøretid
og robust infrastruktur frem til infrastrukturen er tilstrekkelig for å ta ut det økte togtilbudet. Tidspunkt
for frekvensøkning vil blant annet avhenge av lokale forhold på de tre banestrekningene, slik som
vende og hensettingskapasitet, nærføring til eksisterende linje med behov for stengning av spor etc.
Fremdriftsplanen er så langt skjematisk og overordnet. Jernbaneverket vil arbeidet videre med
detaljering av fremdriftsplanen slik at denne i større grad viser avhengigheter til andre prosjekt og
viktige beslutningspunkt. Risiko med hensyn på nødvendig tidsbruk kan også medføre behov for
justeringer i fremdriftsplanen.
5.2.1 Vestfoldbanen
Planen viser at planstrekningene Nykirke - Barkåker og Drammen - Kobbervikdalen på Vestfoldbanen
er på kritisk linje med tanke på at de skal tas i bruk i henholdsvis 2023 og 2024. For Nykirke Barkåker er det stor lokal uenighet, og allerede før Jernbaneverket startet arbeidet med planprogram
for kommunedelplanen anmodet Horten kommune og Vestfold fylkeskommune fagdepartementet om
statlig plan. Planprogrammet er på høring uten at spørsmålet om planmyndighet er avklart, hvilket kan
medføre forsinkelser.
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Drammen stasjon er et stort knutepunkt med stor jernbanetrafikk i flere retninger. Prosjektet Ruteplan
R2023 [17] ser på kortsikitge behov, mens utredning Areal og sporbehov i Nedre Buskerud (under
arbeid) skal anbefale løsninger for Drammen stasjon for framtidens togtrafikk. Et første trinn av
ombygging av Drammen stasjon må skje samtidig med bygging av parsellen DrammenKobbervikdalen, og bør prioriteres høyt. Se for øvrig mer om denne i Kapittel 13.4.
Ved å bygge enten Nykirke – Barkåker eller Drammen – Kobbervikdalen vil det være mulig å kjøre to
tog per time og retning til Tønsberg. Det er sannsynlig at Nykirke - Barkåker ferdig (2023 i hht NTP) før
Drammen - Kobbervik på grunn av forskjellig modenhet til videre planlegging. Dette avhenger av valg
av løsning og hvor omfattende planprosess dom blir nødvendig i Drammen.
Holm - Holmestrand - Nykirke forventes ferdigstilt i løpet av 2017, og tatt i bruk i siste halvdel av 2016.
Tønsberg - Stokke ansees som en teknisk utfordrende planstrekning, med stor usikkerhet hva gjelder
gjennomføringstid, og det er derfor viktig at planleggingen av denne strekningen starter tidlig.
I henhold til NTP 2014-23 skal én parsell sør for Tønsberg være ferdig til 2026 for å kunne kjøre to tog
per timen og retning til Skien. Jernbaneverket anbefaler å bygge ut strekningen mellom Stokke og
Sandefjord. Denne strekningen kan være klar til bruk i løpet av 2024 og ferdigstilles i løpet av 2025
(ett år tidligere enn i NTP 2014-23). Dette gir mulighet for å kjøre to tog per timen og retning til
Sandefjord og redusere behovet for midlertidig vendeanlegg i Tønsberg. Ved å fremskyve oppstart for
en planstrekning mellom Tønsberg og Larvik kan man også gå rett over i planfasen etter at den
planlagte utredningen er gjennomført.
Farriseidet - Porsgrunn forventes ferdigstilt i løpet av 2019, med ibruktaking medio 2018. Arbeidet med
denne inkluderer ikke arbeid på Porsgrunn stasjon og en fullføring av dobbeltsporet fra Vestfold inn til
Porsgrunn stasjon(og ny Porsgrunn stasjon) inngår i planstrekningen Porsgrunn - Skien.
Planstrekningen er med den planlagte fremdriften klar til ibruktaking mot slutten av 2030.
Med unntak av bygging på allerede påbegynte strekninger, vil byggearbeider på Vestfoldbanen først
starte i 2020. En tidligere oppstart enn dette er per mars 2014 ikke vurdert som realistisk. Det videre
planarbeidet vil avdekke om det er mulig å optimalisere planleggingen ytterligere, evt om det blir mulig
å gå direkte på reguleringsplan for Drammen - Kobbervikdalen, eller om det på enkeltstrekninger vil
oppstå tidkrevende avklaringer som kan forsinke planarbeidet.
5.2.2 Østfoldbanen
På Østfoldbanen er det lagt til grunn at både og Follobanen Sandbukta - Moss - Såstad tas i bruk i
2021.
Tilbudsforbedring som beskrives i NTP, med to avganger/retning/time som skal vende i Fredrikstad i
2023, er meget krevende samtidig med ferdigstillelse til Seut og videre bygging av ny stasjon i
Fredrikstad.
Planstrekningen Seut - Fredrikstad - Sarpsborg skal i følge NTP 2014-23 tas i bruk i 2026. Dette vil
kreve byggestart 2021/22. I NTP er det avsatt 5,7 mrd til planstrekninger sør for Seut på Østfoldbanen,
men ikke før i perioden i 2024-26. Jernbaneverket påpeker at byggingen må starte før 2024 for at Seut
- Sarpsborg skal være ferdig til 2026. I tillegg er det ønskelig å forsere ytterligere, av hensyn til
sammenheng med bypakke og vegprosjekter.
Fremdriftsplanen viser at det etter oppstart bygging av Follobanen vil foregå kontinuerlig bygging på
Østfoldbanen frem til ferdigstillelse av dobbeltspor til Halden i 2030.
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Byggearbeider på Østfoldbanen vil tidligst kunne starte i 2018 med bygging på strekningen Sandbukta
- Moss - Såstad. Tidsrommet frem til 2018 må benyttes til å gjennomføre nødvendige planprosesser
på strekningene. En tidligere oppstart enn dette er per mars 2014 ikke vurdert som realistisk. Det
videre planarbeidet vil avdekke om det er mulig å optimalisere planleggingen ytterligere, eller om det
på enkeltstrekninger vil oppstå tidkrevende avklaringer som kan forsinke planarbeidet.
På Østfoldbanen er det i tillegg grenseflater mot flere veg- og bypakkeprosjekter hvor det er en
forutsetning for gjennomføring at prosjektene er koordinert i tid, både når det gjelder planlegging og
bygging. Jernbaneverket påpeker at dette kan bety at IC-utbyggingen bør fremskyndes ytterligere for
Fredsikstad – Sarpsborg, eller at veg- og bypakkeprosjektene må skyves ut i tid.
5.2.3 Dovrebanen
På Dovrebanen (strekningen Oslo - Lillehammer) er det potensiale til å gi en rasjonell og god fordeling
av ressurser i planfasene og alle IC-planstrekningene kan være ferdig med dobbeltspor ihht.
målsetninger i NTP. For å sikre rasjonell og god ressursbruk ferdigstilles noen planstrekninger før
fristen i NTP (Venjar - Eidsvoll - Langset og Kleverud - Sørli). Dersom det åpnes for byggestart i første
del av planperioden kan det være mulig å fremskynde disse ytterligere.
Dersom det gjennom kommunedelplanen velges alternativ som medfører at Hamar stasjon skal flyttes
til en annen lokasjon enn dagens må det samtidig bygges bane et stykke nordover fra Hamar før det
nye dobbeltsporet gjennom Hamar kan tas i bruk. Valg av en slik løsning medfører mer omfattende
investering enn det som er forutsatt til 2024 i NTP, og nødvendig planleggings- og byggetid må
undersøkes nærmere.
Nytt dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv er vurdert som gunstig for både gods- og
persontrafikken på Dovrebanen. Denne delen av eksisterende bane er en flaskehals, blant annet
grunnet stigningsforholdene, og en ny bane i tunnel er foreslått prioritert tidlig med ibruktaking
2025/26.
For å sikre sammenheng i løsningene sør og nord for Hamar kan det bli aktuelt å utarbeide
kommunedelplan for strekingen mellom Sørli og Brumunddal samlet, eventuelt å utarbeide forstudie
for Hamar – Brumunddal samtidig som kommunedelplanen for Sørli – Hamar.
Fremdriftsplanen viser en kontinuerlig bygging på Dovrebanen (strekningen Oslo - Lillehammer) frem
til ferdigstillelse av dobbeltspor til Lillehammer i 2030.
Med føringene i NTP kan byggearbeider på Dovrebanen tidligst kunne starte i 2018, med bygging på
strekningene Venjar - Eidsvoll - Langset og Kleverud - Sørli. Plansituasjonen er her mer avklart enn på
mange andre strekninger, og dersom det åpnes for det er det mulig at bygging her kan starte tidligere.
Dette avdekkes gjennom det videre planarbeidet. Strekningen fra Stange til Hamar er komplisert, både
med hensyn på traseløsning og planprosess.

5.2.4 Ringeriksbanen
For Ringeriksbanen er det lagt inn en foreløpig fremdrift basert på de vurderingene som er gjort for de
øvrige IC-strekningene. Fremdriftsplan for Ringeriksbanen vil bli utarbeidet i det pågående
utredningsarbeidet som skal ferdigstilles i løpet av 2014. Mest sannsynlig blir det nødvendig med
kommunedelplan for valg av trasekorridor.
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Alternative fremdriftsplaner

Fremdriftsplan IC gitt NTP som presentert i det foregående kapitlet er en best mulig avveining mellom
kravene som er gitt i NTP 2014-23. Det innebærer at fremdriftsplanen avviker noe fra de enkelte
kravene, både hva gjelder krav til ibruktaking samt økonomiske rammer. Jernbaneverket har derfor
utarbeidet to alternative fremdriftsplaner som imøtegår disse. Dette da det ikke vil være mulig å nå alle
krav til ibruktaking med de bevilgninger som er gitt:



Alternativ fremdriftsplan A legger vekt på budsjettrammer angitt i NTP 2014-23.
Alternativ fremdriftsplan B legger vekt på utbyggingstakt for infrastrukturen og trinn i
tilbudsutviklingen som gitt i NTP 2014-23.

En fremstilling som viser forskjeller mellom Fremdriftsplan IC gitt NTP og de to alternativene er vist i
Figur 6 (svakere farger på enkelte planstrekninger innebærer at det er forutsatt lik fremdrift i de tre
alternativene).

Figur 6 - Samlet fremstilling av Fremdriftsplan for IC samt Alternativ A og B
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Merk at det kun er fire planstrekninger hvor oppstart og ferdigstillelse ikke er lik:





Tønsberg – Stokke (Vestfoldbanen)
Stokke – Sandefjord (Vestfoldbanen)
Seut - Fredrikstad - Sarpsborg (Østfoldbanen, Vestre linje)
Brumunddal - Moelv (Dovrebanen)

Det er på det nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å utarbeide alternative fremdriftsplaner for
Ringeriksbanen, og den foreløpige fremdriftsplanen for Ringeriksbanen er derfor lik i alle alternativene.
5.3.1 Alternativ fremdriftsplan A
Alternativ fremdriftsplan A som er skissert nedenfor legger vekt på føringer om bevilgninger som er gitt
i NTP 2014-23, som legger begrensninger i bevilgninger til bygging av strekninger på ytre IC i
planperioden. Det innebærer at det ikke er satt av midler i planperioden til:




bygging sør for Seut på Østfoldbanen
bygging nord for Hamar på Dovrebanen
bygging sør for Tønsberg på Vestfoldbanen [4].

Jernbaneverket tolker dette til at bygging på disse strekningene tidligst kan starte i januar 2024. Ved å
skyve byggestart av planstrekninger på ytre Intercity til 1. januar 2024 vil man få følgende resultat:

Figur 7 - Alternativ fremdriftsplan A
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Som det fremgår av Alternativ fremdriftsplan A vil bevilgningene gitt i NTP 2014-23 ikke
korresponderer med de kravene som er satt for ferdig dobbeltspor. Alternativ fremdriftsplan A tar i
tillegg i mindre grad hensyn til de øvrige føringene i NTP 2014-23.
Vestfoldbanen

Alternativ fremdriftsplan A påvirker to planstrekninger på Vestfoldbanen. Planstrekningen Tønsberg Stokke vil først bli ferdig med dobbeltspor i 2032. I tillegg vil parsellen mellom Stokke og Sandefjord
ikke være ferdig før i løpet av 2028. Resterende av den ytre strekningen kan være klar til 2030.
Denne fremdriftsplanen gir dårligere kontinuitet i utnyttelsen av planressurser og det kan bli
ressurskrevende med samtidig planoppstart og byggestart på de tre planstrekningene sør for
Tønsberg.
Østfoldbanen (Vestre linje)

På Østfoldbanen vil en forskyvning av byggestart for Seut - Fredrikstad (inkl ny stasjon) - Sarpsborg til
2024 medføre at dobbeltspor til Sarpsborg ikke kan fullføres til 2026, selv om dette er en av
milepælene gitt i NTP 2014-23. Dobbeltsporet til Sarpsborg vil da først kunne ferdigstilles i 2029.
Dovrebanen

På Dovrebanen er oppstart av kommunedelplan for Brumunddal - Moelv utsatt med 3 år (i forhold til
Fremdriftsplan IC gitt NTP), og planstrekningen vil først være klar til bruk i 2028/29. Således møtes
ikke kravet om infrastrukturtiltak som gir bedre tilrettelegging for gods på Dovrebanen innen 2026.
Dette kan blant annet føre til behov for midlertidige tiltak for tilrettelegging for gods på Dovrebanen.

5.3.2 Alternativ fremdriftsplan B
Alternativ fremdriftsplan A legger vekt på bevilgningene i NTP 2014-23. Dette resulterer i senere
ferdigstillelse enn hva som er angitt i NTP 2014-23. Alternativ fremdriftsplan B er derfor utarbeidet for
å kartlegge nødvendig fremdrift for å nå kravene til utbyggingstakt for infrastrukturen og trinn i
tilbudsforbedring som er gitt i NTP 2014-23:






Dobbeltspor og to avganger/retning/time innen 2024 til Hamar, Tønsberg og Seut (nord for
Fredrikstad)
Dobbeltspor og to avganger/retning/time til Sarpsborg i 2026
én dobbeltsporparsell mellom Stokke og Sandefjord som gir mulighet for to avganger/time
/retning til Skien i 2026,
Infrastrukturtiltak som gir bedre tilrettelegging for gods på Dovrebanen og Østfoldbanen innen
2026
Planlegging med sikte på ferdig utbygging innen 2030 til Lillehammer, Skien og Halden

I Alternativ fremdriftsplan B er oppstart på de ulike planstrekningene tilpasset krav til ferdig
dobbeltspor, og ikke nødvendigvis til når det er mest hensiktsmessig med tanke på rasjonell
gjennomføring. Som det fremgår av Alternativ fremdriftsplan B vil det være nødvendig med byggestart
på noen planstrekninger i ytre Intercity før 2024 for å nå kravene til ferdig dobbeltspor. Dette gjelder
tre planstrekninger: Tønsberg - Stokke og Stokke – Sandefjord på Vestfoldbanen, og Seut Fredrikstad - Sarpsborg på Østfoldbanen. Alternativet fremdriftsplan B tar i mindre grad hensyn til de
øvrige føringene i NTP 2014-23 enn Fremdriftsplan IC gitt NTP.
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Figur 8 - Alternativ fremdriftsplan B

Vestfoldbanen

På Vestfoldbanen fremskyndes oppstart av strekningen mellom Stokke og Sandefjord med 1 år i
forhold til alternativ fremdriftsplan A, men den er likevel utsatt 2 år i forhold til Fremdriftsplan IC gitt
NTP. Denne strekningen kan da være klar til ibruktaking i 2026. Strekningen mellom Tønsberg og
Stokke fremskyndes med 1 år i forhold til alternativ fremdriftsplan A, og er dermed lik med
Fremdriftsplan IC gitt NTP.
Østfoldbanen (Vestre linje)

På Østfoldbanen er strekningen mellom Seut og Sarpsborg fremskyndet med 2 år i forhold til alternativ
fremdriftsplan A, og er dermed lik med Fremdriftsplan IC gitt NTP. Alternativ fremdriftsplan B har altså
lik fremdrift på samtlige planstrekninger på Østfoldbanen som i Fremdriftsplan IC gitt NTP. Dette
innebærer at man på Østfoldbanen også i dette alternativet når kravene til utbyggingstakt og
ibruktaking slik de er gitt i NTP 2014-23.
Dovrebanen

I følge NTP 2014-23 skal det tilrettelegges for godstrafikken på Dovrebanen, og det er det satt av 2
mrd kroner til én strekning mellom Hamar og Lillehammer til 2024. Jernbaneverket har foreslått å
prioritere planstrekningen Brumunddal – Moelv, både av hensyn til gods- og persontrafikken. På KVUnivå er denne strekningen kostnadsberegnet til ca 6 mrd kroner. I og med at det ikke er satt spesifikke
krav til ferdigstillelse nord for Hamar i NTP, er byggestart på strakningen Brumunddal - Moelv i
alternativ fremdriftsplan B satt til 2024 som i alternativ fremdriftsplan A, med ibruktaking 2028/29.
Se for øvrig Kapittel 5.5.3.
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Oppsummering og videre arbeid med Fremdriftsplan IC gitt NTP

Arbeidet har vist at det vil bli utfordrende å finne en løsning for å realisere nytten (øke togtilbudet)
underveis i en utbyggingsperiode. Dette gjelder spesielt der ny bane skal bygges i nærføring til
eksisterende linje med trafikk, der ny bane krysser eksisterende, og inn og ut fra stasjoner som skal
opprettholde dagens lokasjon.
Optimalisering for å håndtere tilbudsøkning tidligst mulig, vil medføre ekstrakostnader i form av flere
midlertidige anlegg, nærføring til eksisterende spor i byggefasen etc. Jernbaneverket anbefaler derfor
ikke en slik tilnærming til IC-utbyggingen.
Jernbaneverket fokuserer i Fremdriftsplan IC gitt NTP på en optimal og rasjonell
prosjektgjennomføring. Dette vil gi togselskapene en pålitelig kjøretid og robust infrastruktur frem til
infrastrukturen er tilstrekkelig for å ta ut det økte togtilbudet. Tidspunkt for frekvensøkning vil blant
annet avhenge av lokale forhold på de tre banestrekningene, slik som vende- og hensettingskapasitet,
nærføring til eksisterende linje med behov for stenging av spor etc.
Jernbaneverket anbefaler at strategien detaljeres i den videre planleggingen:
 byggestart vurderes fremskyndet på noen delstrekninger, slik at kontinuitet i
kompetansebehovet for jernbanebyggingen på Østlandet sikres best mulig. I tillegg oppnås at
nytteeffekter kan tas ut tidligere.
 bygging vurderes fremskyndet på noen delstrekninger for å gi bedre sammenheng med andre
store infrastrukturprosjekter
I planleggingen legges det vekt på:
 gjennomgående prosesser uten unødvendig opphold
 kontinuerlig fokus på effektivisering av arbeidet
 effektive planprosesser
 rasjonell og sammenhengende planlegging og utbygging med optimal ressursbruk, som også
er tilpasset mulighet for trinnvis tilbudsutvikling
 at størst mulig andel av de nye traseene i legges i avstand til eksisterende bane, at det legges
opp til færrest mulig midlertidige anlegg og påkoblinger mellom gammel og ny bane
 forutsigbar og fleksibel finansiering med mulighet for porteføljestyring
 fleksibilitet i finansieringen slik at det blant annet er mulig å starte arbeider med strategisk
grunnerverv og forberedende arbeider før KS2.

5.5

Realisering av forbedringer i togtilbudet

Fremdriftsplan IC gitt NTP viser i hovedsak når ferdig infrastruktur kan leveres. Hensikten med
utviklingen av infrastrukturen er muligheten til å realisere en tilbudsutvikling. Denne
utbyggingsstrategien er basert på føringene gitt Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan
2014-23, samt Oppdragsbrev Ringeriksbanen, om følgende tilbudsutvikling:





To avganger/time/retning innen 2023 til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad
To avganger/retning/time til Skien og Sarpsborg i 2026
God tilrettelegging for gods på Dovrebanen og Østfoldbanen
Ringeriksbanen skal ha høy prioritet i siste seksårsperiode, og planlegges slik at prosjektet
kan startes opp så tidlig som mulig i denne perioden.
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5.5.1 To avganger per time og retning innen 2023
På Vestfoldbanen vil man ved å bygge Nykirke - Barkåker ha kapasitet til to tog per time og retning
nord for Tønsberg i 2023. Kapasitet for vending og hensetting må undersøkes. Lengre frem i tid vil det
være mulig å kjøre den korteste IC-pendelen på Vestfoldbanen til Sandefjord. I så fall er det her det
skal tilrettelegges for vending. Dersom togene på sikt ikke skal vende i Tønsberg, men i Sandefjord, er
behovet for vending på Tønsberg midlertidig, og muligheten for bruk av eksisterende stasjon i
Tønsberg til vending må undersøkes i et slikt tidsperspektiv.
På Østfoldbanen avhenger frekvensøkningen som beskrives i NTP 2014-23 av to forhold: samtidige
byggearbeider og muligheter for vending på eller ved Fredrikstad stasjon i perioden 2023-26.
Deler av byggearbeidene nord for Seut vil gå i nærføring til eksisterende spor. Eksisterende stasjon i
Fredrikstad skal erstattes av ny stasjon på Grønli. Det er p.t ikke avklart om det er vendekapasitet på
eksisterende stasjon i Fredrikstad for frekvensøkningen i 2023. Det er ikke økonomisk å gjøre
omfattende tiltak for vending på dagens Fredrikstad stasjon for bruk bare noen får år. . Her bør det
vurderes å vente med å øke frekvensen til hele strekningen forbi Fredrikstad er ferdig, og å forsere
byggingen på strekninger med nærføring slik at arbeidene er avsluttet før frekvensen økes.
På Dovrebanen sør for Lillehammer vil realisering av strekningene Venjar - Eidsvoll - Langset og
Kleverud - Sørli mest sannsynlig være nødvendig for å realisere frekvensøkning i 2023. Mulighet for
kombinert bedring av frekvens, kjøretid og punktlighet øker etter hvert som deler av Sørli - Hamar
også ferdigstilles. Nødvendig kapasitet for vending og hensetting på eller ved Hamar må undersøkes.

5.5.2 To avganger time/retning til Skien og Sarpsborg i 2026 og sluttføring til 2030
På Vestfoldbanen må deler av strekningen Tønsberg - Larvik ferdigstilles for å oppnå to avganger per
time og retning til Skien i 2026. Tidligere kapasitetsanalyser indikerer at dette kan være strekningen
Stokke – Sandefjord, men det bør gjøres flere analyser.
Tønsberg - Stokke vill ha en lang byggeperiode, og må startes opp tidligere
for å være ferdigstilt til 2030. I deler av byggeperioden kan det bli nødvendig å redusere antallet spor
på Tønsberg stasjon, noe som gir en utfordring med tanke på kapasitet for vending av tog og som det
eventuelt må finnes en erstatning for. I det videre arbeidet må det spesielt undersøkes hva som må til
for å opprettholde to tog i timen parallelt med byggingen i Tønsberg.
På Østfoldbanen må stekningen Seut – Fredrikstad – Sarpsborg ha byggestart i 2022 for å
ferdigstilles til 2026.

5.5.3 Tilrettelegging for gods på Dovrebanen og Østfoldbanen innen 2026
Med sammenhengende dobbeltspor sør for Hamar i 2023 bedres godskapasiteten betraktelig.
Jernbaneverket vil vurdere hvilke tiltak som bør prioriteres for tilrettelegging for økt godstrafikk mellom
Hamar - Lillehammer gjennom utredningsarbeidet på planstrekningen .
Med nytt kryssingsspor på Dallerud mellom Moelv og Lillehammer, som er prioritert i programområde
kapasitetsøkende tiltak i NTP 2014-23, kan kapasiteten for godstog på denne strekningen forbedres
noe. Videre er det i NTP 2014-23 forutsatt avsatt 2 mrd NOK til tiltak som fortrinnsvis skal bedre
godskapasiteten på Dovrebanen frem til 2026. I arbeidet med trinnvis utbygging blant annet til
transportetatene og Avinors forsalg til NTP ble nytt dobbeltspor på strekningen Moelv – Brumunddal
prioritert høyt. Oppstart slik at denne strekningen skal kunne stå ferdig så tidlig som mulig, er derfor
sannsynligvis en god prioritering.
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På Østfoldbanen skal det, utover dobbeltsporet til Sarpsborg i 2026, tilrettelegges for økt
godskapasitet. Dette vil i hovedsak være infrastrukturtiltak sør for Sarpsborg. Kryssingsspor på
Klavestad (langs dagens linje på Østfoldbanen, ikke fremtidig) er ikke en del av Intercity-prosjektet,
men vil være et viktig tiltak for godstrafikken frem til dobbeltspor mellom Sarpsborg og Halden er
ferdigstilt. Videre må tidsperspektiv for oppgradering av Østre linje vurderes.
Det er satt av 5,7 mrd NOK til strekningen sør for Seut på Østfoldbanen etter planperioden ( 2024 –
26). Jernbaneverket påpeker at byggingen må starte før 2024 for at Seut – Sarpsborg skal være ferdig
til 2026.

5.5.4 Byggestart Ringeriksbanen siste seksårsperiode
Den planlagte utredningen skal i Fase 1 blant annet fastsette konsept for fremtidig togtilbud på
Ringeriksbanen. I forbindelse med tilbudskonseptet [22] skal blant annet frekvens, stoppmønster og
reisetidsmål, og hvorvidt banen skal dimensjoneres for godstrafikk avklares.
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6 INVESTERINGSPROFIL IC-UTBYGGINGEN
I investeringsprofilene som presenteres i dette Kapittel 6 er Ringeriksbanen ikke inkludert. Den
planlagte utredningen for Ringeriksbanen vil gi kostnadsestimat med tilhørende investeringsprofiler på
tilsvarende nivå.
En samlet investeringsprofil for utbyggingsprosjekter på IC-strekningene (ekskl. Ringeriksbanen) er
vist i Figur 9. I denne figuren er de pågående prosjektene Langset – Kleverud (Dovrebanen), Holm –
Holmestrand – Nykirke og Farriseidet – Porsgrunn (Vestfoldbanen) og Follobanen inkludert:
12

10

8

Fremdriftsplan IC gitt NTP

6

alternativ fremdrift A
alternativ fremdrift B
4

2

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Figur 9 - Samlet investeringsprofil for IC-utbyggingen (inkl. Follobanen, Langset – Kleverud (Dovrebanen),
Holm – Holmestrand – Nykirke og Farriseidet – Porsgrunn (Vestfoldbanen), men ekskl. Ringeriksbanen).
mrd NOK, 2013-prisnivå.

I perioden 2016 til 2019 vil det være en markert nedgang i investeringsbehovet for allerede pågående
utbyggingsprosjekter på IC-strekningene. Dersom man ser IC-prosjektet sammen med disse
pågående utbyggingsprosjekter vil en forsering av oppstart på noen planstrekninger redusere
nedgangen i ressursbehovet noe i denne perioden (se også kapittel 5.1). Samtidig vil en slik forsering
være av beskjeden størrelsesorden om man sammenligner med byggingen av pågående prosjekter.
Videre vil en forsering av oppstart på flere planstrekninger også få konsekvenser for når eventuelle
investeringstopper inntreffer. Figur 9 viser kun planlagt utbygging på IC-strekningene mellom Oslo og
Skien, Halden og Lillehammer, og inkluderer ikke Jernbaneverkets øvrige aktiviteter. Det gjøres i
tillegg oppmerksom på at det på Follobanen pågår ekstern kvalitetssikring (KS2) som kan føre til
endringer i investeringsprofilen for dette prosjektet.
I Fremdriftsplan IC gitt NTP er nedgangen i investeringsbehovet i perioden 2016 til 2019 forsøkt
utjevnet ved at planstrekninger som i følge NTP 2014-23 skal være ferdige i 2023/2024 starter opp og
ferdigstilles tidligere. I det videre arbeidet med planleggingen vil Jernbaneverket se på mulighetene for
ytterligere utjevning av ressurs- og investeringsbehovet i denne perioden. Potensialet anses å være
størst på planstrekningene Sandbukta - Moss - Såstad, Venjar – Eidsvoll - Langset og Kleverud – Sørli
(se også kapittel 5.2.3).
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Planstrekningene fra Utbyggingsstrategiens Kapittel 4 er lagt til grunn. Videre bemerkes det at
1
strekninger som allerede er under planlegging eller produksjon ikke er inkludert i investeringsprofilene
som er presentert i Kapittel 6.1 og 6.1.1.
Utbygging av de tre IC-strekningene med dobbeltspor til Skien, Halden og Lillehammer (eks.
pågående eller planlagte prosjekter, samt Ringeriksbane) har en estimert totalkostnad på ca. 87 mrd
NOK. Dette er summen av de estimerte utbyggingskostnadene for hver planstrekning. Enhver endring
fra de anbefalte konseptene i KVU, vil påvirke disse kostnadene. Denne totalkostnaden (87 mrd NOK)
har et samlet usikkerhetsnivå på 40 % og det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å fordele
usikkerheten på planstrekningene. Det videre planarbeidet vil gi grunnlag for en mer detaljert og
nøyaktig kostnadsestimering og usikkerhetsvurdering.
Eventuelle kostnadsdifferanser mellom Fremdriftsplan IC gitt NTP samt Alternativ A og B er drøftet i
Kapittel 6.1.1.
I arbeidet med investeringsprofil for IC-utbyggingen er det lagt til grunn en rekke forutsetninger. Disse
er gjengitt i Vedlegg 7.

1

Follobanen, Holm - Holmestrand - Nykirke, Farriseidet - Porsgrunn S samt Langset - Kleverud
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Investeringsprofil Fremdriftsplan IC gitt NTP

Investeringsprofilen i Figur 10 er basert på Fremdriftsplan IC gitt NTP (ekskl. Ringeriksbanen) med
tilsvarende fremdrifts- og aktivitetsinndeling.
Kostnadsoverslagene for planstrekningene basert på rasjonell, ikke etappevis, utbygging. Det
påpekes at totalkostnaden for Fremdriftsplan IC gitt NTP samlet har et usikkerhetsnivå på 40 %, og
fordelingen av usikkerhet per planstrekning kan således variere.
Kostnadsfordeling per år per aktivitet og samlet, IC-strekningene
Basert på kostnader fra KVU og rasjonell prosjektgjennomføring (Fremdriftsplan
IC gitt NTP)
Mrd. nok
9,00
Tillegg
8,00
7,00

Total produksjonskost per år,
mrd nok

6,00
5,00

Total plankost - Byggeplan
per år, mrd nok

4,00
Total plankost Reg.plan/Detaljplan per år,
mrd nok

3,00
2,00

Total plankost - t.o.m
KDP/Hovedplan per år, mrd
nok

1,00
0,00

Figur 10 - Investeringsprofil for Fremdriftsplan IC gitt NTP (ekskl. pågående prosjekter og
Ringeriksbanen)

Kostnadsposten «Tilleggskostnader» er summen av de faktorer som påvirker kostnadene ved de ulike
fremdriftsplanene forskjellig. Se mer om dette i Kapittel 6.1.1.
Investeringsprofilen for Fremdriftsplan IC gitt NTP tilrettelegger for en god prosjektgjennomføring med
tanke på ressursbruk og samkjøring med andre prosjekter og ligger relativt nær en normalfordeling.
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6.1.1 Investeringsprofiler for Alternativene A og B
De to investeringsprofilene i Figur 12 og Figur 11 er basert på de alternative fremdriftsplanene A og B
(ekskl. Ringeriksbanen) med tilsvarende fremdrifts- og aktivitetsinndeling.



Alternativ fremdriftsplan A legger vekt på budsjettrammer angitt i NTP 2014-23.
Alternativ fremdriftsplan B legger vekt på utbyggingstakt for infrastrukturen og trinn i
tilbudsutviklingen som gitt i NTP 2014-23.

Figurene angir kostnadsfordeling per år, aktivitet og samlet i mrd NOK (2013-prisnivå):
Investeringsprofil for alternativ fremdriftsplan A
12,00
Tilleggskostnader
10,00
Total produksjonskost per år,
mrd nok

8,00
6,00

Total plankost - Byggeplan
per år, mrd nok

4,00
Total plankost Reg.plan/Detaljplan per år,
mrd nok

2,00

Total plankost - t.o.m
KDP/Hovedplan per år, mrd
nok

0,00

Figur 11 - Investeringsprofil for alternativ fremdriftsplan A (ekskl. pågående prosjekter og
Ringeriksbanen)

Som det fremgår av Figur 11 gir alternativ fremdriftsplan A en langt større variasjon i årlig
bevilgningsbehov, sammenlignet med den foregående investeringsprofilen for Fremdriftsplan IC gitt
NTP.
Investeringsprofilen for alternativ fremdriftsplan B varierer i mindre grad fra investeringsprofilen for
Fremdriftsplan IC gitt NTP. Årsaken til dette er at det er små variasjoner i oppstart på to
planstrekninger mellom dette alternativet og Fremdriftsplan IC gitt NTP. Denne fremdriftsplanen gir
imidlertid en betydelig investeringstopp i 2026:
Investeringsprofil for alternativ fremdriftsplan B
10,00
Tilleggskostnader
8,00
Total produksjonskost per
år, mrd nok
6,00
Total plankost - Byggeplan
per år, mrd nok

4,00

2,00

Total plankost Reg.plan/Detaljplan per år,
mrd nok

0,00

Total plankost - t.o.m
KDP/Hovedplan per år, mrd
nok

Figur 12 - Investeringsprofil for alternativ fremdriftsplan B (ekskl. pågående prosjekter og
Ringeriksbanen)
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Begge de alternative fremdriftsplanene med tilhørende investeringsprofil gir et ujevnt ressurspådrag
som vil være utfordrende å håndtere. Dette gjelder både for interne ressurser i planfasene og eksterne
ressurser i byggeperioden.

6.2

Ressursbehov i planfasene

Figur 13 viser samlet ressursbehov for planfasene (alle aktiviteter til og med byggeplan) for
Fremdriftsplan IC gitt NTP med kostnadsfordeling per år, aktivitet og samlet i mrd NOK (2013prisnivå). Fremdriftsplan IC gitt NTP gir en rasjonell utnyttelse av ressurser i planfasene, og
tilrettelegger for erfaringsoverføring mellom planstrekninger.

Kostnadsfordeling per år per aktivitet i PLANFASENE og samlet, ICstrekningene
1,20

1,00
Total plankost Byggeplan per år,
mrd nok

0,80

0,60

Total plankost Reg.plan/Detaljplan
per år, mrd nok

0,40
Total plankost - t.o.m
KDP/Hovedplan per
år, mrd nok

0,20

0,00

Figur 13 - Kostnadsfordeling per år og aktivitet i planfasene for Fremdriftsplan IC gitt NTP

Figur 13 antyder et bevilgningsbehov på i overkant av 2 mrd NOK de fire første årene av
planperioden, som er i tråd med rammene gitt i NTP 2014-23 i samme periode.
Jernbaneverket påpeker at planmidler til Ringeriksbanen ikke er inkludert i estimatet.
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6.2.1 Ressursbehov i planfasene for alternative fremdriftsplaner A og B
Figur 14 og 15 viser samlet ressursbehov for planfasene (alle aktiviteter til og med byggeplan) for
alternative fremdriftsplaner A og B med kostnadsfordeling per år, aktivitet og samlet i mrd NOK (2013prisnivå). Begge alternativene gir en mindre rasjonell utnyttelse av ressurser i planfasene
sammenlignet med Fremdriftsplan IC gitt NTP, og A er utfordrende fordi mye av planleggingen på et
nivå foregår samtidig noen år og er nesten fraværende andre år.
Ressursbehov i planfasene for alternativ fremdriftplan A

1,60
1,40
Total plankost Byggeplan per år, mrd
nok

1,20
1,00

Total plankost Reg.plan/Detaljplan per
år, mrd nok

0,80
0,60
0,40

Total plankost - t.o.m
KDP/Hovedplan per år,
mrd nok

0,20
0,00

Figur 14 - Ressursbehov i planfasene for alternativ fremdriftsplan A
Ressursbehov i planfasene for alternativ fremdriftsplan B

1,40
1,20
Total plankost Byggeplan per år, mrd
nok

1,00
0,80

Total plankost Reg.plan/Detaljplan per
år, mrd nok

0,60
0,40

Total plankost - t.o.m
KDP/Hovedplan per år,
mrd nok

0,20
0,00

Figur 15 - Ressursbehov i planfasene for alternativ fremdriftsplan B
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Kostnadsdifferanser mellom Fremdriftsplan IC gitt NTP og alternative
fremdriftsplaner

Utbyggingen av de resterende IC-strekningene har som tidligere nevnt en estimert totalkostnad på 87
mrd NOK, og med et samlet usikkerhetsnivå på 40 %. Det er utarbeidet framdriftsplaner der
planleggingen og byggingen av planstrekningene er tidfestet. De tre framdriftsplanene er relativt like,
men er forskjellige for de delstrekningene som man mener er vesentlig å fremheve i denne
sammenhengen. Dette er strekningen mellom Tønsberg og Sandefjord på Vestfoldbanen, strekningen
Seut – Fredrikstad – Sarpsborg på Østfoldbanen og strekningen Brumunddal – Moelv på Dovrebanen.
Ved at det er benyttet kostnadstall fra KVU-IC for de tre banestrekningene har alternativene i
utgangspunktet fått samme totalkostnad ettersom kostnadsestimatet er bygget opp ved hjelp av de
samme kostnadselementene. Kostnadsestimatet KVU-IC har som forutsetning at utbyggingen
gjennomføres rasjonelt i et normalt fungerende entreprenørmarked. Kostnadsestimatet reflekterer ikke
forskjeller ved ulike fremdriftsplaner, selv om dette åpenbart er tilfelle hvis det eksempelvis legges opp
til urasjonell fremdrift.
Norconsult AS, som hadde et overordnedet ansvaret for modellen for kostnadsestimatene til KVUIC,[28] ble engasjert av Jernbaneverket for å angi eventuelle forskjeller i utbyggingskostnad mellom
Fremdriftsplan IC gitt NTP og de to alternative fremdriftsplanene.
6.3.1 Faktorer som påvirker kostnadene ved ulike fremdriftsplaner
Det har blitt identifisert fire faktorer som påvirker kostnadene ved de ulike fremdriftsplanene forskjellig.
Det er altså ikke fokusert på eventuelle kostnadsdrivende faktorer som vil virke inn likt på de tre
fremdriftsplanene. Følgende 4 faktorer er identifisert:
1. Omfang av midlertidige anlegg (rekkefølge)
Behovene for midlertidige anlegg (f eks vende-, hensetting- og påkoblingsspor) og
anleggsgjennomføring for øvrig vil være forskjellig avhengig av rekkefølge for
planstrekningene. Også fordeler/ulemper i forhold til massedisponering mellom naboparseller
med henholdsvis overskudd og underskudd på sprengstein kan ha betydning og bør vurderes
ytterligere.
2. Utnyttelse av planressurser
Et så stort prosjekt som IC-utbygningen representerer, vil kunne påvirke rådgivermarkedet i
Norge betydelig selv om prosjektet vil tiltrekke seg kapasitet fra utlandet. Utenlandsk
rådgiverkapasitet anses hovedsakelig som et supplement for produksjonsprosjektering, ikke i
like stor grad i tidligplanfaser. Spesielt kritisk antas det at ressurser til kommunedelplaner og
reguleringsplaner vil være, både for prosjektet og hos kommuner og andre aktører.
Rasjonell ressursfordeling i planfaser gir mulighet for erfaringsoverføring mellom
planstrekninger og fremmer konkurranse. Motsatsen virker kostnadsdrivende. Stort maksimalt
ressursbehov og raske opp- og nedbemanninger gir økt risiko for å mislykkes med rekruttering
og ressursstyring. Jernbaneverket har utarbeidet diagrammer som viser investeringsbehov for
de tre fremdriftsplanene. For planfasen kan det nærmest settes likhetstegn mellom
planleggingskostnad og antall hoder. Derfor er bemanningsbehovet godt illustrert av
investeringene i planfasen.
3. Kapasitet og ressursutnyttelse i byggeperioden
På tilsvarende måte som for rådgivermarkedet, vil byggeaktiviteten som IC representerer
kunne påvirke markedet i Norge betydelig. Til forskjell fra rådgivning representerer bygging en
betydelig høyere andel av totalkostnad, slik at en rask prisutvikling vil slå merkbart ut på
totalkostnaden.
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Rask utbygging, og spesielt en rask opptrapping av ressursbehovet kan slå ugunstig ut på
utbyggingskostnaden. Stor grad av parallell/samtidig utlysning av større entrepriser anses
også prisdrivende. En jevn opptrapping over en del år antas å være mer gunstig for markedet
som da vil få tid til å bygge seg gradvis opp. Likeledes vil det å strekke utbyggingsperioden
noe (men ikke for langt) ut i tid kunne virke gunstig, siden entreprenørene eksempelvis kan få
synergieffekter av å kunne påta seg to eller flere entrepriser etter hverandre.
4. Risiko i planfasen (innsigelser etc.)
Utbyggingen møter på tilgrensende byplan-, bane-, og veiprosjekter som alle har ulike
målsettinger og behov for areal. Noen delstrekninger vil være spesielt utfordrende med
hensyn på arealavklaring. Sen oppstart av planprosess på disse kan medføre større risiko for
at mulighetene begrenses, og kan føre til kostbare tekniske løsninger. Innsigelser til planene
vil i større grad medføre fremdriftsproblemer, som enten må kompenseres med forsering eller
har lavere måloppnåelse som konsekvens.

6.3.2 Kostnadsforskjeller mellom ulike fremdriftsplaner
Kostnadsdifferanser mellom de tre fremdriftsplanene er oppsummert i Tabell 1. Det understrekes at
kostnadsvurderingene er basert på best mulig faglig skjønn, der det har blitt gjennomført et
kostnadsseminar som en metode for å få fram forskjellene mellom alternativene. Kostnadsforskjellene
er tallfestet gjennom prosessen, men det kan ikke godtgjøres at tallene er riktige.

Faktor
Omfang av midlertidige anlegg
Utnyttelse av planressurser
Kapasitet og ressursutnyttelse bygging
Risiko i planprosess
Sum - tilleggskostnad

Fremdriftsplan IC
gitt NTP
0 mrd. kr.
0,1 mrd. kr.
0 mrd. kr.
0 mrd. kr
0,1 mrd. kr.

Alternativ A

Alternativ B

0,8 mrd. kr.
0,8 mrd. kr.
4 mrd. kr.
1,2 mrd. kr.
6,8 mrd. kr.

0,5 mrd. kr.
0,5 mrd. kr.
1,5 mrd. kr.
0,5 mrd. kr.
3 mrd. kr.

Tabell 1 - Differanse i utbyggingskostnad mellom Fremdriftsplan IC gitt NTP og Alternativ A og B [28]

Som det fremgår av Tabell 1, kommer Fremdriftsplan IC gitt NTP best ut av de tre fremdriftsplanene,
mens alternativ A kommer dårligst ut (har høyest tilleggskostnader). Fremdriftsplan IC gitt NTP
forventes å ha en tilleggskostnad på 0,1 mrd NOK, Alternativ A 7 mrd NOK og Alternativ B 3 mrd
NOK. Tilleggskostnadene er vist i investeringsprofilene til Figur 10, Figur 11 og Figur 12.
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Samfunnsøkonomisk analyse

Forskjellene mellom Fremdriftsplan IC gitt NTP og de to alternativene A og B er belyst
samfunnsøkonomisk. Analysen viser en klart lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Alternativ A
og B sammenliknet med beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Fremdriftsplan IC gitt NTP
[24].
Beregningene er gjort for hvert alternativ på de tre banestrekningene, se Figur 16:

Figur 16 - Netto nåverdi i Alternativ A og B sammenlignet med Fremdriftsplan IC gitt NTP. Vista Analyse
[24]

Lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet i Alternativ A og Alternativ B skyldes i hovedsak påslag i
investeringskostnadene som angitt i Kapittel 6.1.1 og illustrert i Figur 17. Samtidig bedres nåverdiene
når investeringskostnadene skyves ut i tid, men disse rentegevinstene er svakere enn tillegget i
investeringskostnadene. Utsettelse av forbedringer i togtilbudet gir lavere nytte, spesielt for trafikanter
og tredjepart.
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Figur 17 - Bidrag til avvik i netto nåverdi i Alternativ A og B sammenlignet med Fremdriftsplan IC gitt NTP.
Vista Analyse [24]

Trafikkberegninger er gjennomført for tre utviklingstrinn på hver av de tre banestrekningene i tråd med
forutsatt tilbudsutvikling i NTP, hvorav:
Trinn 1: Grunnrute med 2 avganger per time innenfor Hamar, Fredrikstad og Sarpsborg
Trinn 2: Fullført dobbeltsporutbygging innenfor Tønsberg, Sarpsborg og Hamar, grunnrute med 2
avganger per time innenfor Hamar, Sarpsborg og Skien.
Trinn 3: Fullført dobbeltsporutbygging. For fullført utbygging er togtilbudet hentet fra arbeidet med
KVU InterCity.
Beregningene viser at Trinn 1 og Trinn 2 har stor betydning for å løse opp flaskehalser på ICstrekningene. Tilbudsforbedringen i disse trinnene gir betydelig respons i reisemarkedet og bidrar til
bedret lønnsomhet (redusert offentlig kjøp) for togoperatørene. Isolert sett bidrar derfor tiltakene i
Trinn 1 og Trinn 2 til å øke samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet for utbyggingen av ICstrekningene.
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten kan forbedres ved å forsere enkelte strekninger som har
særlig stor betydning for å kunne realisere et bedret togtilbud. Eksempler på dette i Trinn 1 er
Sandbukta – Moss - Såstad, som er viktig for å kunne hente ut gevinster av Follobanen, og NykirkeBarkåker som er nødvendig for å kunne etablere grunnrute med to avganger pr. time til Tønsberg. I
Trinn 2 vil tilsvarende en forsering av utbygging av strekningen Stokke-Torp-Sandefjord gjøre det
mulig å realisere nytte knyttet til grunnrute med 2 avganger per time på hele Vestfoldbanen.
Trinn 3 inneholder en betydelig økning i togtilbudet, men beregnet markedsrespons på tilbudsforbedringen er svakere enn for Trinn 1 og Trinn 2. Resultatene for dette trinnet kunne vært forbedret
ved å justere togtilbudet med sikte på bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel.
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Videre arbeid med investeringsprofilen for IC-utbyggingen

Kostnadene som er lagt til grunn for de presenterte investeringsprofilene er basert på kostnader fra
konseptvalgutredning for de tre IC-strekningene fra Oslo til Skien, Halden og Lillehammer (se Vedlegg
3-5). Samlet usikkerhetsnivå for disse kostnadene er anslått til 40 %, og det er viktig å merke seg at
usikkerheten etter all sannsynlighet fordeler seg ulikt på de ulike planstrekningene. Utredning for
Ringeriksbanen vil gi kostnadsestimat på tilsvarende nivå.
Det blir utarbeidet kostnadsoverslag som håndterer usikkerhetsspenn for hver av planstrekningene i
forbindelse med videre planlegging. Ansvaret for revisjon og oppfølging av kostnadsestimat er tenkt
lagt til en dedikert ressurs/estimerer i IC-prosjektets stab (se Kapittel 7). Et overordnet
kostnadsoverslag for hele IC-prosjektet følger i forbindelse med rullering av NTP.
Utover revisjon av kostnadsestimatene, er det identifisert andre aktiviteter og tiltak som vil være
nødvendige for å realisere økningen i togtilbudet og som kan påvirke de presenterte
investeringsprofilene for de tre IC-strekningene fra Oslo til Skien, Halden og Lillehammer:






hensetting, der omfang og geografisk plassering utredes for Østlandet samlet, før
planleggingen legges til gjeldende IC-strekninger
driftsbaser
vendespor og ruteplaner
banestrømforsyning
økt materiellbehov for persontrafikk

Nødvendige tiltak og omfang for Ringeriksbanen avklares gjennom den planlagte utredningen.
6.5.1 Kostnader hensetting og driftsbaser
I konseptvalgutredning for IC-strekningene er det anslått 2 mrd. 2011-kr til hensetting og vending for
alle de tre banestrekningene. Parallelt med IC-prosjektet pågår utredningen «Overordnet plan for å
dekke behov for toghensetting på Østlandet mot 2023 og fremover», se Kapittel 13. Ddet er i tillegg
gjort en vurdering av fremtidig hensettingsbehov i arbeidet med Rutemodell R2023 NTP.
Av fremdriftsplanen til utredningen om hensettingsbehov på Østlandet [11] fremgår det at tredje fase
(hvor kostnadsestimatene utarbeides) først forventes ferdigstilt 5. januar 2015. På nåværende
tidspunkt er det stor usikkerhet knyttet til om kostnadene for disse tiltakene er innenfor den nevnte
rammen på NOK 2 mrd, og disse må revideres så snart utredningen foreligger. Med revisjon menes
spesifisering og periodisering av tiltakene som anbefales.
Det er i NTP-perioden (2014-23) satt av ca. 1 mrd nok til hensetting og driftsbaser [16]. Det er på
nåværende tidspunkt usikkert om dette er tilstrekkelig, da det opprinnelige kostnadsestimatet var for
vending og hensetting (ikke driftsbaser).
6.5.2 Vending og ruteplaner
En oversikt over hvilke stasjoner som skal planlegges med vending er en del av arbeidet med de
fremtidige ruteplanene og konseptdokumentet, men det vil også inngå i det parsellspesifikke arbeidet.
Dette arbeidet må derfor koordineres.
For stasjoner hvor det skal vendes, antas det at kostnadene for dette på nåværende tidspunkt inngår i
de estimerte parsellkostnadene. Dersom det i arbeid med ruteplaner og/eller parsellene fremgår at det
vil være behov for ytterligere sporanlegg, vil det kunne påløpe ekstra kostnader ut over de
foreliggende kostnadsestimatene.

Jernbaneverkets utbyggingsstrategi for Intercity

Dato:
Revisjon:
Side:

15.03.2014
01
43 av 64

I Jernbaneverkets forslag til Rutemodell R2023 er Fredrikstad, Hamar og Tønsberg endestasjoner for
nye IC-pendler. Det påpekes i sluttrapporten [17] at vendekapasiteten på disse stasjonene må
vurderes nærmere og det er her ikke konkludert med hvorvidt stasjonskapasiteten er tilstrekkelig for
vending av nye tog.
Det er derfor viktig med fortsatt god koordinering mellom IC-prosjektet og de to prosjektene Ruteplan
2023 og Rutemodell 2027 (se mer om disse i Kapittel 13). Videre vil også Konseptdokumentet og
Teknisk designbasis fastlegge prinsipper for vending, både hva gjelder areal- og investeringsbehov
(konseptuelle valg vil kunne påvirke investeringsprofilen, se mer om dette i Kapittel 8).
6.5.3 Kostnader banestrømforsyning
Ved økning i togtilbudet sluk det leggers til rette for i infrastrukturprosjekter som Intercity, vil
omformerkapasiteten og KL-kapasiteten (kontaktledning) på eksisterende infrastruktur kanskje ikke
lenger være tilstrekkelig. Det er blant annet påvist nødvendig å bygge nye omformerstasjoner med økt
elektrisk kapasitet på Solum (Vestfoldbanen), Hamar og i Oslo.
For å oppnå tilstrekkelig tilførsel av elektrisk kapasitet og distribusjon av tilstrekkelig energi til tog på
alle IC-strekningene, vil det være nødvendig å gjennomføre flere tiltak på eksisterende
banestrekninger som ikke inngår i IC-prosjektet. Det er utarbeidet en foreløpig oversikt over omfang.
Jernbaneverket vil arbeide videre med både omfanget og kostnader for nødvendige tiltak på
eksiterende banestrekninger, og kostnadsfordelingen av disse.

6.6

Økonomiske konsekvenser for togselskapene (persontrafikk)

Økt togtilbud som følge av blant annet Intercity-utbyggingen vil også medføre økt materiellbehov. NSB
har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utrede fremtidig behov for persontog, deriblant
kapitalbehov for investeringer i rullende materiell.
Fremtidige materiellbehov tilknyttet IC-satsningen drives av en generell vekst uavhengig hva som skjer
på infrastrukturen, samtidig som mye av tilbudsøkningen først blir realiserbar ved utbygging. Økt
hastighet gir også i noen grad besparelser for eksisterende tilbud ved at man kan produsere et
togtilbud med kortere omløpstider for materiell og personale.
I perioden 2015 til 2025 har NSB estimert ett behov for til sammen 29 togsett til tilbudsforbedringer på
IC-strekningene. I tillegg er det anslått at 16 togsett som brukes på IC-strekningene allerede i dag vil
ha behov for en fornyelse i 2023/24.
Utover dette er det også utarbeidet en totaloversikt for årlig kapitalbehov som viser de økonomiske
konsekvensene av anskaffelsesplanen[18]. Disse er fordelt på ulike årsaker til at anskaffelsesbehovet
oppstår. Det totale kapitalbehovet i perioden er beregnet til 10,1 mrd nok, hvorav:





fornyelse 5,3 mrd
flere avganger 1,7 mrd
kapasitetsøkning med dobbeltsett 2,6 mrd
reserve 0,5 mrd.

Det er viktig å merke seg at dette anskaffelsesbehovet viser konsekvens av NTP 2014-23 og derav
dekker et større område en kun Intercity. Det fremgår ikke av denne oversikten hvor stor andel av
kapitalbehovet som er direkte relatert til en realisering av Intercity-togtilbud på Østlandet. Figur 18
viser det samlede årlige kapitalbehovet for en realisering av anskaffelsesplanen:
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Figur 18 - Kapitalbehov for anskaffelser i perioden 2015 - 2025 ut over 66 togsett allerede i
bestilling/levering. Kilde: NSB [18]

Se for øvrig Kapittel 12, samarbeid med togselskapene.
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7 ORGANISERING
Prosjektet deles inn i to hovedfaser; planfasen og byggefasen.
Før byggefasen skal det gjennomføres en ekstern og uavhengig kvalitetssikring i regi av
Finansdepartementet. Denne kvalitetssikringen omtales som KS2. For Ringeriksbanen skal det
gjennomføres en utredning før arbeidet med de offentlige planprosessene settes i gang.
I juni 2013 ble det besluttet at Intercity-prosjektet i planfasen organiseres som en egen prosjektenhet i
Jernbaneverket. P.t ligger prosjektet i Utbyggingsdivisjonen, etter organisasjonsendringen som trer i
kraft 1.4.2014 legges IC-prosjektet under assisterende Jernbanedirektør.

Figur 19 - Jernbaneverkets organisasjonskart fra 1. april 2014

Spesielle utbyggingsprosjekter etableres som egne resultatenheter med et klart definert ansvar og
med en tydelig byggherrefunksjon. Prosjektene etableres som separate prosjektorganisasjoner som
ledes av en resultatansvarlig prosjektdirektør. Prosjektdirektørene vil ha ansvar for å levere
prosjektene i henhold til resultatmål.
Prosjektene vil bli egne organisasjonsenheter med frihet til å tilpasse den interne organiseringen til
prosjektets behov. Prosjektene skal som hovedprinsipp ha full råderett over de ressurser, inkludert
støtteressurser, som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget. De som arbeider i prosjektene vil
som hovedregel ha sin personalleder i prosjektet. Unntaket kan være ressurser som brukes i mindre
omfang, eller der det er generell kritisk mangel på kapasitet og ressursene må prioriteres strengt på
tvers av enheter i Jernbaneverket [19].
For planfasen skal all planlegging samles med en entydig beslutningslinje. Det viktig å skille mellom
forhold som er gjennomgående og kan ivaretas av tilretteleggingsenhetene i prosjektet, og forhold
som er geografisk betinget (planstrekningene).
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Tilretteleggingsenhetene etableres i denne fasen for forhold som er gjennomgående for prosjektet
(eksempelvis Teknikk og konsept, byområder og knutepunkter etc.). Disse enhetene skal sørge for at
flest mulig av valgene tas én gang og enhetlig, og for rasjonell ressursbruk. Innledningsvis vil det være
viktigst å gjøre helhetlige valg for konsept og tekniske løsninger, og for utvikling av knutepunktene,
herunder samarbeidet med andre aktører. Videre skal tilretteleggingsenheten bistå i det strekningsvise
planarbeidet (alle faser), prosjektering og eventuelt i byggefasen.
Selve arbeidet med planstrekningene inndeles etter geografisk avgrensning, planstatus og sluttdato.
Dette arbeidet vil legge til grunn de forutsetninger som gis av tilretteleggingsenheten.

Figur 20 - Organisering i første del av planfasen

Anbefalt organisering i byggefasen vil blant annet avhenge av finansieringsform og valg av
kontraktsstrategi.

7.1

Kontraktsstrategi

Utbyggingen av Intercity-området utgjør en betydelig prosjektportefølje for en rekke delstrekninger og
parseller. Ut fra elementer som tid, kostnad, kvalitet, omfang og risiko arbeider Jernbaneverket mot en
kontraktsstrategi. Størrelsen på Intercity-prosjektet, og at det er i en tidligfase, gir gode muligheter for
å utvikle samordningsgevinster. I arbeidet med Gjennomføringsplanen for IC-strekningene ble det sett
på både organisering i planfasen, vurdering av kontraktsstrategi og organisasjonsmodeller i
utbyggingsfasen. Dette gir et utgangspunkt for de videre vurderingene, der det ses på både
tradisjonelle og mer utradisjonelle modeller for gjennomføring og kontraktsstrategi. De valg som tas vil
i betydelig grad være influert av mer overordnede beslutninger om finansiering og organisering.
I første omgang vil kontraktstrategien for IC-prosjektet omfatte rådgivningskontrakter i planfasen.
Første utgave av kontraktstrategien er planlagt ferdigstilt i april 2014. Rådgivningskontraktenes
størrelse og utforming vurderes, slik at disse kan tilpasses fremtidige gjennomføringsmodeller.
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Kontraktstrategien baseres på en oppdeling i geografiske planstrekninger.
Jernbaneverket vil i løpet av 2014 arbeide videre med hvordan framtidig utbygging bør organiseres og
hva slags kontraktsstrategi(er) som bør velges i utbyggingsfasen. I dette arbeidet vil kompetanse fra
Jernbaneverkets eksisterende prosjektorganisasjoner som ivaretar byggherrerollen for pågående
utbygginger på Vestfold-, Dovre- og Follobanen, spille en nøkkelrolle.
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8 KONSEPTUELLE VALG
Parallelt med arbeidet med utbyggingsstrategien er det igangsatt arbeid med et Konseptdokument og
videre arbeid med Teknisk designbasis for IC-prosjektet.

8.1

Konseptdokument Intercity

Konseptdokument er et retningsgivende dokument i planleggingen av ny infrastruktur i IC-området.
Dokumentet ivaretar samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og krav til funksjonalitet med hensyn til
drift og vedlikehold
Planleggingsarbeidet for IC-utbyggingen er en trinnvis prosess som tar utgangspunkt i ønsket
fremtidig togtilbud mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Skien og Hønefoss.

Figur 21 - Hovedprosessene i planleggingen av ny infrastruktur i IC-prosjektet med utgangspunkt i
anbefalte konsepter i KVU IC.

IC-prosjektet legger stor vekt på standardisering i planleggingen av IC-strekningene.
Hensikten med Konseptdokumentet kan oppsummeres til følgende:









Ivareta samspillet mellom det planlagte togtilbudet og infrastrukturtiltak.
Målstyring i planleggingsprosessen.
Ivareta nødvendige funksjoner for drift, vedlikehold og hensetting.
Oppnå helhetlige løsninger som tilbyr effektiv togdrift og kapasitetssterk jernbaneinfrastruktur
på alle IC-strekninger med høyere grad av standardisering.
Ivareta RAMS-kriterier
Effektivisere framdrift av IC-prosjektet.
o Grunnlag for prosjektbestillinger
o Grunnlag for prosjektoppfølging av delprosjekter.
o Redusere behov for avklaringer og godkjenningsprosesser underveis i
planleggingsfasen.
Spare tid/ressurser da alle strekningene vurderes på en gang

Utbyggingen av nye IC-strekningene skal skje med minst mulig forstyrrelse av togtrafikken på
eksisterende bane. Utbygging av jernbane krever store arealer og omfattende planlegging ved
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nærføring og tilkobling til eksisterende spor i drift. For å sikre mest mulig rasjonell ombygging skal det
utarbeides Konsept for anleggsgjennomføring som skal være en underrapport for Konseptdokument
IC.
Konseptdokumentet må forankres grundig i alle relevante fagmiljøer i og utenfor Jernbaneverket. Når
konseptdokumentet er besluttet, vil prosjektet operere med basis i dette.
Konseptdokumentet må også beskrive en prosess for håndtering av endringsforslag for konseptuelle
valg som er besluttet i Konseptdokumentet.

8.2

Teknisk designbasis

Teknisk designbasis skal være en teknologisk strategi som skal gi føringer for foretrukne teknologiske
valg og løsninger for systemene som danner jernbanen. Teknisk designbasis skal forenkle
beslutningsprosessene i tilfeller der teknisk regelverk enten beskriver flere alternativer for tekniske
løsninger eller ikke er dekkende. Teknisk designbasis inneholder et annet detaljeringsnivå enn
konseptdokumentet og er stedsuavhengig (en løsning kan implementeres flere steder).

8.3

Konseptuelle valg som påvirker fremtidige kostnader for drift og
vedlikehold

Konseptdokumentet og Teknisk designbasis vil inneholde valg som kan gi føringer for fremtidig
bevilgningsbehov hva gjelder drift og vedlikehold. Spesielt to områder som kan påvirke dette er
identifisert:



Tunnelldrivemetode
Stasjoner

Videre vil de konseptuelle valgene også kunne si noe om antatt levetid for anleggene og dertil årlige
investeringsbehov til drift og vedlikehold. Det er derfor viktig at livsløpskostnader for anleggene
undersøkes så snart som mulig, da dette skaper forutsigbarhet i Jernbaneverkets arbeid med
planlegging av fremtidig drifts- og vedlikeholdsbehov og bevilgningsbehov tilknyttet dette.
Omfang av nødvendig fremtidig periodisk korrektiv vedlikehold er per dags dato noe usikkert.
Kombinasjon av persontrafikk med høy hastighet (=strenge toleransekrav) og godstrafikk (=høy
slitasje) kan teoretisk sett gi høyere bevilgningsbehov for vedlikehold. Det finnes ikke tilsvarende
erfaring i Norge da Gardemobanen ikke trafikkeres med godstrafikk.
Bevilgningsbehovet til drift og vedlikehold vil oppsummert påvirkes av:





omfang av korrektiv vedlikehold
fornyelse av maskinpark
dimensjonering av stasjoner, vendeanlegg, driftsbaser (vedlikehold) og driftsbanegårder
(hensetting)
avstanden mellom diverse jernbaneanlegg langs linjen

Eksempler på nødvendige jernbaneanlegg langs dobbeltspor er forbikjøringsspor, sporveksler på fri
linje for overkjøring, spor for midlertidig hensetting av arbeidsmaskiner etc.
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8.3.1 Tunnelldrivemetode
Jernbaneverket kan velge mellom tradisjonell sprengning og bruk av tunnelboremaskin (TBM). Noen
avhengigheter til dette er:




TBM-tverrsnittet er sirkulært og lite egnet for tunnelløp med to spor ettersom tverrsnittet blir
unødvendig høyt.
TBM er mest aktuelt for tunneler over en viss lengde hvor det vil være krav om to separate
tunnelløp.
TBM-tverrsnitt for enkeltsporede tunneler gir begrenset byggehøyde for
jernbaneinstallasjonene. Her kan det være aktuelt med ballastfritt spor og/ eller KL-skinne.

Jernbaneverket vil vektlegge kostnadseffektivitet i et livsløpsperspektiv ved valg av sprengning eller
TBM i hvert enkelt tilfelle.
8.3.2 Stasjoner
De fleste IC-stasjonene skal ligge i byer og tettsteder hvor det i utgangspunktet er begrenset
arealtilgang. IC-prosjektet bør unngå unødvendige merinvesteringer i stasjonene, og det er spesielt tre
forhold påvirker investeringsbehovet:




utforming av stasjoner hvor noen tog skal stanse og andre passere i høyere hastigheter
evt. tilrettelegging for vending av tog på stasjonen
side- eller mellomplattformer.

Tunnelldrivemetode og utforming av stasjoner ivaretas i arbeidet med Konseptdokument og Teknisk
designbasis.
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9 IC-PROSJEKTET SOM BIDRAGSYTER TIL LOKAL
KNUTEPUNKTUTVIKLING
Jernbaneverket har utarbeidet en planveileder for byområder og knutepunkter [7]. I denne er det lagt
til grunn at et knutepunkt med en IC-stasjon er et attraktivt målpunkt i byen, kjennetegnet av høy
arealutnyttelse, stor andel besøksintensive virksomheter, god framkommelighet for fotgjengere,
syklister og kollektivtrafikk og enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler.
NTP 2014-23 trekker fram knutepunktutvikling som
et verktøy for å gjøre kollektivtransport så attraktivt
for de reisende at veksten i persontrafikken på
Østlandet tas kollektivt.

Figur 22 - Jernbaneverkets tilnærming til
knutepunktet - en funksjonell enhet som består
av flere lag/soner

Ansvaret for å utvikle knutepunkter er ikke plassert
hos én aktør, men hos alle statlige, regionale,
kommunale og private aktører som har virkemidler
innenfor areal- og transportplanlegging.
Knutepunktet er en funksjonell enhet som består av
flere lag/soner, hvor ulike aktører har ulikt ansvar og
myndighet, se figur. NTP 2014-23 forutsetter at de
etablerte forvaltningsgrensene legges til grunn for
samarbeidet, og har gitt fylkeskommunen et ansvar
for å koordinere aktørene og peke ut den som bør ta
ansvar for å dra prosessen. Det kan være
situasjoner hvor Jernbaneverket og IC-prosjektet
blir bedt om å ta den rollen.

IC-prosjektet har ansvar for å bygge et stoppested for tog som er tilgjengelig for de reisende, se
tiltaket i sammenheng med omkringliggende bystruktur og bruke det handlingsrommet vi har til å
samarbeide med andre aktører om å lage en best mulig løsning.
IC-prosjektets rolle i knutepunktet er todelt:
1. tiltakshaver for infrastruktur jernbane
2. statlig premissleverandør med ansvar for å bidra til og etterspørre løsninger i omkringliggende
bystruktur som bygger opp under IC-satsingen
Gjennomføringsplanen konkluderte med at dersom IC-prosjektet skal bidra til lokal
knutepunktutvikling, er det i det videre arbeidet viktig med fokus på:
 Tidlig involvering av alle interessenter i knutepunktet for å få overblikk over både
samarbeidsmuligheter, interessemotsetninger og arealkonflikter av betydning for det videre
planarbeidet.
 Samarbeid og involvering ut over plan- og bygningslovens minstekrav for å sikre lokal
forankring og eierskap til prosjektet, prosessen og de løsningene som velges
 Valg av planprosesser og planformer som gjør at viktige spørsmål blir drøftet og avklart på
riktig nivå og til rett tid, og som balanserer behovet for områdeavklaring med kravet om
framdrift
 Ta initiativ til at forutsetningene for samarbeid forankres og nedfelles i forpliktende
samarbeidsavtaler om planarbeid i knutepunktene. Samarbeidsavtalene må avklare de ulike
aktørenes rolle og virkemidler; det vil si hva som skal gjøres og hvem som gjør hva når.

Jernbaneverkets utbyggingsstrategi for Intercity

Dato:
Revisjon:
Side:








15.03.2014
01
52 av 64

Ta initiativ til at plansamarbeid og gjensidige forpliktelser i knutepunktet følges opp ved at
kommunen inngår utbyggingsavtaler med utbyggere og at det utarbeides
gjennomføringsavtaler parallelt med reguleringsplanen. Samtidighet vil være en kvalitetssjekk
av planforslagets gjennomføringskraft og avdekke om det er reell vilje til å gjennomføre
planen.
Utnytte de mulighetene som ligger i dagens “avtalepraksis” heller enn å etablere nye
avtaleformer for å gjennomføre IC-utbyggingen og de nye stasjonsprosjektene.
Samarbeidet med ROM på de stasjonene hvor de har eiendom og virkemidler til å sette i gang
ønsket utvikling tar utgangspunkt rolleavklaring i St. melding nr 31 om NSBs virksomhet.
Jernbaneverkets eiendomsstrategi legges til grunn for samarbeid og avtaler.
Videre arbeid med en arkitekturpolicy for å følge opp de forventningene som er formulert i
statens arkitekturpolitikk “arkitektur.nå”

Figur 23 - Forbindelse mellom by og stasjon samt kobling mellom IC-tog og lokalbuss.

Hovedkonklusjonene fra dette arbeidet legges til grunn for det videre arbeidet med byområder og
knutepunktutvikling
Figur 24 og Figur 25 viser hvilke stasjoner som kan defineres som bystasjoner basert på kontekst og
passasjertall og hvilke stasjoner som får ny lokalisering på de tre IC-strekningene Oslo - Skien, Halden
og Lillehammer. Lokasjon og antall stasjoner på Ringeriksbanen avklares i pågående utredning.
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(foreløpig uten Ringeriksbanen)
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Figur 25 - Stasjonslokalisering IC-prosjektet
(foreløpig uten Ringeriksbanen)
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10 NASJONAL SIGNALPLAN, ERTMS OG INTERCITY
Utbyggingen av IC-strekningene vil i stor grad sammenfalle i tid med Jernbaneverkets ERTMSutrulling.
Jernbaneverket har forpliktelser til ERTMS-utrulling ovenfor EU, som er gitt i ERTMS National
Implementation Plan [9]. Forpliktelsene i denne er styrende for utrullingen.
Videre er Nasjonal Signalplan utarbeidet som et internt plandokument. Detaljene i Nasjonal signalplan
koordineres med fremdriftsplanene for IC og skal ivareta avhengighetene mellom de to prosjektene.
Nasjonal signalplan omfatter utskifting av signalanlegg i tid i henhold til National Implementation Plan.
Behov for fornyelse av signalanlegg danner basis for utbyggingsrekkefølgen av ERTMS [8]. Det er
mulig å foreta tilpasninger i Nasjonal Signalplan slik at ERTMS etableres tidligere enn forutsatt i
National Implementation Plan (men ikke senere).
For å få en hensiktsmessig utbygging av ERTMS er det nødvendig at IC-utbyggingen skjer samtidig
med eller i tilknytning til strekninger som allerede er utbygd med ERTMS, for å forhindre ERTMS«øyer». Bygging av løse parseller for kryssing etc. kan føre til et behov for oppgradering til ERTMS på
eksisterende linjer som senere skal saneres, se Figur 26. En kritisk suksessfaktor for at
Jernbaneverket skal levere det store signalløftet er at det ikke lages flere grensesnitt enn strengt tatt
nødvendig. Jernbaneverket må derfor søke å gjennomføre store og sammenhengende
signalprosjekter med færrest mulig påkoblingspunkter, fordi hvert påkoblingsprosjekt kan betraktes
som et omfattende prosjekt som vil kreve signalressurser. Sistnevnte er en knapphet i dag.

Eksisterende linje med dagens signalanlegg.
Fremtidig linje
Nytt dobbeltspor med ERTMS. Deler av en fremtidig planstrekning, eller en
planstrekning mellom to andre planstrekninger (øy)
Signal påkoblingspunkt. Eget prosjekt.
Eksisterende linje midlertidig oppgradert med ERTMS.
Rives når fremtidig linje er ferdig bygget.
Figur 26 - Signal påkoblingspunkt, eksisterende linje og fremtidig trasé. Figur: Railconsult AS
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10.1 ERTMS Vestfoldbanen
Intercity-utbyggingen på Vestfoldbanen har
vært førende for tidspunktet for ERTMS på
Drammen stasjon og tilgrensende
banestrekninger.
Strekningen Asker - Drammen - Tønsberg er
planlagt oppgradert til ERTMS i løpet av 2023.
Dette betyr at Drammen - Kobbervikdalen med
nødvendig ombygging på Drammen stasjon og
Nykirke - Barkåker bygges direkte med
ERTMS. ERTMS-prosjektet har ansvar for at
signalanlegget på øvrige strekninger
oppgraderes samtidig.
IC-utbygging sør for Tønsberg er også planlagt
bygget direkte med ERTMS. Bygging av en
parsell mellom Stokke og Sandefjord innen
2026 kan føre til at eksisterende linje mellom
Tønsberg og den nye parsellen må
oppgraderes til ERTMS.

10.2 ERTMS Østfoldbanen (Vestre
linje)
Strekningen fra Oslo til Fredrikstad (Seut) skal
være ferdig utbygget med ERTMS til 2023/24.
IC-strekningen Sandbukta – Moss – Såstad er
førende for når ERTMS etableres mellom Ski
og Sandbukta. Det betyr at ERTMS på
2
strekningen fra Ski til Såstad (evt. til Haug )
bygges som en helhet. Her er det spesielt
behov for koordinering mellom IC og ERTMSprosjektet.
Strekningen Fredrikstad (Seut) - Sarpsborg skal i følge
NTP 2014-23 ferdigstilles i 2026, og bygges direkte med
ERTMS. Strekningen Sarpsborg - Halden (Kornsjø)
bygges direkte med ERTMS.

Figur 27 - Anbefaling av fornyelse og utbygging av
nytt signal anlegg, ekskl. Ringeriksbanen. Kilde:
Nasjonal Signalplan

10.3 ERTMS Dovrebanen
Utbygging av dobbeltspor på strekningene sør for Hamar, som skal være ferdig til 2024, er planlagt
bygget med klasse B. Oppgradering til ERTMS på Dovrebanen er planlagt i 2028 - 2030, i regi av
ERTMS-prosjektet. Dette betyr klasse B i 4-10 år på denne strekningen.

2

Strekningen Såstad - Haug er bygget med dobbeltspor, og et alternativ er at oppgradering til ERTMS på denne strekningen
skjer samtidig med utrulling av ERTMS på strekningen mellom Ski og Såstad.
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For strekningene som skal bygges med midlertidig klasse B er det viktig å vurdere kostnadseffektive
løsninger. Fremdriftsplanene for IC-utbyggingen og Nasjonal Signalplan må fortløpende koordineres
for å unngå at det bygges midlertidige løsninger for korte tidsperioder.
IC-utbygging nord for Hamar skal i utgangspunktet bygges direkte med ERTMS.
ERTMS innføres senere på Dovrebanen blant annet for å ivareta en hensiktsmessig ombyggingstakt
for lokomotivparken for godstransporten [8].

10.4 ERTMS Ringeriksbanen
I Nasjonal signalplan er Bergensbanen i første pulje av strekninger for overgang til ERTMS, og
strekningen fra og med Roalinjen/Hokksund til Bergen vil få ERTMS i løpet av 2020. Dermed er det
overveiende sannsynlig at ERTMS er implementert på Bergensbanen før Ringeriksbanen er ferdig
bygget.
Frem til ERTMS er full utbygget i Norge vil mange tog trafikkere strekninger med både gammel og ny
signalteknologi. Om denne grensen er på Hønefoss eller i Sandvika vil i utgangspunktet være
uvesentlig. Togmateriell vil kunne kjøre både med ERTMS og på synlig signal. I det pågående
arbeidet med utvikling av utbyggingsalternativer for Ringeriksbanen vil Jernbaneverket legge til grunn
at Ringeriksbanen bygges med ERTMS.

10.5 Håndtering av grensesnitt mellom de to prosjektene
Begge prosjektene har i sitt mandat et ansvar for koordinering mellom prosjektene og det er etablert
faste møter for å ivareta grensesnittene.
Det er nødvendig å samkjøre fremdriftsplanene ytterligere. Nasjonal signalplan bygger på mange
forutsetninger og avhengigheter, og en revisjon av denne kan få konsekvenser for valg av
signalløsninger på Intercity-strekningene. Det er imidlertid rom for noen tilpasninger av utrullingen på
enkelte strekninger.
ERTMS-prosjektet har ansvar for helheten, for å utarbeide standard tekniske løsninger og å utarbeide
et felles godkjenningsregime for ibruktaking av sikringsanleggene.
IC-prosjektet har ansvar for å definere hvilke standardløsninger som trengs hvor, og for spesifikk
godkjenning.
Begge prosjektene skal bidra i arbeidet med Teknisk designbasis da prosjektene må ha like
forutsetninger og løsninger på overlappende tema.
Intercity-prosjektet dekker investeringskostnaden for ERTMS eller klasse B i forbindelse med
utbygging av planstrekningene (se Kapittel 4). ERTMS-prosjektet har ansvaret for innføring av ERTMS
på eksisterende banestrekninger og for oppgradering til ERTMS på de IC-strekningene som først har
blitt etablert med klasse B. Grensesnitt mellom fornyelse og nybygging, slik som for eksempel på
Drammen stasjon, må avklares nærmere.

Jernbaneverkets utbyggingsstrategi for Intercity

Dato:
Revisjon:
Side:

15.03.2014
01
57 av 64

11 DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Gjennomføringen av IC-prosjektet medfører store endringer i jernbaneinfrastrukturen. Det skal
investeres betydelig i ny og moderne infrastruktur, som i stor grad vil erstatte eksisterende infrastruktur
på strekningene Oslo - Skien, Halden og Lillehammer.

11.1 Hvordan IC-utbyggingen påvirker planlagt vedlikehold og fornyelser
Planer for større fornyelser av eksisterende infrastruktur på strekningene Oslo - Skien, Halden og
Lillehammer er presentert i Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014 - 23 [16]. De langsiktige
vedlikeholdsplanene er allerede i størst mulig grad tilpasset den planlagte Intercity-utbyggingen. Dette
betyr at en eventuell utsettelse i IC-utbyggingen kan føre til økt behov for vedlikehold og fornyelser i
forhold til hva som er ivaretatt i Handlingsprogrammet:
På Vestfoldbanen er det et sterkt behov for fornyelse av eksisterende KL-anlegg
(kontaktledningsanlegg) mellom Tønsberg og Larvik. Dette er planlagt i perioden 2018 til 2023.
Omfang av en slik fornyelse og om det skal være totalfornyelse eller oppgradering må vurderes mot
reell fremdrift på IC-utbyggingen. Omfanget vil kunne reduseres ved rask utbygging av IC.
På Østfoldbanen (Vestre linje) må deler av KL-anlegget mellom Moss og Kornsjø fornyes. Utover
dette er det behov for ballastfornyelse mellom Sarpsborg og Kornsjø. Dette arbeidet er planlagt i
perioden 2014 til 2017. En raskere utbygging av IC på sistnevnte strekning er så langt ikke vurdert
som realistisk, hvilket innebærer at tiltaket må gjennomføres som planlagt.
For Dovrebanen er det planlagt innføring av akseltellere mellom Eidsvold og Hamar i perioden 2014 2017. I tillegg er det planlagt oppgradering av drensanlegg og andre flomtiltak, samt ballastrens på
strekningen Hamar- Lillehammer. Omfang av arbeidet og innhold vil kunne bli påvirket av fremdrift for
IC-utbyggingen.

11.2 Fremtidig vedlikeholdsbehov
Intercity-utbyggingen vil påvirke fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader på flere måter, for
eksempel:
Driftskostnader:
 Nye stasjoner har generelt en høyere standard enn gamle. Dette øker driftskostnadene, f.eks.
strømforbruket for stasjonene. Videre vil eksempelvis flere og større plattformer øke behov for
brøyting og renhold.
 Høyere andel tunneler på nye spor vil gi økte driftskostnader
Korrektivt vedlikehold:
 Eventuelt høyere krav til oppetid kan kreve mere omfattende beredskap (vaktordninger) for
feilretting.
 Dobbeltspor: Vedlikeholdsbehov per anlegg/installasjon forventes å gå ned, slik at
anleggsmengden kan dobles uten å medføre økt vedlikeholdsbehov på strekningen.
Forebyggende vedlikehold:
 Høyere hastighet og økt trafikk vil gi behov for hyppigere kontroller/ inspeksjoner av
anleggene.
 Høyrere andel tuneller på nye spor vil gi behov for hyppigere kontroller/ inspeksjoner av
anleggene.
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Fornyelse:
 Ny teknologi har kortere forventet levetid og krever hyppigere fornyelse (eksempelvis
ERTMS).
I planleggings- og prosjekteringsfasene for alle jernbaneprosjekter gjennomføres det løpende RAMSanalyser (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) for å ivareta forhold knyttet til infrastrukturens
fremtidige pålitelighet og tilgjengelighet (oppetid) og vedlikeholdskostnader.
På grunnlag av slike RAMS-analyser vil IC-prosjektet fastlegge tekniske løsninger, prinsipper for
vedlikehold og verktøy for vedlikehold (vedlikeholdstog osv) som optimaliserer infrastrukturens
oppetid. I arbeidet med Teknisk designbasis vil IC-prosjektet legge vekt på enhetlige valg og gode og
effektive vedlikeholdsrutiner.
Forebyggende vedlikehold er delvis belastnings- og delvis tidsstyrt. Det belastningsstyrte vedlikehold
vil øke som følge av økt trafikk, mens kostnadene forbundet med tidsstyrt vedlikehold vil fordeles på
flere passasjerkm og tonnkm. En foreløpig vurdering tilsier at vedlikeholdskostnadene per
passasjerkm og tonnkm vil gå ned i forhold til i dag.
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12 SAMARBEID MED TOGSELSKAPENE
12.1 NSB AS
Det har vært avholdt flere møter med NSB i arbeidet med denne utbyggingsstrategien, og NSB har
besvart oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å utrede fremtidig behov for persontog [18]. Merk
at Oppdragsbrev Ringeriksbanen enda ikke forelå da dette oppdraget ble gitt.
I et tidsperspektiv 2014-2025 har NSB estimert anskaffelsesbehovet til 150 togsett på landsbasis,
inkludert 20 togsett som allerede er satt for levering i 2014/15. Behovet fordeler seg på:




78 togsett til fornyelse
65 togsett til forbedring og utvidelse av kundetilbudet
7 togsett til reserve som konsekvens av økt flåtestørrelse

Estimatene blir usikre mot slutten av planperioden ettersom samfunnsutviklingen generelt innvirker på
transportbehovet. Jernbaneverket påpeker at det estimerte anskaffelsesbehovet er en konsekvens av
føringene gitt om nasjonalt togtilbud i perioden 2014 - 23, og ikke bare Intercity-togtilbud.
NSB har beregnet gjennomføring av anskaffelsesplanen for Oslo/Østlandsområdet til å gi en samlet
sentrumsrettet kapasitetsøkning i en 2-timers rushperiode på 57 % frem til 2022 regnet i setekapasitet
(antall sitteplasser). Dersom ståplasser inkluderes, vil kapasiteten kunne økes med 66 % i samme
periode. Denne kapasitetsøkningen vil være den som er mulig, gitt den fremføringskapasiteten på
infrastrukturen som det planlegges for.
Det fremheves at omfanget av infrastrukturtiltak for å kunne ta i bruk flere tog er betydelig. Det kreves
tiltak for økt hensettingskapasitet/driftsbanegårdfunksjoner, plattformforlengelser, vendekapasitet og
strømforsyning. Dette er tiltak som NSB forutsetter ivaretatt innenfor Jernbaneverkets
handlingsprogram, programområder ”Kapasitet og gods” og ”Stasjoner og knutepunkter”. Her er de
angitte rammer i første fireårsperiode av NTP 2014-23 ikke tilstrekkelige for å kunne håndtere
togmateriell til et kundetilbud i takt med økt etterspørsel.
De økonomiske konsekvensene av NSB sin anskaffelsesplan fremgår av Kapittel 6.6.
For det videre arbeidet med IC-prosjektet videreføres faste møter mellom Jernbaneverket og NSB.

12.2 Flytoget AS
Det er avholdt møte med Flytoget for å innhente innspill til denne utbyggingsstrategien, og en kort
oppsummering av innspillene er gjengitt nedenfor:






Det haster med å finne gode løsninger for Drammen stasjon
Det er en forutsetning for fremtidig utvikling på IC-strekningene at det utarbeides løsninger på
kapasitetsbegrensningen gjennom Oslo-navet
Behov for tiltak for å møte den økte etterspørselen i den første 10-årsperioden
Behov for økt verksted- og hensettingskapasitet på kort og mellomlang sikt er kritisk
Ber om at det legges vekt på gode stasjonsopplegg, standard funksjoner og
“virksomhetsnøytral” drift
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12.3 Godsmarkedet
I Konspetvalgutredning for IC-strekningene er det dimensjonert for godstog på de tre
banestrekningene: På Vestfoldbanen hovedsakelig for avvikssituasjoner når Sørlandsbanen er stengt
og for noe lokal godstrafikk, for Dovrebanen i henhold til Jernbaneverkets godsstrategi, på
Østfoldbanen for betydelig vekst fra dagens volumer. For Ringeriksbanen tas det stilling til dette i
utredningsarbeidet som er startet opp.
Det er avholdt møter med flere godsoperatører i arbeidet med denne utbyggingsstrategien, og en kort
oppsummering av innspillene fra godsoperatørene er gjengitt nedenfor:
 Selv om Intercity-prosjektet bygger mer infrastruktur i form av dobbeltspor er det ikke gitt at
dette vil gi mer kapasitet til godsoperatørene. Godskapasiteten vil være avhengig av
prioriteringer og ruteleier, og vurdering av behov for forbikjøringsmuligheter er viktig.
 Der det fortsatt er enkeltspor ønsker godsoperatørene lengre krysningsspor. Operatørene
nevner spesielt behov for kryssingsspor på Dallerud (Dovrebanen) og Klavestad
(Østfoldbanen).
 Høyest mulig tillatt aksellast og minst mulig stigning er ønskelig.
 Godsoperatørene ønsker alternative ruteleier både ved uforutsett stenging og ved stenging for
bygging.
 God tilknytning og tilrettelegging av både eksisterende og nye godsterminaler er vitkig.
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13 GRENSSNITT TIL ANDRE PROSJEKTER
Parallelt med IC-prosjektet pågår og/eller er det gjennomført flere prosjekter i Jernbaneverket hvor det
er behov for god koordinering.

13.1 Follobanen
Follobanen gjennomføres og finansieres som et eget prosjekt, og ligger således ikke under Intercityprosjektet. Hovedarbeidene starter etter planen i 2014, mens de forberedende arbeidene allerede er i
gang. Follobanen forventes ferdigstilt i 2021.

13.2 KVU Oslo-navet
Formålet med dette prosjektet er å utarbeide en konseptvalgutredning for å ta stilling til hvordan
transportsystemet skal utvikles for at veksten i persontransporten i Oslo og Akershus skal skje med
kollektivtrafikk, sykkel eller til fots. Prosjektet går fra september 2013 til april 2015 og vil legge
premisser for kapasitet i og gjennom Oslo.

13.3 Overordnet plan for å dekke behov for hensetting på Østlandet mot 2023
og fremover
I årene fremover legges det opp til økt togproduksjon, både
som følge av videre utbygging av jernbanenettet samt økt
frekvens på eksisterende nett. NSB legger gjennom sitt
anskaffelsesprogram opp til en økning i antall togsett mot 2023.
Flytoget ønsker samtidig å øke sin togpark, og også NSB
Gjøvikbanen har ønsker om materiellfornyelse. Dette utløser et
behov for nye spor for hensetting.
Prosjektet skal analysere omfang og lokalisering for forventet
hensettingsbehov på Østlandet (omfang som i figuren til høyre)
i perioden fra 2023 og fremover mot 2040, og utforme og
anbefale løsninger. Prosjektet skal også vurdere mulig videre
utvikling etter 2040. Prosjektet skal videre se på behov for
verkstedsfunksjoner og Jernbaneverkets behov for baser til
preventivt og korrektivt vedlikehold.
Utredning gjennomføres i tre faser:
Første fase: Oversikt over hensettingsbehov, designbasis for
Figur 28 - Geografisk omfang av utredningen
hensettingsanlegg og eventuelle tilhørende
Behov for hensetting på Østlandet
verkstedsfunksjoner samt drifts- og vedlikeholdsbaser.
Andre fase: Utarbeide overordnet plan som definerer hvor det blir et økt hensettingsbehov, når dette
behovet vil oppstå, hva slags tilbud som skal gis (nattparkering, dagparkering, service og verksted
etc.) og gi anbefalinger om kapasiteten i hensettingsanleggene.
Tredje og avsluttende fase: Anbefaling av lokalisering og tidspunkt for bygging av anlegg for
hensetting og service av togmateriell, samt anlegg for drift og vedlikehold av infrastrukturen. Det
utarbeides grove kostnadsestimater samt beskrivelse av usikkerheter til hvert alternativ.
Det er foreløpig ikke avklart når IC-prosjektet skal overta ansvaret for planlegging av
hensettingsanleggene i IC-området.
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13.4 Fremtidig areal- og sporbehov i Nedre Buskerud
Drammen er et viktig nasjonalt knutepunkt som berøres av flere langsiktige planer for jernbanen vest
for Oslo. I utredningen av areal- og sporbehov for Nedre Buskerud analyseres blant annet fremtidig
behov for togbevelegler i alle retninger gjennom Drammen stasjon (Lier-Drammen, DrammenHokksund og Drammen-Kobbervik, og mellom stasjonen og Sunland og Holmen).
For Drammen tar utredningen tar for seg to scenarier; utvikling frem til 2023 og utvikling frem til 2040.
Uansett hvilken langsiktig løsning som velges for Drammen vil det være behov for ombygging av
dagens sporløsning på stasjonen for å kunne håndtere åpning av dobbeltspor på Vestfoldbanen
mellom Drammen og Kobbervikdalen i 2024. For Intercity-prosjektet er det viktig at langsiktig løsning
for Drammen stasjon velges tidsnok til at planleggingen av stasjonstiltakene kan skje sammen med
planleggingen av strekningen Drammen – Kobbervikdalen. Dersom det anbefales en langsiktig løsning
som er svært omfattende og kostnadskrevende kan det være aktuelt å planlegge og bygge et første
byggetrinn i forbindelse med Drammen – Kobbervikdalen. Langsiktig løsning og investeringsbehov for
Drammen stasjon bør vurderes i neste NTP.

13.5 Rutemodell R2023
Gjennom utarbeidelse av en strategisk rutemodell, kalt R2023, er det laget forslag til rutetider for tog i
2023 med en tilhørende liste over tiltak som er nødvendige for å realisere tilbudet.
Jernbaneinfrastrukturen som er brukt som referanse for å kartlegge nødvendige tiltak avviker fra
planer i NTP 2014-23 og utbyggingsstrategi for IC. Rutemodell R2023 har forutsatt at kun allerede
påbegynte dobbeltsporprosjektene og Follobanen er ferdig bygget. Det betyr at det er nødvendig med
en gjennomgang av de foreslåtte tiltakene. Hovedprinsippet i denne gjennomgangen bør være at det
investeres minst mulig i midlertidige tiltak.
3

Følgende infrastrukturtiltak er i Rutemodell R2023 listet som nødvendig for å realisere de foreslåtte
rutetabellene på Intercity-strekningene [17]:
13.5.1 Tiltak i R2023 for Oslo S - Hamar/Lillehammer
Ruteopplegget for person- og godstrafikk på strekningen Oslo S-Lillehammer krever, foruten
dobbeltsporet Langset-Kleverud, nærmere vurdering av for eksempel følgende tiltak på Dovrebanen:
 dobbeltspor Kleverud-Sørli
 økt kapasitet for vending av tog på Hamar, dersom det ikke er mulig på dagens stasjon med
akseptabel punktlighet/robusthet
 samtidig innkjør på stasjonene Minnesund, Brumunddal, Moelv, Brøttum, Bergseng og
Lillehammer
 nytt kryssingsspor på Dallerud like sør for Lillehammer
 hensettingskapasitet på Hamar og Lillehammer, dersom dagens kapasitet ikke er tilstrekkelig
13.5.2 Tiltak i R2023 for Oslo S - Tønsberg/Skien
For Vestfoldbanen er følgende tiltak vurdert nødvendige utover dobbeltspor Holm-Nykirke og mellom
Larvik og Porsgrunn:
 dobbeltspor Nykirke-Barkåker
 ferdigstillelse av dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg (signalanlegg)
 hensettingskapasitet i Tønsberg og Skien, dersom dagens kapasitet ikke er tilstrekkelig
 ombygging av Drammen stasjon pga. flere samtidige togbevegelser enn i R2014

3

Det foreligger p.t ikke kostnadsoverslag for disse tiltakene
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økt kapasitet for vending av tog i Tønsberg, dersom det ikke er mulig på dagens stasjon med
akseptabel punktlighet/robusthet
samtidig innkjør på Stokke stasjon
nytt kryssingsspor mellom Sandefjord og Larvik

13.5.3 Tiltak i R2023 Oslo S - Fredrikstad/Halden
I tillegg til forutsetningene om Follobanen inkl. innføring Oslo S og Ski, nye stasjoner Ski og Moss og
dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, vil ruteopplegget for eksempel kreve:
 dobbeltspor Haug-Onsøy.
 eventuelt nytt kryssingsspor med samtidig innkjør ved Seut mellom Onsøy og Fredrikstad,
forutsatt at dobbeltspor til Seut ikke ferdigstilles til 2023
 samtidig innkjør på Ingedal stasjon mellom Sarpsborg og Halden.
Videre må Moss og Fredrikstad stasjoner ha tilstrekkelig kapasitet til å vende henholdsvis tre og to tog
i timen samtidig som andre tog passerer. Dette innebærer at nye Moss stasjon må ha midtstilt
vendespor og at det kan være behov for ombygging av eksisterende Fredrikstad stasjon.
Trafikkøkningen på Follo- og Østfoldbanen vil føre til en økning i hensettingsbehovet i Oslo, Follo og
Østfold.

13.6 Rutemodell 2027
Prosjektet startet oktober 2013 og avsluttes desember 2014. Leveransen er et forslag til rutemodell for
2027 som kan innføres i desember 2026. Prosjektet legger samfunnsøkonomiske analyser til grunn for
prioritering mellom ulike tilbudsforbedringer og de tilhørende investeringer i infrastrukturen.
Operasjonaliserte politiske målsetninger for togtilbudet, som f. eks. for Intercity-strekningene, inngår
som en del av arbeidet.

13.7 Bred samfunnsanalyse av godstransporten
Bred samfunnsanalyse av godstransporten er et tverretatlig prosjekt i regi av transportetatene. Endelig
rapport leveres juli 2015. Prosjektet legger til grunn økt mulighet for fremføring av gods i korridorene
mot Gøteborg og Trondheim. Prosjektet vil gi viktig input i form av hvilke fremtidige godsvolum på
bane det bør tas høyde for på IC-strekningene.
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VEDLEGG 3 - OPPSUMMERIG KVU OG STATUS VESTFOLDBANEN
Jernbaneverket anbefaler i KVU for Vestfoldbanen [3] konsept VB 4C med innslag av konsept 4A:
dobbeltspor der underbygningen hovedsakelig er dimensjonert for 250 km/t, og med trasé under
Vestfjorden på strekningen Tønsberg - Torp. Følgende presiseringer knyttes til anbefalingen [10]:




Løsningen ut av Drammen stasjon må ses i sammenheng med totalløsningen for stasjonen
(utredes p.t gjennom prosjektet “Areal- og sporbehov Nedre Buskerud”)
På strekningen Nykirke - Barkåker gjennom Horten kommune utredes fire alternativer i tre
trasekorridorer. Planprogram for kommunedelplan er p.t på høring.
Traseen mellom Porsgrunn og Skien må bygges slik at det blir tilstrekkelig kapasitet til å
håndtere IC-tog, godstog og Bratsbergbanen. Hastighetsnivå og omfang avklares i neste
planfase.

Konseptet vil ha kapasitet til fire Intercitytog og et til to fjerntog eller høyhastighetstog i timen [15]. Det
går ikke godstog på Vestfoldbanen i dag, men den nye strekningen skal dimensjoneres for godstrafikk.
Tabellen nedenfor angir noen nøkkeltall for konsept VB 4C:
VB 4C: Vestfoldbanen Drammen - Skien, dim. 250, under Vestfjorden
Reisetid (2011) etter utbygging
Antall IC-passasjerer (2008) 2025
Km nytt dobbeltspor

(2:50) / 01:47 Oslo - Skien
(4,7) / 9,5 mill.
73

Nøkkeltall for konsept VB 4C. Kilde: Jernbaneverket [3]

Estimert totalkostnad for konseptet var i underkant av 40 mrd nok (2011-prisnivå).
Det ble i forbindelse med KVU for Vestfoldbanen (strekningen Oslo - Skien) gjennomført en
usikkerhetsanalyse. Kostnadsestimatene ble i denne vurdert å være gjennomarbeidet, og modent i
forhold til utredningsnivået i en konseptvalgutredning. Relativt standardavvik for konsept 4C samlet ble
vurdert til 40 % [25].

Endringer etter KVU Vestfoldbanen
Endringer og/eller beslutninger tatt etter KVU:






Kommentar august 2015 ang. forklaring som falt ut: Siste punkt her
refererer til en analyse fra 2012, ikke en beslutning eller føring. Dette
skulle således heller ikke stått under overskrift «endringer»

Fremtidig løsning for Drammen stasjon utredes, men er ikke prioritert i NTP 2014-23.
Konsepter for fremtidens plassering av Drammen stasjon og innføring av Vestfoldbanen
utredes i utredning Areal- og sporbehov i Nedre Buskerud. Intercity-prosjektet anbefaler at
prosjektet også skal planlegge nødvendig ombygging av stasjonen for å håndtere
dobbeltsporparsellen Drammen - Kobbervikdalens påkobling i Drammen. Kostnadene for
ombygging av Drammen stasjon er ikke inkludert i kostnadsoverslagene fra KVU (som er lagt
til grunn i arbeidet med investeringsprofilene i denne utbyggingsstrategien). I transportetatene
og Avinors forslag til NTP ble det lagt inn en avsetning på 2 mrd kroner til Vestfoldbanens
andel av ombygging av Drammen stasjon. Det foreslås at utbygging av Drammen stasjon, evt
kun et første byggetrinn, inkluderes i Intercity-prosjektet, parsell Drammen-Kobbervikdalen.
Sør for Tønsberg var det i KVU to alternativ. Føringene i NTP 2014-23 medfører at løsningen
fra Tønsberg via Stokke og eksisterende stasjonslokalisering i Sandefjord legges til grunn for
videre planarbeid.
I påvente av en avklaring vedr. om flyterminalen på Sandefjord Lufthavn Torp flyttes som
forutsatt i KVU, legger Intercity-prosjektet planlagt trasé til grunn i det videre arbeidet, mens
det kan bli aktuelt å avvente bygging av stasjon ved flyterminal.
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Anbefalt stasjonslokalisering i Larvik viste seg ikke gjennomførbar, grunnet løsmasser der
geologiske kart viste fjell. Noe utredningsarbeid er gjort, mer er nødvendig for å anbefale nytt
alternativ for stasjon og trasé gjennom Larvik.
Estimert totalkostnad for konseptet er redusert til ca. 31 mrd NOK (2013-prisnivå).
Reduksjonen består i hovedsak av:
o dagløsning for Nykirke - Barkåker med Bakkenteigen stasjon
o fra fire- til to-spors stasjon på Stokke
o oppgradering av Sande stasjon er tatt ut
o tilpasning til 200 km/h dimensjonerende hastighet der man ikke kan nyttegjøre seg av
250 km/h, dette gjelder særlig for strekningen mellom Tønsberg og Sandefjord
Kommentar august 2015:
Dette siste punktet med underpunkter refererer til analysen «Trafikk og samfunnsøkonomi ved
full utbygging av InterCityområdet. Supplerende beregninger» fra 2012. Analysen ble
gjennomført for å belyse hvordan endringer i noen av forutsetningene gir utsalg for
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
For øvrig er det slik at investeringskostnadene på KVU-nivå skal beregnes innenfor et
usikkerhetsspenn på + 40 %, hvilket betyr at anslåtte investeringskostnader på Vestfoldbanen
lå i spennet 24-56 mrd.
Utforming av nødvendig infrastruktur, konsekvenser og kostander avklares gjennom
planleggingen.
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VEDLEGG 4 - OPPSUMMERING KVU OG STATUS ØSTFOLDBANEN
(VESTRE LINJE)
Jernbaneverket anbefaler et IC-tilbud basert på sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle
Østfoldbyene (ØB 4B), med underbygning dimensjonert for 250 km/t sør for Sarpsborg. For å sikre
muligheter for langsiktig vekst for samlet person- og godstrafikk bør det vurderes om eksisterende
bane mellom Sarpsborg og Halden skal opprettholdes [10].
Konseptet er tilrettelagt for fire Intercitytog per time og retning til Fredrikstad, og to til Halden. I tillegg
kommer inntil fire lokaltog til Moss og ett godstog [15].
Tabellen nedenfor angir noen nøkkeltall for konsept ØB 4B:
ØB 4B: Østfoldbanen via Fredrikstad og Sarpsborg til Halden
Reisetid (2011) etter utbygging
Antall IC-passasjerer (2008) 2025
Km nytt dobbeltspor

(1:45) /1:08 Oslo - Halden
(2,5) / 4,8 mill.
58

Nøkkeltall for konsept ØB 4B. Kilde: Jernbaneverket [3]

Estimert totalkostnad for konseptet var i underkant av 25 mrd nok (2011-prisnivå). Det ble i forbindelse
med KVU for Østfoldbanen (strekningen Oslo - Halden) gjennomført en usikkerhetsanalyse.
Kostnadsestimatene ble i denne vurdert å være gjennomarbeidet, og modent i forhold til
utredningsnivået i en konseptvalgutredning. Relativt standardavvik for konsept 4B samlet ble vurdert til
38 % [27].

Endringer etter KVU Østfoldbanen (Vestre linje)
Endringer og/eller beslutninger tatt etter KVU:




Planlegging og utbygging av planstrekningen Sandbukta - Moss - Såstad inkluderes i Intercityprosjektet
Ved dagens Fredrikstad stasjon planlegges det i NTP 2014-23 for en ny vei i dagens
jernbanetrase. Ny vei har en tidligere ferdigstillelse enn ny jernbanetrasé.
Estimert totalkostnad for konseptet er redusert til ca. 23 mrd NOK (2013-prisnivå). Årsaken til
dette er at tiltakene på Østre linje er fjernet fra konseptet.
August 2015: Tilsvarende kommentar til siste dottpunkt som i
vedlegg 3, om at dette refererer til en analyse fra 2012, ikke en
beslutning eller føring. Dette skulle således heller ikke stått under
overskrift «endringer»
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VEDLEGG 5 - OPPSUMMERING KVU OG STATUS DOVREBANEN
(OSLO - LILLEHAMMER)
Konsept DB 4B med nytt dobbeltspor med underbygning dimensjonert for 250 km/t nord for Tangen,
og som i grove trekk følger dagens korridor, anbefales som utbyggingsprinsipp for de resterende
enkeltsporstrekningene på Dovrebanen sør for Lillehammer. Løsning gjennom Hamar, der alternativer
fra Høyhastighetsutredningen ble vist i konseptvalgutredningen, avklares i neste planfase.
Jernbaneverket anbefalte i utgangspunktet dagens lokalisering på Hamar, med stasjon i dagen [10].
Konseptet er dimensjonert for fire Intercity-tog og ett til to fjerntog i timen. Utenom rushtidene vil det
være plass til minst ett godstog i timen i hver retning. I lavtrafikkperioder vil det kunne gå minst to
godstog hver time [15].
Tabellen nedenfor angir noen nøkkeltall for konsept DB 4B:
DB 4B: Dovrebanen til Lillehammer, dim. 250, med forbikjøringsspor for gods
Reisetid (2011) etter utbygging
Antall IC-passasjerer (2008) 2025
Km nytt dobbeltspor

(2:14) / 01:19 Oslo - Lillehammer
(1,5) / 2,9 mill.
98

Nøkkeltall for konsept DB 4B. Kilde: Jernbaneverket [3]

Estimert totalkostnad for konseptet var i underkant av 35 mrd nok (2011-prisnivå). Det ble i forbindelse
med KVU for Dovrebanen (strekningen Oslo - Lillehammer) gjennomført en usikkerhetsanalyse.
Kostnadsestimatene ble i denne vurdert å være gjennomarbeidet, og modent i forhold til
utredningsnivået i en konseptvalgutredning. Relativt standardavvik for konsept 4B samlet ble vurdert til
38 % [26].

Endringer etter KVU Dovrebanen
Endringer og/eller beslutninger tatt etter KVU:





Stasjon etableres i ny trasé på Tangen i henhold til gjeldende kommunedelplan
Etablering av forbikjøringsspor avventer utviklingen i etterspørselen etter godstransport på
bane.
Løsning gjennom Hamar og plassering av stasjon utredet i mulighetsstudie Sørli –
Brumunddal.
Estimert totalkostnad for konseptet er redusert til i overkant av 31 mrd NOK (2013-prisnivå).
Reduksjonen består i hovedsak av:
o fra fire- til to-spors stasjoner
o reduksjon i antall krysningsspor
o tilpasning til 200 km/h dimensjonerende hastighet der man ikke kan nyttegjøre seg av
250 km/h.
August 2015: Tilsvarende kommentar til siste dottpunkt som i
vedlegg 3, om at dette refererer til en analyse fra 2012, ikke en
beslutning eller føring. Dette skulle således heller ikke stått under
overskrift «endringer».
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VEDLEGG 6 – TIDLIGERE UTREDNING RINGERIKSBANEN
Jernbaneverket oversendte våren 2009 KVU for Ringeriksbanen til Samferdselsdepartementet for
kvalitetssikring. Etter samråd med Finansdepartementet ba Samferdselsdepartementet
Jernbaneverket om en ytterligere utdyping av enkelte problemstillinger i KVU-en. I revidert versjon
(2011) av denne er problemstillingene gjennomgått og svart ut. Det er også lagt til et nytt avsnitt som
anbefaler en innretning av videre planlegging basert på Jernbaneverkets perspektivanalyse og arbeid
med utvikling av IC – tilbudet på Østlandet [23].
Jernbaneverket og Statens vegvesen anbeflte følgende i ovennevnte utredning:





A) Kapasitetsøkende tiltak for godstransporten som inngår i konsept E, det vil si krysningsspor
og sikkerhetstiltak ved blant annet å sanere planovergangene Alnabru – Roa, på
Gjøviksbanen og på Roa – Hønefosslinjen.
B) Utbygging av Ringeriksbanen etter konsept E, Sandvika – Hønefoss via Kroksund eller Åsa
C) Utbygging av E16 i korridoren

I etterkant av arbeidet med KVU for Ringeriksbanen har det vært gjennomført supplerende
utredninger, med særlig vekt på å undersøkt konkurranseflater mellom bil og tog ved hjelp av
modellverktøy og analyser.
Etter Oppdragsbrev Ringeriksbanen (2013) skal alternative traseer mellom Sandvika og Hønefoss
vurderes i et eget utredningsarbeid (heretter angitt som «den planlagte utredningen for
Ringeriksbanen»). Ringeriksbanen skal for øvrig ha de samme konseptuelle kjennetegn som gjelder
for de tre IC-strekningene fra Oslo til Skien, Halden og Lillehammer.
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VEDLEGG 7 - FORUTSETNINGER FOR INVESTERINGSPROFILENE
Videre følger en kort oppsummering av de forutsetninger som er lagt til grunn i arbeidet med
investeringsprofilene for utbygging av de tre IC-strekningene fra Oslo til Skien, Halden og Lillehammer
(per desember 2013).
Planstrekningene fra Utbyggingsstrategiens Kapittel 4 er lagt til grunn.
Utbygging av de tre IC-strekningene med dobbeltspor til Skien, Halden og Lillehammer (eks.
pågående eller planlagte prosjekter, samt Ringeriksbane) har en estimert totalkostnad på ca. 87 mrd
NOK. Dette er summen av de estimerte utbyggingskostnadene for hver planstrekning. Enhver endring
fra de anbefalte konseptene i KVU, vil påvirke disse kostnadene. Denne totalkostnaden (87 mrd NOK)
har et samlet usikkerhetsnivå på 40 % og det er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt å fordele
usikkerheten på planstrekningene. Det videre arbeidet med detaljplanlegging av de ulike
planstrekningene vil gi grunnlag for en mer detaljert og nøyaktig kostnadsestimering og
usikkerhetsvurdering.
Investeringsprofilene er basert på en prosentvis fordeling av kostnader per aktivitet for hver enkelt
planstrekning:

Fase

% av totalkostnad for
planstrekningen
Faktor A (fra og med
kommunedelplan)

% av totalkostnad for
planstrekningen
Faktor B (fra og med
reguleringsplan)

KDP og KU
1%
0%
Reguleringsplan
3%
3%
Byggeplan
5,5 %
5,5 %
Bygging/produksjon (inkl. Administrasjon,
90,5 %
91,5 %
planoppfølging etc.)
Sum
100,00 %
100,00 %
Forutsetninger Faktor A og B for total investeringsprofil per planstrekning

Faktor A tilsvarer den fordelingsnøkkelen som ble lagt til grunn i Jernbaneverkets høringsutkast til
Handlingsprogram 2014-23. Faktor B er lagt til grunn i de tilfeller hvor man på en planstrekning kan gå
rett på regulering. Hvilke faktorer som ligger til grunn for den enkelte planstrekning er angitt i tabellen
nedenfor:
Bane og parsell

Faktor A

Østfoldbanen (Vestre line)
Sandbukta - Moss - Såstad
Haug - Seut
Seut - Fredrikstad - Sarpsborg
Sarpsborg - Halden

X
X

Vestfoldbanen - samtlige planstrekninger

X

X
X

Dovrebanen (strekningen Oslo - Lillehammer)
Venjar - Eidsvoll - Langset
Kleverud - Sørli
Sørli - Hamar
X
Hamar - Lillehammer
X
Fordelingsnøkkel per planstrekning (ekskl. Ringeriksbanen)
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For kostnadsfordeling i planfasene er det lagt til grunn en lineær fordeling etter det antall kvartaler som
er angitt for planstrekningene i fremdriftsplanene i Utbyggingsstrategiens Kapittel 5.
For investeringsprofilen i selve produksjonsfasen er erfaringstall fra Jernbaneverkets Høyhastighetsutredning 2010-12 lagt til grunn [20]. Der hvor gjennomsnittlig investeringsprofil ikke foreligger har en
skjønnsmessig vurdering blitt gjort (gjelder produksjonstid 4 år).
Tabellen nedenfor angir den gjennomsnittlige investeringsprofilen for produksjonsfasen for
planstrekninger med en utbyggingstid på 4,5,6,7 og 9 år:
Gjennomsnittlig
investeringsprofil i
produksjonsfasen

År1

År2

År3

År4

År5

År6

År7

År8

År9

4

4 år produksjon
10 %
35 %
45 %
10 %
5 år produksjon
9,8 %
20,8 % 30,6 % 32,1 %
6,6 %
6 år produksjon
9,5 %
11,1 % 21,4 % 26,8 % 24,5 %
6,6 %
7 år produksjon
5,7 %
9,6 %
16,5 % 20,9 % 23,0 % 19,5 %
4,8 %
9 år produksjon
3,7 %
6,1 %
8,6 %
11,5 % 13,8 % 17,6 % 19,1 % 16,8 %
Forutsetninger lagt til grunn ved beregning av investeringsprofil i produksjonsfasen

2,8 %

Ved å bruke en gjennomsnittlig investeringsprofil for produksjonsfasen hverken fremgår eller ivaretas
forhold og/eller utfordringer som er spesifikke for en planstrekning. Dette må derfor undersøkes på et
senere tidspunkt i forbindelse med ytterligere detaljering og spesifikasjon av kostnadene.
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Skjønnsmessig vurdering
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