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Forord
Foreliggende rapport er en sammenstilling av et lengre utredningsarbeid i regi av Jernbaneverket (JBV).
Prosjektet har hatt som mål å utarbeide en utredning for Kolbotn stasjon som gir grunnlag for
lokalisering. Utredningen skal tilfredsstille kravene til en KVU slik at den kan underlegges ekstern
kvalitetssikring (KS1) dersom det i ettertid skulle komme krav fra departementet om KVU/KS1.
Utredningen gjennomføres i forkant av planlegging etter plan- og bygningsloven, men er gjennomført i
nært samarbeid med Oppegård kommune.
Åse Drømtorp (JBV) har vært prosjekteiers representant og Torun Hellen har fulgt arbeidet som
Oppegård kommunes representant i prosjektgruppa. Elisabeth Nordli, Rambøll, har vært engasjert som
prosjektleder.
Samarbeidsgruppa har vært rådgivende for prosjektgruppa, og består av oppnevnte representanter for
Akershus fylkeskommune, Oppegård kommune, Statens vegvesen Region Øst, NSB og Ruter. Det har
også vært nedsatt en intern samarbeidsgruppe med representanter fra relevante enheter i JBV.
Styringsgruppa har bestått av representanter fra Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune,
Statens vegvesen Region Øst og Jernbaneverket, med sistnevnte som styringsgruppas leder.
Konseptbeskrivelser er levert av Norconsult og tettstedsanalyse av Asplan Viak. Sluttrapporten bygger
også på tidligere arbeider/analyser av og rundt Kolbotn stasjon.
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Sammendrag
Jernbaneverket har besluttet at Follobanen skal bygges som en direktelinje mellom Oslo og Ski, og at
planlegging av ny stasjon på Kolbotn skal videreføres som et eget prosjekt som kjøres parallelt med
bygging av Follobanen. En utbygging på Kolbotn vil komme etter ferdigstilt Follobane.
Med utgangspunkt i gjennomført behovsanalyse er det prosjektutløsende behovet formulert som:

En tilgjengelig og sikker stasjon for reisende til og fra Kolbotn
Videre legger Jernbaneverket følgende samfunnsmål til grunn for konseptvalg på Kolbotn:

Kolbotn skal ha et attraktivt kollektivt transporttilbud som ivaretar en flerkjernet
utvikling i Sørkorridoren og bidrar til en god sentrumsutvikling i Kolbotnområdet.
For brukerne er følgende effektmål for Kolbotn stasjon definert:






En tilgjengelig stasjon
En sikker og trygg stasjon
Et attraktivt kollektivtilbud
Et velfungerende sentrum

Det er utviklet 4 konsepter for lokalisering av ny stasjon på Kolbotn, og etter en samlet analyse av disse
anbefaler Jernbaneverket at konsept 1, oppgradering av dagens stasjon, legges til grunn for videre
planlegging. Dette konseptet er det økonomisk mest fordelaktige. I tillegg gir konseptet best
måloppnåelse og er mest fleksibel i forhold til andre pågående planprosesser som kan ha betydning for
Kolbotn og et framtidig togtilbud.

Figur 1 Anbefalt konsept; Oppgradering av dagens stasjon
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En oppgradering av dagens stasjon vil omfatte:
 Reduksjon til 2 spors stasjon med sideplattformer
 Utvikling av dagens stasjonsmiljø med forplass
 Tilrettelegging for «knutepunkt» med sykkelparkering, busskorrespondanse med mer
 Nye underganger for å redusere barrierevirkning
 Nye brede sideplattformer som også kan håndtere doble togsett (Type 75, «Flirt»)
 Universell atkomst til plattformene ved hjelp av heiser eller ramper
 Oppgradering av sikkerheten på stasjonen
Trafikalt vil løsningen innebære:
 Bedre tilgjengelighet til stasjonen for gående, syklende og for andre kollektive transportmidler
 Togtilbud bestående av 4 tog/time i grunnrute i kombinasjon med innsatstog
Uavklarte planer må svare ut muligheter for å øke kapasiteten i rush, med mål at tilbudet skal være
tilgjengelig samtidig med ferdigstillelse av Kolbotn stasjon.
Det vil være mulig å opprettholde drift på sporet under det meste av anleggsperioden, noe som er svært
viktig for å kunne gi et konkurransedyktig tilbud for godstransport.
Ut fra et bærekraftperspektiv vil det være mest forsvarlig å bygge videre på det som allerede er bygget
fremfor å rive det gamle og bygge nytt. Anbefalte løsning bygger på dagens sentrumskjerne og de
kvaliteter som allerede finnes rundt tettstedet og stasjonen i dag. Stasjonen blir liggende i midten av det
arealet som er regulert til sentrumsformål i gjeldende hovedplan. Med sin sentrale plassering er det
korte avstander til boligområder, næring, kultur og offentlige kontorer. Åpne passasjer under jernbanen
vil redusere barrierevirkningen.
Konseptet er kostnadsberegnet til 314 millioner kroner, med en usikkerhet på +/- 40%.
Det største markedet for reisende til/fra Oslo ligger nord for Kolbotn, og en vendemulighet for
innsatstog i dette området (Rosenholm) gir noe bedre samfunnsøkonomi enn et tilbud som også tar
med seg Kolbotn. Det vil være nødvendig å optimalisere både investeringskostnader og driftsopplegg før
lokalisering av vendemulighet fastsettes endelig.
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1

Innledning

1.1

BAKGRUNN

Jernbaneverkets ledergruppe vedtok i mars 2009 at nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (Follobanen)
skal bygges som direktelinje uten stopp mellom Ski og Oslo S. Det blir dermed ingen stasjon på
Follobanen mellom Oslo S og Ski. For Oppegård kommune var dette en vesentlig endring i forhold til
tidligere beslutninger og foreliggende planer for Kolbotn sentrum. Kolbotn stasjon har gjennom mange
år falt utenfor alle planer om oppgradering av stasjoner fordi det har ligget en forutsetning om at den
skulle flyttes.
Knyttet til vedtaket for Follobanen, besluttet JBV å videreføre planlegging og etterfølgende bygging av
ny stasjon på Kolbotn som et eget prosjekt som kjøres parallelt med planlegging, prosjektering og
bygging av Follobanen. En utbygging på Kolbotn vil komme etter ferdigstilt Follobane.
Prosjektet er ikke prioritert i NTP 2014-23, men er omtalt i Jernbaneverkets forslag til handlingsprogram
for samme periode.
Arbeidet med ny Kolbotn stasjon har pågått i lang tid. Det er utredet ulike løsninger og plasseringer både
som del av prosjektet Follobanen og etter at ny Kolbotn stasjon ble opprettet som eget prosjekt. Forut
for denne utredningen er det utredet 7 ulike stasjonsplasseringer, framkommet på bakgrunn av
idéseminarer og videre bearbeiding av løsninger etter dette.
Oppegård kommune har som ett av flere mål i kommuneplan 2011-2022 at Kolbotn skal være en
regional og urban vekstkjerne og et kollektivknutepunkt i Stor-Oslo og Follo. Kollektivtransportnettet
skal videreutvikles med ny stasjon og oppgradert kollektivknutepunkt i Kolbotn. Kommunen er opptatt
av at stasjonen og kollektivknutepunktet skal bli en velfungerende og integrert del av Kolbotn sentrum.
Av kommuneplanen framgår det også at utvikling av ny jernbanestasjon og kollektivknutepunkt må ses i
sammenheng med bruk av Rosenholm stasjon til innfartsparkering. Når endelig plassering av ny stasjon
og sportrasé er avklart, vil kommunen vurdere hvilke arealer videre planlegging bør omfatte for å ivareta
helhetlig sentrumsutvikling.

1.2

UTREDNING ETTER KVU-METODIKK

Konseptvalgutredning (KVU) er regjeringens metode for å analysere store statlige investeringsprosjekter
(>750 mill.kr) i en tidlig fase, og danner grunnlag for et overordnet prinsippvedtak om valg av
utbyggingskonsept. Godkjenning av videre planlegging baseres på valgte konsept.
Samferdselsdepartementet har ikke stilt krav om utarbeidelse av en konseptvalgutredning (KVU) for
Kolbotn stasjon, men Jernbaneverket ser det allikevel som ønskelig at denne metodikken benyttes i
vurderingene av ny stasjon på Kolbotn. KVU-metodikk vil i denne sammenheng tydeliggjøre hvorfor
enkelte løsninger er bedre egnet enn andre og hva ny stasjon skal bidra til å oppnå, i tillegg til hvordan
prosjektet bør utformes til beste for brukerne og samfunnet – med andre ord bygge det samfunnet
faktisk har bruk for.

1.3

ORGANISERING OG PROSESS

Arbeidet har lagt vekt på å oppnå en god og åpen prosess med god kontakt med Oppegård kommune,
Akershus fylkeskommune/Statens vegvesen (med hensyn til fylkesveinettet innenfor influensområdet)
og med NSB og Ruter As med hensyn til kollektivtilbud i tilknytning til stasjonen og i influensområdet for
øvrig. Disse har deltatt i både styrings- og samarbeidsgrupper som vist i Figur 2: Prosjektets organisering.
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I tillegg har det vært opprettet en intern samarbeidsgruppe i JBV. Denne gruppa har jevnlig blitt holdt
orientert om arbeidet, og har bistått med faglige utredninger og vurderinger underveis.

Figur 2: Prosjektets organisering

Ulike interesseorganisasjoner, som pendlerforeninger, velforeninger og beboerforeninger, sentrums-/
grunneier-/næringslivsforeninger, næringslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner o.l. har vært invitert til
verksted for å bidra med innspill til behov og konseptutvikling.
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2

Situasjon og utfordringer

Situasjonsbeskrivelsen inneholder faktagrunnlag som grunnlag for presentasjon og utvikling av
behov, mål og krav og alternative konsepter. Den beskriver dagens situasjon (2012/2013) for
Kolbotn stasjon og stasjonens influensområde, herunder bosetting og sysselsetting,
sentrumsutvikling og transportmarked og infrastruktur for de ulike transportformene. Kapittelet
bygger på en egen underlagsrapport [1].

2.1

UTREDNINGSOMRÅDET
Tettstedet Kolbotn er kommunesenteret i Oppegård kommune.
Kommunens lokalisering rett sør for Oslo gjør Kolbotn til et
attraktivt område både for bosetting og næringsliv. Kolbotns
særpreg skyldes i stor grad stedets beliggenhet ved
Kolbotnvannet, omgitt av tydelige grønne åsrygger.
Beliggenheten i en "gryte" mellom åsene og vannet gjør at
Kolbotn av enkelte beskrives som et Oslo i miniatyr.
Utredningen omfatter lokalisering av stasjon på Kolbotn.
Utredningsområdet omfatter derfor hele tettstedet Kolbotn, og
alle aktuelle steder det kan være aktuelt å lokalisere en stasjon
på Kolbotn. Kolbotn stasjon ligger 12,9 km fra Oslo S. Avstanden
til Ski, som er regionsenteret i Follo, er 11,43 km. Antall av- og
påstigende ved Kolbotn stasjon gjør den til den nest største
stasjonen i Follo, bare Ski har flere av- og påstigende. Avstanden
fra Kolbotn stasjon til de nærmeste stasjonene er 1,5 km mot
nord (Rosenholm stasjon) og 1,2 km mot sør (Solbråtan stasjon).
Influensområdet, det området som påvirkes av Kolbotn stasjon,
omfatter likevel et større område enn det som avgrenses av
nabostasjonene siden det er hensiktsmessig å vurdere stasjonen
i en større sammenheng. Trafikalt utgjør influensområdet hele
strekningen mellom Ski og Oslo S.

Figur 3: Utredningsområdet (kilde: finn.no)

2.2

BOSETTING OG SYSSELSETTING

BOSETTINGEN I KOMMUNEN HAR TYNGDEPUNKT OMKRING KOLBOTN TETTSTED
I Oppegård kommune bor det ca. 26.000 personer (2013), hvorav ca. 13.000 bor i Kolbotn eller
1
nærliggende bo-områder med Kolbotn stasjon som nærmeste jernbanestasjon . Kommunens areal er 37
2
km , og Oppegård er dermed den minste kommunen i Akershus i utstrekning. I forhold til størrelsen er
antallet bosatte, og dermed også arealutnyttelsen, høy. Om lag 96 % av innbyggerne bor i tettsteder,
noe som utgjør ca.30 % av kommunens areal (2011) [SSB].
Kommunen deles i en vestre og en østre del av Gjersjøen. Hovedtyngden i bebyggelsen ligger i østre del
av kommunen, der bebyggelsen ligger som et bånd langs fv 152 Skiveien og Østfoldbanen med de fem
stasjonene Kolbotn, Solbråtan, Myrvoll, Greverud og Oppegård. Mot nord grenser Oppegård til Oslo
kommune med kort avstand til Rosenholm stasjon, og mot sør til Ski kommune med kort avstand til
Vevelstad.
Det er ca. 10.200 boenheter i Oppegård (2012), de fleste lokalisert nord for og på østsiden av Gjersjøen,
langs jernbanelinjen. Om lag 3.000 boenheter er lokalisert i og rundt Kolbotn sentrum. Om lag 75 % av
1

Dvs. 25 minutter gangavstand
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boligene i kommunen er småhusbebyggelse, mens vel 25 % er blokkleiligheter. Andelen blokkleiligheter
er større på Kolbotn enn i resten av kommunen, og utgjør en tredjedel.
KOMMUNEPLANEN LEGGER OPP TIL HØY BEFOLKNINGSVEKST
Fram mot 2025 forventer kommunen å ha ca 32.000 innbyggere, en vekst på ca 6.000 sammenlignet
med 2013 [Kommuneplan, KPL]. Veksten er beregnet ut fra planlagt boligbygging og historisk vekst. Av
denne veksten antas 3.000 nye å bosette seg i Kolbotn. SSBs befolkningsprognoser (MMMM) legger til
grunn samme vekst først i 2040 (ca 31.000 innbyggere).
Alderssammensetningen i kommunen tyder på
at det bor mange barnefamilier i Oppegård, men
at antall bosatte i aldersgruppen 20-30 år er lav
[KPL]. Dette er typisk for forsteder uten eget
utdanningstilbud etter videregående skole.
Forventet alderssammensetning i befolkningen
fram mot 2025 viser at andelen innbyggere i
aldersgruppen 19-66 år går noe ned. Antall
innbyggere i denne aldersgruppen forventes
likevel å øke, og knapt halvparten av forventet
vekst i innbyggere vil være i denne
aldersgruppen. Antall innbyggere i skolealder (618 år) forventes å gå ned fra 2011 til 2025, særlig
i alder for ungdoms- og videregående skole.
Nedgangen er imidlertid liten både i antall og
prosent. Over halvparten av den forventede
veksten på ca 6000 innbyggere vil være eldre
enn 66 år. [KPL]
Figur 4 Fortettingsområder Kolbotn sentrum (Kilde: KPL, vedleggskart fortettingsområder Kolbotn)

NÆRINGER MED BEHOV FOR GOD TILGJENGELIGHET FOR PERSONKUNDER ER I VEKST
Historisk er mye av næringsvirksomheten i Oppegård knyttet til skogsdrift og Gjersjøelven. I nyere tid
har næringsvirksomheten i kommunen i hovedsak fulgt trendene i næringslivet og gått fra produksjon til
servicenæringer og forretningsmessige tjenester, og arealkrevende og transportintensive næringer er i
nedgang. Oppegård har i dag et markant innslag av kunnskapsbaserte virksomheter. Mange
arbeidsplasser er også knyttet til handels- og servicevirksomhet, samt helse og omsorg. Det finnes større
bedrifter innenfor lager og transportsektoren, mens tradisjonell industri og primærnæringer nesten ikke
er til stede i Oppegård. Kommunens næringsliv er i hovedsak rettet mot Oppegårds egen befolkning, og
kommunen er i liten grad et regionalt sentrum. [ECON Pöyry]
Arbeidsplassene i Oppegård har et tyngdepunkt omkring Kolbotn og næringsarealene nord i kommunen.
Kolbotn er hovedsenteret for service- og handelsvirksomhet, mens hovedvekten av næringslivet er
lokalisert til Mastemyr næringspark og Sofiemyr-området. De to store næringsområdene ligger nær
henholdsvis E18 og E6. Kunnskapsbaserte virksomheter er i hovedsak lokalisert i området Kolbotn –
Rosenholm.
Sentrumsutviklingen i Kolbotn har ført til en økning i handels-, service og kulturvirksomheter og har
bidratt til at Kolbotn er blitt et mer tydelig sentrum i kommunen. Kolbotn sentrum kan potensielt
utvikles som et interessant lokaliseringsalternativ for kunnskapsbaserte virksomheter. Slike næringer er
spesielt avhengige av gode kommunikasjoner. Dette gjelder både med hensyn til rask forbindelse til Oslo
sentrum eller for eksempel til en flyplass, men også med hensyn til komfort som gir mulighet for å
kombinere transport og arbeid. Behovet for kommunikasjon gjelder ikke bare pendling fra bosatte i
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Follo til Oslo, men også kontakt mellom eventuelle arbeidsplasser lokalisert i Follo og tilvarende
kompetansemiljøer andre steder i regionen. [ECON Pöyry]
HØYT UTDANNINGSNIVÅ I BEFOLKNINGEN
Ved utgangen av 2010 var det registrert 12.900 sysselsatte personer med bosted i kommunen. Antall
registrerte arbeidsplasser var 9.300 [SSB]. Det er ca. 7.000 sysselsatte i Kolbotn.
Utdanningsnivået for de sysselsatte som bor i Oppegård er høyt. 42 % av de sysselsatte i kommunen har
universitets-/høyskoleutdanning (2010) [SSB]. Andelen sysselsatte med universitetsutdanning er
nærmere nivået i Oslo enn i resten av Follo og i landet for øvrig.
ARBEIDSMARKEDET STREKKER SEG OVER KOMMUNEGRENSEN
Oppegård tilhører et stort arbeidsmarked der Oslo er midtpunktet. Pendling over kommunegrensene er
stor begge veier. Dette gjelder også Oppegård kommune der 70 % av de sysselsatte har arbeidssted
utenfor kommunen, hvorav 50 % jobber i Oslo og 20 % i andre kommuner i Akershus og Follo. Av de som
har arbeidsplassen sin i Oppegård kommune er 40 % bosatt i kommunen, 20 % er bosatt i Oslo og 20 %
er bosatt i Follo. Resterende er i hovedsak bosatt i Østfold og i øvrige deler av Akershus.
At en stor andel pendler til Oslo er naturlig ut fra kommunens lokalisering nær Oslo, men Oppegård
henter også mye arbeidskraft motsatt vei. Det er særlig innen yrker som finans, data og
forretningsmessig tjenesteyting at arbeidstakerne pendler inn til Oppegård. Det er likevel flere innen
disse yrkene som bor i Oppegård og pendler ut av kommunen for å komme på arbeid. Også innen helse
og omsorg og innen offentlig administrasjon er det mange som pendler ut av kommunen.
Framtidig vekst i antall arbeidsplasser/sysselsatte er vanskelig å forutsi, men det antas at utviklingen vil
følge den generelle befolkningsutviklingen. Næringsveksten antas å bli størst i områdene Kolbotn
sentrum, Rosenholm Campus, Sofiemyr og Mastemyr. I framtidige planer er det lagt opp til økt
næringsutvikling i disse områdene, samtidig som det allerede er en del ledig kapasitet i eksisterende
lokaler.

2.3

SENTRUMSUTVIKLING OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

JERNBANESTASJONEN ER VIKTIG FOR UTVIKLINGEN AV KOLBOTN
Utviklingen på Kolbotn er tett knyttet til jernbanen, både historisk og i dag. Tettstedet er først og fremst
et sentrum for Oppegård kommune, men nærheten til Oslo gjør Kolbotn svært aktuelt for vekst i både
bosatte og arbeidsplasser. Det kan bli en utfordring for kommunen å legge til rette for veksten uten at
voksesmertene blir for alvorlige og stedet mister sitt særpreg.
Utbyggingen av Kolbotn sentrum vest har kommet langt, og kommunen ønsker nå å utvikle områdene
mot øst. Utviklingen i vest er igangsatt under en forventning om at Kolbotn skulle bli en stasjon på
Follobanen, og dermed flyttes noe østover fra dagens lokalisering. Utviklingen i øst er av samme grunn
ikke kommet i gang.
Kolbotn sentrum vil bli et stadig viktigere kollektivknutepunkt. Plasseringen av stasjonsfunksjoner og
spor vil være avgjørende for hvordan Kolbotn sentrum skal utvikles videre, og kommunen ønsker at
stasjonen skal bli en integrert del av sentrum. [KPL] Slik stasjonen og omgivelsene er utformet i dag
oppleves den av mange som en barriere gjennom tettstedet. Det er ikke noen samlet
kollektivknutepunkt i Kolbotn.
Kommunen ønsker å bygge videre på de stedskvalitetene Kolbotn har i dag, med nærhet til vann og
naturområder. Utformingen av Kolbotn sentrum bør gjenspeile lokalsamfunnets verdier og være
tilpasset en mellomstor, urban kommune med fokus på folkehelse og miljø. Videre bør den bidra til
merkevarebygging for å gjøre kommunen bedre kjent i Osloregionen. Det skal derfor satses på aktivitet,
kvalitet og attraksjon. [KPL]
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KOLBOTN ER VIKTIG I EN FLERKJERNET UTVIKLING AV OSLO
Både i Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur for Akershus og i Osloregionens
arealstrategi er Kolbotn trukket fram som en av kjernene i en flerkjernet utvikling av
hovedstadsområdet. Kolbotn har også en viktig rolle i Folloregionens samferdselsstrategi. Som
knutepunkt vil togtilbudet på Kolbotn ikke bare gjelde lokale beboere, men også reisende som
kombinerer ulike reiseformer.

2.4

JERNBANE OG TOGTILBUD

STASJONEN GIR BEGRENSINGER I TOGTILBUDET
Kolbotn stasjon ligger på Østfoldbanen mellom Ski og Oslo S, og ble åpnet i 1895. Stasjonen har 3 spor til
plattform. Spor 1 nærmest stasjonsbygningen benyttes av tog i retning Oslo og spor 3 nærmest Kolbotn
torg benyttes av tog i retning Ski. Spor 2 benyttes av innsatstog mellom Kolbotn og Oslo (tog som starter
eller slutter på Kolbotn i morgen- eller ettermiddagsrushet) og i avvikssituasjoner. Regulære tog og
rushtidstog i retning Oslo har med andre ord ikke avgang fra samme plattform.
Lengden på midtplattformen er 160 m, mens plattformen til spor 1 er 180 m. Plattformene er akkurat
lange nok til de togene som betjener stasjonen i dag, men tilfredsstiller ikke Jernbaneverkets krav til
lengde ved nybygging/ombygging av stasjoner. Sporveksler i hver ende av plattformen vanskeliggjør
plattformforlengelser uten sporomlegging.
DÅRLIG TILGJENGELIGHET FOR DE REISENDE
Det er plattform på stasjonssiden til spor 1 og en midtplattform til spor 2 og 3. Atkomsten til
midtplattformen er kun via trapp fra undergangen under sporene. Midtplattformen er ikke universelt
utformet. Det er ramper i trappa for barnevogner som utgjør en lang og bratt atkomst. På grunn av
stigningen kan rampene ikke brukes av personer i rullestol. Rullestolbrukere som skal til Kolbotn fra Oslo
må dermed kjøre til Ski og ta nordgående tog tilbake til Kolbotn. Rampene tar dessuten mye plass for de
som går i trappa. Både undergangen under sporene og trappa opp til midtplattformen er såpass smal at
det er vanskelig å gå "motstrøms" i ettermiddagstimene.
SIKKERHETEN PÅ STASJONEN ER IKKE TILFREDSTILLENDE
Kolbotn stasjon ligger i en kurve. Dette medfører at avstanden mellom plattform og tog er for stor i
henhold til gjeldende regelverk for nye stasjoner, med påfølgende fare for å havne mellom tog og
plattform ved av-/påstigning. Det er observert to tilfeller med personer i sporet som en konsekvens av
dette. Dette kravet har ikke tilbakevirkende kraft.
Bredden av midtplattformen varierer mellom 5,5 m og 3 m. På midtplattformen er det i tillegg et
trappehus som begrenser bredden på plattformen, spesielt mot spor 2. Avstanden fra plattformkanten
ved dette sporet og trappehuset er svært liten, ca. 0,5m.
VANSKELIGE FORHOLD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Eneste atkomst til midtplattformen er via en trapp, og er en utfordring for drift og vedlikehold av
plattformen. Særlig snømåking er vanskelig og må gjøres manuelt. Snøen måkes ut i sporet for så å
fjernes av skinnegående maskiner. Stasjonen mangler plass til deponering av snø. Plattformer som er
glatte eller ikke måkt kan også medføre togforsinkelser på grunn av lang oppholdstid på stasjonen.
Rett nord for stasjonen krysser Kolbotnveien Østfoldbanen på bru. Dette skaper problemer både ved at
snøen havner i spor og sporveksel ved snøbrøyting av veien og ved at avstanden mellom kjøreledning og
bru er for liten etter gjeldende regelverk. Kravet vil utløses ved nybygging.
Jernbaneinfrastrukturen ved stasjonen er av eldre dato, og både sporveksler, skinner, sviller,
underbygning, signalanlegg og kjøreledningsanlegg har behov for utskifting.
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KAPASITETEN PÅ DAGENS BANE ER UTNYTTET
Østfoldbanens kapasiteten for antall tog i rush er maksimalt utnyttet mellom Oslo S og Ski.
Tog med ulik hastighet og stoppmønster reduserer kapasiteten på strekningen. Når det ikke finnes ledig
kapasitet oppstår ofte hyppige og langvarige forsinkelser, og hurtiggående tog forsinkes av stoppende
lokaltog. NSB etterspør kapasitet for økt persontrafikk på strekningen. Også godsnæringen etterspør
kapasitet i den samme delen av døgnet som persontrafikken. Dagens kapasitetsutnyttelse på
Østfoldbanen tilsier at det ikke er plass til flere godstog uten at persontog tas ut av rute. Dette gjør det
vanskelig å oppnå målet om overføring av godstransport fra vei til bane i denne korridoren. [KU FB]
Togene som betjener Kolbotn stasjon (desember 2012) tilbyr i makstimen (ankomst Oslo kl. 07:3008:30) ca. 3200 seter mot Oslo S. De fleste setene er opptatt før togene kommer til Kolbotn. Antall
avganger i framtida vil påvirke kapasiteten fra Kolbotn stasjon.
Når Follobanen står ferdig vil alle linjer som starter sør for Ski kjøre Follobanen. Kolbotn vil da kun
betjenes av lokaltog (linje L2). I foreløpig ruteplan for 2023 er det lagt opp til 4 avganger per time på
innerlokalen Ski – Oslo. Det er vendekapasiteten på Ski stasjon og i Oslo som er begrensningen.
EN STOR ANDEL AV REISENE I SØR-KORRIDOREN GÅR MED TOG
Utbyggingsmønsteret langs jernbanen i Follo, særlig i Oppegård kommune, gjør toget til det viktigste
kollektivmiddelet i Folloregionen. Toget gir et raskt tilbud i den retningen (nord-sør retning) som er den
viktigste for arbeidsreiser i regionen.
Dette tilsier at en tredjedel av alle motoriserte reiser over bygrensa mellom Follo og Oslo i denne timen
foregår med tog. Ved kun å se på reiser i retning Oslo i morgenrushet er togets andel enda høyere – hele
65 % av alle kollektivreiser over bygrensa fra sør mot nord mellom kl. 07:00 og 08:00 foregår med tog.
[PROSAM 193]

Figur 5 Andel motoriserte kollektivreiser over kommunegrensa mot Oslo

Samferdselsstrategier for Akershus legger til grunn at jernbanen skal være grunnstammen i
kollektivtilbudet i fylket. Manglende kapasitet til flere biler og til dels også busser i Oslos sentrale deler
vil forsterke behovet for at toget må ta en vesentlig del av forventet trafikkvekst. Busser må i enda
større grad enn i dag stå for mating til/fra tog, noe som forutsetter helhetlig planlegging av
kollektivtilbudet.
15. januar 2014
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FOLLOBANEN VIL ENDRE STASJONENS ROLLE
I dag er Kolbotn stasjon en stasjon som skal fungere både for lokaltog som stopper og for lokal-, regionog godstog som passerer. Sånn sett er stasjonen i dag en lokaltogstasjon på en strekning med blandet
togtrafikk. I framtida vil alle persontog på Østfoldbanen stoppe på Kolbotn, og stasjonen vil bli en
lokaltogstasjon på en lokaltogstrekning. Framtidig løsning for godstog på strekningen er ikke avklart,
men det vil uansett være passerende godstog på stasjonen.
GODSTRANSPORTEN PÅ BANE VIL SANNSYNLIGVIS ØKE
2
Godstrafikken på Østfoldbanen domineres av intermodale godstransporter fra Oslo og Østfold mot
Sverige og Kontinentet, samt nasjonale vognlast- og tømmertog. Sammenlignet med andre
banestrekninger er jernbanens markedsandel i denne korridoren i dag lav. Rundt 10 prosent av
godstransporten over riksgrensen går med tog, mens jernbanens andel av tonn stykkgods mellom flere
av de store byene i Norge er over 50 prosent. Retningsbalansen for godstransport med jernbane over
grensen er skjev, eksportvolumet er under halvparten av importen.
Det er et nasjonalt ønske om å få mer gods over til bane fra vei. I forbindelse med KVU for Intercitystrekningen Oslo – Halden er det beregnet at ett gjennomgående godstog i hver retning per time er
tilstrekkelig til å kunne håndtere en markedsandel på 45 % i 2040 med 600–750 meter lange godstog.
Dette forutsetter at Follobanen står ferdig og at det er utbygd dobbeltspor på hele strekningen til
Halden. [KVU IC] Antall godstog begrenses i dag ikke bare av kapasiteten på Østfoldbanen, men også av
Brynsbakken mellom Oslo og Alnabruterminalen og Tistedalsbakken mellom Halden og riksgrensen. Når
Follobanen er tatt i bruk vil det teoretisk være mulig å kjøre godstog på den. Særlig nattestid vil det
være god kapasitet. Tog som skal videre vestover gjennom Oslo-tunnelen vil kunne benytte tunnelen.
De fleste godstog skal imidlertid til/fra Alnabru eller lenger nordover. Disse godstogene må benytte
Østfoldbanen med mindre en ny godsforbindelse mellom Follobanen og Hovedbanen bygges. Antall
godstog på Østfoldbanen kan derfor bli større enn i dag. Jernbaneverket har ambisjoner om en dobling
av godstransport på bane innen 2020, og en stor andel av denne økningen vil belaste Østfoldbanen.
Bygging av en ny godsforbindelse til Alnabru vil dermed ha stor betydning for trafikk på Østfoldbanen.
[KU FB]
STØY FRA JERNBANEN ER INNENFOR KRAVENE
Støybildet på Kolbotn karakteriseres ved bidrag knyttet til hver togpassering og påfølgende stille
perioder. Det betyr ofte høye maksimalnivåer og lave ekvivalentnivåer.
Jernbaneverket har kartlagt utendørs støyforhold fra togtrafikk (2012). Det er funnet en bolig i
Oppegård kommune med innendørs støyforhold over tiltaksgrensen på 42dB. Jernbaneverket har
utarbeidet en handlingsplan med formål å redusere støyplagen i forhold til utendørs støyforhold.
Resultatet fra kartleggingen er vist i Figur 6. Grønn farge viser støyforhold under 55dB, gult under 60dB,
oransje under 65dB og rødt under 70dB.

2

To eller flere ulike transportmidler benyttes ved produksjon i samme transportkjede
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Figur 6 Kartlegging av utendørs støy fra togtrafikk, Lden. Dagsituasjon til venstre, nattsituasjon til høyre (JBV 2012)

2.5

VEINETT OG BILTRAFIKK

INNFARTSPARKERINGEN ØNSKES FLYTTET TIL ROSENHOLM
Det er innfartsparkering med 65 plasser (hvorav 2 HC-plasser) i tilknytning til Kolbotn stasjon. I tillegg er
det leid 200 plasser i parkeringshuset ved Kolbotn Torg til innfartsparkering. For å benytte parkeringene
er det nødvendig med et forhåndsbetalt oblat. Innfartsparkeringsplassene har tre ulike atkomster, noe
som betyr at det kan være nødvendig å beregne god tid til å finne parkeringsplass på tider der plassene
nærmer seg fullt belegg. Plassene på stasjonen er stort sett fulle, mens det varierer mer i
parkeringshuset.
Av Oppegård kommuneplan 2011-2022 framgår at kommunen ønsker at innfartsparkeringen ved
Kolbotn stasjon legges til Rosenholm stasjon. Kommunen har stilt arealer til rådighet for utvidelse av
Rosenholm innfartsparkeringsplass. Det pågår planer for opparbeidelse av 300 plasser på arealene, og
planer for oppgradering av eksisterende innfartsparkering. Etter at disse arbeidene er gjennomført vil
det være 562 bilparkeringsplasser ved Rosenholm stasjon. Kostnadene for parkering på Kolbotn stasjon
er 50 NOK per mnd, mens det i parkeringshuset koster 290 NOK. Parkering på Rosenholm er gratis. Et
månedskort mellom Kolbotn og Oslo koster 1070 NOK, mellom Rosenholm og Oslo koster månedskortet
620 NOK.
LAV STANDARD PÅ LOKALVEIENE RUNDT JERNBANEN
Oppegård kommune omfatter en rekke ferdselsårer fra Oslo mot sør: E18 Mosseveien, fylkesvei 152
Skiveien/ Mastemyrveien og fylkesvei 130 Gamle Mossevei er av de viktigste i nord-sør retning innenfor
kommunen. I tillegg er det god tilknytning til E6 som går rett øst for kommunegrensa mot Ski. Det
kommunale veinettet i Oppegård består av ca 110 km kjørevei. I sentrum er den viktigste kommunale
veien Kolbotnveien fra Liaveien/Kolbotn torg, over jernbanesporene, forbi stasjonen og mot Skiveien.
Denne er stengt for gjennomkjøring (unntatt buss) ved Kolbotn stasjon (øst for stasjonen).
Solbråtanveien på østsiden av stasjonen er også stengt for gjennomkjøring fra Theodor Hansens vei til
jernbaneundergangen ved Kolbotn Torg. Strekningen mellom Kolben og inn-/utkjøringen til P-huset fra
Solbråtanveien er skiltet som gågate.
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Enkelte kommunale veier i og rundt Kolbotn sentrum har lav standard, med smal kjørebane, smale
fortau, vanskelige/"trange" svinger (bl.a Solbråtanveiens nordre del) og det er også en lav og trang
undergang under jernbanesporet (Theodor Hansens vei) med svært smalt fortau.

Figur 7 Hovedveinettet Oppegård (kilde: BOTSFOR)

Hele det kommunale veinettet i Kolbotn sentrum har skiltet hastighet 30 km/t. Fartsgrensen på
fylkesveinettet er 40 - 60 km/t (fv. 152 Skiveien og fv. 132 Skiveien har 50 km/t, fv. 152 Mastemyrveien
har 60 km/t mens fv. 127 Liaveien har 40 km/t). De fleste fylkesveiene i Oppegård har en
dobbeltfunksjon som gjennomfartsveier og lokalveier.
FULLFØRING AV KOLBOTNRINGEN ER HØYT PRIORITERT I OPPEGÅRD

Figur 8 Kolbotnringen (Kilde: KPL, Kolbotnringen)
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I Oppegård kommuneplan 2011-2022 er fullføring av Kolbotnringen trukket fram som et viktig prosjekt å
få gjennomført. Dette innebærer forlenging av Liaveien til Kolbotnveien i sør, ny tunnel
(Skrententunnelen) på fv 152 øst for Kolbotn sentrum og utvidelse med to felt i fv 152 Rikeåstunnelen
for å sikre beredskap og kapasitet [KPL].
Tiltakene er ikke prioritert i Samferdselsplanen for Akershus 2013-2016. [samfplanen]
MODERAT TRAFIKK PÅ VEIENE RUNDT KOLBOTN
Oppegård har stor trafikk til og fra Oslo, og det kjøres mye internt i kommunen. I Kolbotnområdet
foregår nærmere 70 % av alle personturer med bil. Av disse er ca 12 % av bilturene lokale reiser i
Kolbotnområdet (interne reiser med både start- og målpunkt i området), ca 80 % går til eller fra
Kolbotnområdet (eksterne reiser med start- eller målpunkt utenfor området), mens kun ca 7-9 % er
3
gjennomgangsreiser (både start- og målpunkt utenfor området) . Det er relativt lite
framkommelighetsproblemer på veinettet i Oppegård. Inn mot Oslo er kapasiteten nærmest sprengt.
Biltrafikken forventes å øke i årene framover. Veksten vil skje både på grunn av økt reiseaktivitet og
bilbruk av de som allerede bor og jobber i kommunen, og fordi det forventes en vekst i antall
innbyggere. Fram mot 2030 viser transportmodellberegninger en vekst på 23 % i antall bilturer som
starter og/eller slutter i Kolbotnområdet. [BOTSFOR]
GODSTRANSPORTEN PÅ VEI ER I HOVEDSAK VARELEVERING
Det meste av godstransporten på vei i Oppegård kommune går på hovedveiene E6 og E18. På fylkes- og
kommunalveinettet er det først og fremst vareleveranser til butikker og øvrig næringsliv. Trafikktellinger
har vist at det er høyere andel tungtrafikk enn normalt på fv. 129 Sønsterudveien og fv. 152
Skiveien/Mastemyrveien. Tunge kjøretøy til og fra næringsområdene på Sofiemyr og E18 retning Oslo,
velger ofte å kjøre gjennom Kolbotn.
Kolbotn Torg er lokalisert rett vest for stasjonen og lokaliseringen og utformingen av senteret er knyttet
til forutsetningen om at Kolbotn stasjon skulle flyttes. Senteret har en trang og kronglete atkomst fra
Solbråtanveien, og de fleste vareleveranser skjer fra hovedatkomsten i Strandliveien.

2.6

BUSS

BUSSHOLDEPLASSENE ER IKKE SAMLOKALISERT MED JERNBANESTASJONEN
Det er anlagt bussholdeplass i Kolbotnveien, rett ved stasjonen (holdeplassen Kolbotn stasjon). Andre
holdeplasser i nærheten av stasjonen er Kolbotn sentrum (i krysset Ormerudveien - Kolbotnveien),
Kolbotnkrysset (i krysset Kolbotnveien - Skiveien) og Oppegård rådhus (i Kolbotnveien, foran rådhuset).
Gangavstand fra plattformen ved Kolbotn stasjon (stasjonsbygget) til de ulike holdeplassene er [Ruter]:
 Kolbotn stasjon: Ca 80 m
 Kolbotn sentrum: Ca 220 m
 Kolbotnkrysset: Ca 390 m
 Oppegård rådhus: Ca 380 m (langs Kolbotnveien, avstanden blir noe kortere ved å gå snarveien
under sporene og via trapp fra Kolbotn torg)
Spredning av bussholdeplassene gjør det vanskelig å reise for de som ikke er kjent, fordi en må finne den
riktige holdeplassen for den bussen en skal benytte. Kommer en med toget vil det i tillegg være
vanskelig å finne holdeplassene i det hele tatt siden flere ligger relativt langt fra stasjonen.
Gangavstandene gjør også holdeplassene lite egnet for tilbringertransport til/fra stasjonen.
3

Kolbotnområdet er i denne sammenheng definert som området mellom Myrvoll i sør, Fløysbonn/E6 i
øst, Oslo grense i nord og Gjersjøen/E18 i vest.
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Ved Kolbotn stasjon er Kolbotnveien kun åpen for buss og for trafikk til eiendommene (stengt for
gjennomkjøring). For øvrig er det ingen tilrettelegging for busser, som kjører i samme kjørefelt som
biltrafikken i Kolbotn.
BUSSRUTENE ER DÅRLIG TILRETTELAGT FOR MATING AV TOG
Det er flere busslinjer som betjener Kolbotnområdet, men linjene gir i liten grad mulighet for overgang
til/fra tog ved Kolbotn stasjon. For reiser mellom Tårnåsen og Oslo S og mellom Oslo S og Tårnåsen
korresponderer linje 83 på Kolbotn stasjon med lokaltoget (linje 500 Ski – Skøyen). For andre relasjoner
gir busstilbudet lang gangavstand og/eller lang ventetid ved bytte mellom buss og tog. Ut fra dette kan
det synes som om busslinjene er tiltenkt en annen rolle enn å mate til/fra tog.
Linje

Trasé gjennom Kolbotn

Nærmeste holdeplass
ved stasjonen

Frekvens

81B Vestbanen –
Ødegården

Fjellveien, Skiveien

Kolbotn sentrum

30 minutter, 15 minutter i
rush i rushretning

82E Vestbanen –
Tårnåsen ekspress

Mastemyrveien,
Skiveien

Kolbotnkrysset

15 minutter – kun i rush i
rushretning

83 Vestbanen Tårnåsen

Trollåsveien,
Kolbotnvein, Skiveien

Kolbotn stasjon

30 minutter (15 minutter
fra rådhuset)

84E Vestbanen –
Sofiemyr ekspress

Mastemyrveien,
Skiveien

Kolbotnkrysset

30 minutter – kun i rush i
rushretning

907 Ingierstrand –
Kolbotn

Kolbotnveien

Kolbotn stasjon

Kun enkelte avganger per
dag

Figur 9 Oversikt over bussbetjening av Kolbotn

Under 20 % av alle personreiser i, gjennom eller til/fra Oppegård skjer med kollektivtransport. Hvis vi
bare ser på motoriserte reiser (dvs alle personreiser unntatt gang-/sykkelreiser) utgjør kollektivreiser om
lag 23 % av reisene i Follo. For reiser til/fra Oslo, særlig arbeidsreiser, er imidlertid kollektivandelen
høyere. Målt i passasjerer mellom Follo og Oslo frakter busser bare halvparten så mange som toget per
døgn. Over døgnet benytter 28 % av de kollektivreisende mellom Follo og Oslo buss, mens 55 % benytter
tog og de restende 17 % bruker båt. I morgenrush i retning Oslo er bussandelen imidlertid lavere, ca 17
%. Buss er dermed et viktigere transportmiddel utenom rush enn i rush (se også Figur 5 Andel
motoriserte kollektivreiser over kommunegrensa mot Oslo).
Veinettet i Oslo er høyt belastet i rushtid, og kan bare ta i mot en liten del av framtidig vekst. Dette
betyr også at den delen av transportveksten som ønskes avviklet som kollektivtrafikk, bare i liten grad
kan betjenes med flere busser. Dette vil bli ytterligere forsterket i tida framover, og betyr at busser i
framtida i større grad må mate til jernbanen. Dette krever igjen større kapasitet på jernbanen, og at
buss og tog samordner sine ruter.

2.7

SYKKEL

Det er ca 50 sykkelparkeringsplasser under tak og ca 30 uten tak ved stasjonsbygningen på Kolbotn. Det
er dessuten sykkelstativ langs Solbråtanveien ved jernbaneundergangen og flere stativer på Kolbotn
Torg. Ingen av disse er under tak. Etter utbygging av innfartsparkering ved Rosenholm stasjon vil det
også være 40 plasser til sykkel der.
Fra 2007 har Oppegård inngått i Statens vegvesens sykkelbyprogram. Hensikten med
sykkelbyprogrammet er å styrke sykkelens rolle som transportmiddel. Oppegård kommune ønsker å
forbedre de lokale forholdene for sykling både av helse- og av miljømessige grunner.
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I 2005 var sykkelandelen i Oppegård 4 % (andel av alle reiser i, gjennom og til/fra Oppegård).
Kommunen har satt et mål om at andelen skal dobles til 8 % i 2019. Sykkel skal være et attraktivt,
naturlig og trygt transportmiddel i kommunen, og et reelt alternativ til bruk av bil. 50 % av bilturene i
Oppegård er under 5 km, og mange av disse kunne vært gjennomført med sykkel i stedet. Over 90 % av
Oppegårds innbyggere har under 10 minutters sykkelavstand (2-3 km) til nærmeste stasjon, og det ligger
derfor spesielt godt til rette for å øke andelen som kombinerer togreisen med sykkel. [Sykkelstrat]

Figur 10 Forslag til hovedrutenett for sykkel i Oppegård, utsnitt rundt Kolbotn tettsted (Kilde: Sykkelstrategi)

Det er et godt utbygd gang-/sykkelnett i store deler av kommunen, men det mangler et
sammenhengende nett for syklister. Dette gjelder også rundt og gjennom Kolbotn sentrum, der det i
hovedsak kun er langs Kolbotnveien det er tilrettelagt for sykling.
Oppegård kommune har utarbeidet en sykkelstrategi der sykkelveinettet er inndelt i tre nivåer;
hovedruter (23 km), lokale ruter (33 km) og turruter (26 km). Hovedrutene er de strekningene som har
størst sykkeltrafikkpotensial. I Kolbotn sentrum inngår både Skiveien, Mastemyrveien, Kolbotnveien (øst
og vest for stasjonen) og Kapellveien i det definerte hovedrutenettet. I tillegg inngår lenken
Strandliveien-Solbråtanveien-Theodor Hansensvei som binder sammen østre og vestre del av
Kolbotnveien under jernbanesporene. [Sykkelstrat]

2.8

GANGTRAFIKK

Utenfor stasjonsområdet er det enkelte steder i Kolbotn tilrettelagt for fotgjengere ved fortau eller
gang-/sykkelvei, men andre steder må fotgjengerne gå på kanten av en smal veibane. Disse veiene har
imidlertid lite trafikk og lavt hastighetsnivå. Det kommunale fortaus- og gangveinettet i Oppegård utgjør
ca 46 km [TS-plan]. Det er også fortau eller atskilt gang-/sykkelvei langs flere av fylkesveiene og det
pågår utbygging/planlegging av flere strekninger.
Oppegård kommune har planer om å utarbeide en gå-strategi for kommunen. Fokus i strategien skal
være kommunens eksisterende og ønskede muligheter for gange som transport og rekreasjon.
Kommunen ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen slik at folk kan gå til og fra barnehage,
skole, arbeidsplass, butikk, fritidsaktiviteter og kollektivknutepunkter.
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Oppegård har høyere kollektivandel og mindre bil- og sykkelbruk enn landsgjennomsnittet. Til gjengjeld
er andelen gangturer vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. [Sykkelstrat] Om lag 40 % av alle
personreiser internt i Kolbotnområdet foregår til fots. [BOTSFOR]

2.9

OPPSUMMERING UTFORDRINGER

I stikkord kan dagens situasjon og utfordringer oppsummeres slik:








En raskt økende befolkning gir store utfordringer både i forhold til arealutvikling og
transportavvikling
Vekst i antall sysselsatte/arbeidsplasser. Næringer med behov for god kundetilgjengelighet er i
vekst
Stor pendling mot Oslo-området, nødvendig å ta veksten på bane pga manglende kapasitet i
veinettet (tog grunnstammen i kollektivtilbudet)
Ingen samlokalisering av buss/bane, også lite tilrettelagt for kjørende, syklende og gående til
stasjonen – generelt dårlig tilgjengelighet!
Lav standard på jernbanestasjonen med korte og smale plattformer, plattform i kurve samt
gamle tekniske komponenter
Jernbanestasjonen oppleves som en barriere i tettstedet
Det går store godsvolumer gjennom Østfold, jernbanens markedsandel er vesentlig lavere enn
på andre banestrekninger
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3

Behov

I dette kapittelet presenteres de behovene som begrunner tiltak på Kolbotn stasjon. De baserer
seg på situasjonsbeskrivelsen og de utviklingstrekkene som påvirker transportetterspørselen.
Behovsanalysen bygger også på en interessentanalyse som identifiserer behovet til ulike
interessent- og brukergruppene. Hovedformålet til behovsanalysen er å identifisere det
prosjektutløsende behovet for å gjennomføre tiltaket. Kapittelet bygger på en egen
underlagsrapport[2].

3.1

NORMATIVE BEHOV

Normative behovsvurderinger tar utgangspunkt i overordnede politiske mål, lover og forskrifter og
drøfter samfunnets behov for Kolbotn stasjon ut fra disse. Analysen av normative behov er basert på
gjennomgang av relevante dokumenter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
Følgende normative behov er identifisert som særlig viktige og relevante for planleggingen av Kolbotn
stasjon:
 Et sikkert og universelt utformet kollektivknutepunkt med korte gangavstander mellom
kollektivtransportmidler og til sentrale gjøremål
 Et godt utbygd kollektivtilbud med gode overgangsmuligheter mellom tog og buss
 Byutvikling rundt stasjonen/i Kolbotn sentrum
Dette betyr ikke at andre hensyn ikke skal ivaretas, slike som hensyn til nærmiljø, støy, lokal
luftforurensning, naturmiljø, kulturminner, naturressurser og landskapsverdier. Dette er viktige hensyn
som må ivaretas i senere plan- og utredningsprosesser, men som ikke vurderes som særskilte
overordnede behov for Kolbotn stasjon.

3.2

INTERESSEGRUPPERS BEHOV

Interessegruppebaserte behovsvurderinger innebærer en kartlegging av hvilke interessenter som på ulik
måte berøres av Kolbotn stasjon, og hvilke behov disse interessentene har. Denne brukerdefinerte
behovskartleggingen gir også grunnlag for å avdekke interessekonflikter. Behovene er først og fremst
kommet fram gjennom direkte tilbakemeldinger i workshop 12. september 2012.
Interessentene er inndelt i primærinteressenter, sekundærinteressenter og aktører.
Primærinteressenter er de som er brukere, direkte avhengig eller direkte berørt av ny Kolbotn stasjon.
Dette gjelder både de som er brukere i dag, og potensielle/framtidige brukere av stasjonen, enten
stasjonen blir liggende der den er i dag eller flyttes. Sekundærinteressentene er de som er mer indirekte
berørt eller som mer sporadisk vil kunne ha nytte eller ulempe av ny Kolbotn stasjon. Aktører vil være
offentlige myndigheter med et formelt ansvar for planlegging og eventuelt utbygging av stasjonen.
PRIMÆRINTERESSENTER
InteressentBeskrivelse
gruppe
Arbeids- og
studiereisende

I denne interessegruppen inngår av- og
påstigende togpassasjerer som er på vei til og
fra arbeids- og utdanningssted, enten de
kommer til eller drar videre fra stasjonen til
fots, på sykkel, med buss eller bil. I praksis vil
dette i hovedsak være pendlere og andre som
har relativt faste reiser med tog til og fra
Kolbotn stasjon, og for de fleste foregår reisene
i rushtid.

Viktigste behov






Et velfungerende sentrum
rundt stasjonen, tilrettelagt
for en aktiv hverdag
Et godt knutepunkt med
gode og effektive
korrespondanser
Et godt transporttilbud på
bane med god kapasitet og
regularitet, spesielt i rush
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Fritids-,
handels- og
servicereisende

Operatører av
persontog

Interessegruppen omfatter av-/påstigende
fritids-, handels- og servicereisende med tog,
enten de kommer til/drar videre fra stasjonen
til fots, på sykkel, med buss eller bil. Dette vil
vanligvis være brukere med mindre faste reiser
enn interessegruppen arbeids- og
studiereisende, og som i større grad også reiser
utenom rushtidene.
Reisehensikten vil kunne variere, og kan f.eks
omfatte handel, kino/teater, besøk hos
venner/familie, time hos
tannlege/lege/behandler, møte hos offentlig
myndighet/privat tjenesteyting, osv.
Interessegruppen omfatter både de som reiser
til Kolbotn for slike reisehensikter og de som
reiser fra Kolbotn for å oppsøke slike tilbud
andre steder.
Interessegruppen omfatter togselskaper som
tilbyr persontransport på Østfoldbanen med
tog som stopper på Kolbotn stasjon. I dag er
dette NSB, men interessegruppen kan også
omfatte evt tilsvarende selskaper som får
tillatelse til å trafikkere Østfoldbanen med
persontog med stopp på Kolbotn stasjon i
framtida.












Driftere av
stasjonsområdet

Interessegruppen omfatter de som sørger for at
stasjonen er åpen for tog og for togpassasjerer,
herunder at plattform og spor er brøytet, at
signaler og sporveksler fungerer som de skal,
osv.






Et sammenhengende
sentrum hvor de fleste
«målpunkt» ligger i
nærheten av stasjonen
En stasjon som er tilgjengelig
for alle, og som er intuitiv i
bruk
En trygg stasjon

En funksjonell stasjon som er
lett å betjene, gir rask
tømming/fylling av
tog/plattform og som har
fleksibilitet i sporbruk
Et godt knutepunkt med
gode overgangs-muligheter
som gjør det attraktivt å
reise med tog
Et forutsigbart togtilbud som
dekker etterspørselen
En stasjon som bidrar
positivt til miljøet gjennom
lave utslipp og lite støy
En sikker stasjon uten fare
for brukerne
En stasjon som er enkel å
vedlikeholde

Figur 11 Primærinteressenters behov

SEKUNDÆRINTERESSENTER
Interessentgruppe

Beskrivelse

Viktigste behov

Naboer

Interessegruppen omfatter naboer til stasjonen
og brukere av nærområdene til stasjonen
(handel, service, kontorer, park, møteplasser,
osv), som må "forholde seg til" at stasjonen
ligger der den ligger selv om de ikke bruker togeller stasjonstilbudet. Interessegruppen
omfatter de som er naboer/brukere av
nærområdet enten stasjonen blir liggende der
den er i dag eller flyttes.
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Et sammenhengende
sentrum hvor stasjonen
utgjør en minst mulig
barriere
En miljøvennlig stasjon som
er til minst mulig sjenanse,
spesielt med tanke på støy
og utslipp
En trygg stasjon som gir
trygghet til nabolaget
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Næringsliv og
serviceytere

I denne interessegruppen inngår ulike bedrifter,
kulturinstitusjoner, helsetjenster, o.l. som har
ansatte, kunder og/eller besøkende som
kommer med tog. Brann- og utrykning er også
definert til denne gruppen.






Forbipasserende
kollektivbrukere

Kollektiv- og
varetransportører

I interessegruppen forbipasserende
kollektivbrukere regnes reisende med tog og
buss forbi stasjonen, dvs personer som ikke går
av eller på. Operatører av godstog hører også
med i denne gruppen.



Interessegruppen omfatter busselskap og
operatører, taxiselskap og andre transportører i
området rundt stasjonen.










Interesseorganisasjoner

Gruppen omfatter ulike organisasjoner som
ivaretar ulike særinteresser, som miljøvern-,
kulturminne-, friluftslivs-, idrettsorganisasjoner
og organisasjoner knyttet til spesielle grupper
som syklister og funksjonshemmede.






Steds- og
eiendomsutviklere

Entreprenører, utbyggingsselskaper og
eiendomsutviklere som har interesser knyttet
til eller som ønsker å kunne bidra til
sentrumsutvikling på Kolbotn inngår i denne
interessegruppen.







Et velfungerende sentrum
med en sentralt plassert
stasjon
En stasjon som er tilgjengelig
for alle reisende , hvor
vareleveringen er tilrettelagt
og hvor utrykningskjøretøy
raskt og enkelt kan komme
fram
Et togtilbud med høy
frekvens og god regularitet
En sikker transport gjennom
Kolbotn
En effektiv transport
gjennom Kolbotn
En kontinuerlig drift uten
langvarige opphold, spesielt
for godstransport
En tilgjengelig stasjon med
god fremkommelighet og
effektiv avvikling
Et godt knutepunkt med
gode overgangsmuligheter
mellom transportformene
(sømløs reise)
Et tilbud med tilstrekkelig
kapasitet til å dekke
etterspørselen
En miljøvennlig stasjon med
lite støy og utslipp som
bygger opp under et godt
nærmiljø og samtidig legger
til rette for overført trafikk
fra vei
En sikker stasjon med lett
av-/påstigning samt en trygg
møteplass
En tilgjengelig stasjon for
alle
Et sammenhengende og
levende sentrum med en
sentralt plassert stasjon
Et godt knutepunkt med
gode overgangsmuligheter
som gir større nedslagsfelt
Et godt togtilbud som gir
attraktive eiendommer

Figur 12 Sekundærinteressenters behov
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AKTØRER
Interessentgruppe

Beskrivelse

Viktigste behov

Oppegård
kommune

I Oppegård kommuneplan 2011-2022 [Follo]
framgår at kommunen har behov for at
kollektivtransportnettet skal videreutvikles med
ny stasjon og oppgradert kollektivknutepunkt i
Kolbotn. Stasjonen må være attraktiv,
universelt utformet og en integrert del av
kommunesenteret. Utviklingen av ny
jernbanestasjon og kollektivknutepunkt må
sees i sammenheng med bruk av Rosenholm til
innfartsparkering. Videre framgår at
kommunen har behov for flere togavganger i
timen og bussruter som mater til jernbanen og
forbinder lokalsentrene med
kommunesenteret. I tillegg har kommunen
flere behov knyttet til stasjonens omgivelser.
Dette er behov som vil kunne ha betydning for
stasjonens lokalisering og/eller utforming.
Planlegging av sentrumsutvikling i østre deler
av Kolbotn sentrum er ett av disse behovene.
En slik utvikling påvirkes i stor grad av
plasseringen av stasjon og spor som vil være
avgjørende for hvordan Kolbotn sentrum skal
utvikles videre. Kommunens mål er at stasjonen
skal bli en integrert del av sentrum.
Som statlig transportetat har Jernbaneverket
ansvar for å følge opp statlige føringer for
transportpolitikken. Disse framgår av nasjonale
normative behov. Moderne jernbane skal ha en
viktig rolle som ryggrad i kollektivsystemet
[NTP], og etaten har derfor også behov knyttet
til sentrumsutvikling rundt
kollektivknutepunktet for å øke
markedsgrunnlaget.
Kolbotn stasjon tilfredsstiller ikke dagens krav
til utforming, verken med hensyn til kurvatur,
plattformlengde eller -bredde [JBV’s tekniske
regelverk]. Atkomst til midtplattform kun via
trapp tilfredsstiller heller ikke lov om universell
utforming. Standarden og atkomstforholdene
gjør at dagens stasjon er lite tilfredsstillende for
de reisende. Verken lov om universell
utforming og Jernbaneverkets regler er
prosjektutløsende, men kommer til anvendelse
for nye anlegg og ved ombygginger. Kolbotn
stasjons rolle og betydning i dag og i det
framtidige kollektivnettet i Oslo-området tilsier
likevel behov for forbedring av sikkerhet og
tilgjengelighet på stasjonen.



Jernbaneverket
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Et sammenhengende og
vakkert sentrum
Et oppgradert knutepunkt
som gir mulighet for vekst
Et togtilbud som oppleves
som attraktivt for
innbyggerne

En sikker stasjon uten
ulykker
En tilgjengelig stasjon for
alle, som er robust og
vedlikeholdsvennlig og
tilrettelagt for omstigning
Et tilstrekkelig kapasitet som
gir et togtilbud (pt og gt)
med høy frekvens, god
regularitet og forutsigbarhet
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Statens vegvesen

Akershus
fylkeskommune

Av Jernbaneverkets strategi for
innfartsparkering framgår at etaten har ansvar
for at det er et tilfredsstillende parkeringstilbud
ved stasjonene. Strategien innebærer at det
skal være parkeringsmuligheter for både bil,
sykkel og forflytningshemmede og mulighet for
av-/påstigning på stasjoner av Kolbotns
kategori (kategori D Lokaltogstasjoner) [JBV
strategi for Innfartsparkering].
Jernbaneverket har en målsetting om en
dobling av kapasiteten for gods på bane i løpet
av 10 år, og deretter en ytterligere vekst for å
møte etterspørselen og legge til rette for
overføring av gods fra vei til bane. For Kolbotn
vil behovet være å sikre tilstrekkelig kapasitet
til denne transporten.
På lik linje med Jernbaneverket har også
Statens veivesen ansvar for å følge opp statlige
føringer for transportpolitikken. Etaten har
ansvar for bygging og vedlikehold av riksveier
og fylkesveier, og vil være en viktig aktør i
forbindelse med utvikling av
kollektivknutepunkt, tilrettelegging for bedret
sikkerhet og bedret tilgjengelighet til stasjonen.
Tilrettelegging for overføring av transport fra
vei til bane ligger til grunn for disse
prioriteringene. Ved knutepunkter i byenes
utkanter er innfartsparkering viktig for å
fremme kollektivtransporten.
Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige
oppgaver innen samferdsel, miljø og
næringsutvikling. Det er et overordnet mål for
fylkeskommunen å bidra til en bærekraftig
utvikling i regionen.











Et miljøvennlig tilbud som
overfører trafikk fra vei til
bane
En tilgjengelig stasjon for
alle, med gode tilknytninger
til veinettet
Et oppgradert
kollektivknutepunkt

En god regional utvikling
En stasjon som er
tilgjengelighet for alle
Et godt tilbud som dekker
framtidig etterspørsel

Sammen med Oslo kommune (60 prosent) eier
Akershus fylkeskommune (40 prosent) Ruter
As, som har ansvaret for planlegging,
koordinering og markedsføring av
kollektivtilbudet på buss og båt i Akershus og
mellom Akershus og Oslo. I tillegg har
fylkeskommunen ansvar for transport for
funksjonshemmede og skoleskyss til elever i
videregående skole.
Fylkeskommunen har også som oppgave å
bidra til samarbeid om økt verdiskapning og
næringsutvikling i kommunen.
Figur 13 Aktørers behov
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OPPSUMMERING AV BEHOV FRA INTERESSENTANALYSEN
De viktigste av interessentenes behov kan oppsummeres som


Tilrettelagt sentrumsutvikling:
Dette dekker behov som tilrettelegging for aktivitet, sentral lokalisering, redusert barrierevirkning,
gode forbindelseslinjer øst-vest, estestisk utforming med mer
Miljøvennlig løsning:
Dekker behov i fht sjenerende støy og utslipp, men også mer generelle behov knyttet til godt
nærmiljø og tilrettelegging for overført trafikk fra vei til bane.
Trygg og sikker stasjon:
Dekker både fysiske forhold knyttet opp mot risiko for ulykker og interessegruppenes individuelle
opplevelser på stasjonen/i området.
Tilgjengelig og funksjonell stasjon:
Dekker i hovedsak fysiske forhold rettet inn mot atkomst for alle brukergrupper, fleksibilitet i drift
og vedlikeholdbarhet av anlegget.
Gode overgangsmuligheter:
Dekker både tilrettelegging for ulike transportformer og nødvendig tilbud/frekvens for å bygge opp
under et godt togtilbud.
Attraktivt togtilbud:
Et togtilbud som på kort og lang sikt dekker etterspørsel. Omfatter både reisetid og frekvens.
Kapasitet til godstransport inngår også i denne kategorien.











3.3

ETTERSPØRSELSBASERTE BEHOV

Etterspørselsbaserte behovsvurderinger tar utgangspunkt i beregninger og vurderinger av tilbud og
etterspørsel, både for dagens og framtidig situasjon.
ETTERSPØRSEL ETTER PERSONTRANSPORT
Vekst i befolkning og arbeidsplasser i Oslo-området fører til vekst i etterspørsel etter transport. For
Kolbotns del forventes først og fremst vekst i etterspørsel etter transport mellom Kolbotn og Oslo, men
det må også forventes vekst på andre reiserelasjoner. Vekst i befolkning og arbeidsplasser på Kolbotn er
en ønsket utvikling både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, jf avdekkingen av normative behov
(kapittel 3.1).
Transportmodellberegninger [grunnlag BOTSFOR] antyder en vekst i etterspørsel etter transport på 25 %
fra 2009 til 2030. Veksten i etterspørsel etter kollektivtransport antydes imidlertid å bli på 34 %.
Beregningene er gjort med utgangspunkt i en fortetting av bosatte og arbeidsplasser i Kolbotn sentrum,
og med utgangspunkt i planlagte endringer i veinett og kollektivtilbud. I dag er det ca 3.500 reisende per
døgn ved Kolbotn stasjon. Kolbotn stasjon med dagens togtilbud antas å ha tilstrekkelig kapasitet til å
avvikle den etterspørselen som er etter togtransport i dag, selv om det er trangt om plassen på togene i
rushperiodene.
I ruteplan 2014 er det ikke planlagt ytterligere endringer av togtilbudet ved Kolbotn stasjon. Når
Follobanen står ferdig, vil bare linje L2 Lysaker/Skøyen – Ski betjene Kolbotn stasjon, og denne linjen vil
trolig få økt antall avganger i grunnrute fra 2 til 4 per time
Passasjerkapasiteten kan økes ved enten å øke toglengden eller å supplere med rushtidsavganger. I dag
betjenes Kolbotn av 7 tog/time i rush. For å kunne håndtere framtidig trafikkvekst er det derfor trolig
behov for å supplere med ytterligere avganger i rush (som i dag). Behovet for disse rushtidsavgangene
vil i hovedsak være å betjene markedene på Hauketo og Holmlia. Dagens situasjon med vendemulighet
på Kolbotn er drifts- og markedsmessig optimalt, ettersom rushtidsavgangene vil betjene Kolbotn i
tillegg til de store markedene på Hauketo og Holmlia. Manglende kapasitet per tog kan erstattes ved
hyppigere avganger, men kapasitet i Oslo-tunnelen og vendekapasiteten på Oslo S legger begrensninger
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på hvor mange tog som kan avvikles. Antall tog per time påvirkes også av hvor mange andre avganger
som skal avvikles (f.eks godstog) og hvilken prioritering lokaltoget gis i den sammenheng.
På bakgrunn av dette anses det at det på sikt er et etterspørselsmessig behov for at Kolbotn stasjon har
lange nok plattformer til å kunne tilby maksimal kapasitet per avgang og i tillegg et behov for en
vendemulighet for å kunne supplere med ytterligere avganger i rush. Ut over kapasitetstiltak på Kolbotn
vil det være nødvendige å sikre framtidig kapasitet og robusthet i togtrafikken for å oppnå økt frekvens,
kortere reisetid og bedre regularitet innenfor et område med sterk befolkningsvekst og et stadig mer
integrert arbeidsmarked.
ETTERSPØRSEL ETTER GODSTRANSPORT
I følge NTPs grunnprognoser vil godstransporten dobles over en trettiårperiode. Transportkorridoren
gjennom Østfold og Follo har særlig betydning som transportåre for gods til og fra Sverige og
kontinentet. Om lag 80 prosent av den landbaserte transporten av gods til og fra Norge fraktes gjennom
denne korridoren.
Godstrafikken på Østfoldbanen domineres av intermodale godstransporter fra Oslo og Østfold mot
Sverige og kontinentet. Jernbanens markedsandel i korridoren er lav sammenlignet med andre
banestrekninger, men potensialet for overføring fra vei til bane er stort. Godstrafikken på Østfoldbanen
kan sannsynligvis mangedobles med faste togstammer og mange daglige avganger. Dersom halvparten
av godset som går på vei mellom utlandet og det sentrale Østlandsområdet lot seg overføre til jernbane,
vil det i dag utgjøre omlag 10 tog i hver retning pr dag.
Godstransport på bane er en svært sårbar næring, og markedet vil være avhengig av en størst mulig
forutsigbarhet og kontinuitet i produksjonen for ikke miste kunder til vei. Det vil derfor være et
etterspørselsmessig behov for minst mulig togstans i anleggsperioden for å kunne tilby et
markedstilpasset driftsopplegg.
ETTERSPØRSEL ETTER EN SIKKER OG MILJØVENNLIG REISE
Kolbotn stasjon ligger i kurve, noe som har resultert i en ulykke med dødelig utfall. Jernbaneverket har
en 0-visjon i fht dødsulykker, hvilket gir en etterspørsel etter en sikker stasjon hvor slike ulykker ikke skal
kunne inntreffe. En stasjon bygget etter Jernbaneverkets tekniske regelverk vil dekke et slikt behov.
I tillegg til trengselsproblemene på vei, utfordrer også veksten i transportetterspørselen mål knyttet til
luftforurensning og utslipp av klimagasser fra transportsektoren og reduksjon i støyplager. En stor del
av befolkningen i Oslo og Folloregionen er rammet av luftforurensing over vedtatte grenseverdi for
luftkvalitet. Et godt tilrettelagt knutepunkt med gode overgangsmuligheter på Kolbotn vil være viktige
elementer for å møte disse miljøutfordringene.
OPPSUMMERING ETTERSPØRSELSBASERTE BEHOV
Etterspørselsbaserte behov på Kolbotn har sitt utspring i den sterke befolknings- og trafikkveksten samt
dagens tilstand på stasjonen og tettstedet. Dette skaper trafikal etterspørsel og virkninger for
omgivelsene som i hovedsak gjelder disse behovene:




3.4

Tilstrekkelig tilbud for persontrafikk på jernbane
Kontinuerlig og tilstrekkelig kapasitet for godstransport på jernbane
Et sikkert tilbud på Kolbotn stasjon og bedre trafikksikkerhet ved å overføre trafikk fra vei til bane

SAMLET BEHOVSVURDERING

Behovene som er avdekket gjennom de ulike tilnærmingene gir grunnlag for en samlet vurdering av
viktige behov knyttet til Kolbotn stasjon.
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En viktig hensikt med behovsanalysen er å finne fram til det samfunnsbehovet som utløser planlegging
av tiltak til et bestemt tidspunkt; det prosjektutløsende behovet. I tillegg til det prosjektutløsende
samfunnsbehovet, viser den samlede vurderingen av behov at det også er avdekket viktige behov
knyttet til sideeffekter av tiltaket.
Tema/

Normative behov

Interessegruppers
4
behov

Etterspørselsbaserte
behov

Et sikkert og universelt
utformet
kollektivknutepunkt med
korte gangavstander
mellom
kollektivtransportmidler
og til sentrale gjøremål
Et godt utbygd
kollektivtilbud (tog og
buss)

Sikker, trygg, lett
tilgjengelig og effektiv
stasjon

Et sikkert og miljøvennlig
tilbud på Kolbotn stasjon
og større trafikksikkerhet
rettet mot overført
trafikk fra vei til bane.

Et tilstrekkelig og
forutsigbart togtilbud (pt
og gt) med effektive
korrespondanser

Tilstrekkelig tilbud for
persontrafikk på
jernbane

fellesnevner
Sikker, tilgjengelig
og funksjonell
stasjon

Attraktivt togtilbud

Tilrettelagt
sentrumsutvikling

Byutvikling rundt
stasjonen/i Kolbotn
sentrum

Kontinuerlig og
tilstrekkelig kapasitet for
godstransport på
jernbane

Et velfungerende
sentrum som bygger opp
under togtilbudet, og en
miljøvennlig stasjon til
minst mulig sjenanse.

Figur 14 Samlet behovsvurdering med

PROSJEKTUTLØSENDE BEHOV
Behovsanalysen har avdekket at samfunnet har behov for å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten til
Kolbotn stasjon. Sporkurvaturen, plattformbredden og atkomsten til midtplattform gjør at dagens
stasjon ikke tilfredsstiller disse behovene. I tillegg er det avdekket et samfunnsbehov knyttet til utvikling
av et velfungerende kollektivknutepunkt som er godt integrert i sentrum og som har et attraktivt tilbud
for de reisende. På denne bakgrunn er det prosjektutløsende behovet formulert som:

En tilgjengelig og sikker stasjon for reisende til og fra Kolbotn
Med tilgjengelig menes atkomst for gående og syklende, gode overgangsmuligheter til andre kollektive
transportmidler og universell utforming.
Med sikker menes fysiske forhold knyttet opp mot risiko for ulykker og individuelle opplevelser av
trygghet.
VIKTIGE BEHOV
I tillegg til det prosjektutløsende behovet skal evaluering av konseptene også fange opp andre positive
og negative effekter og ringvirkninger. I prinsippet kan det tenkes at et konsept har så sterke negative
virkninger at det ikke kan anbefales, selv om det skulle dekke det prosjektutløsende behovet.
Evalueringen av konseptene skal derfor gjøres på grunnlag av alle viktige og relevante sider ved
konseptene. Grunnlaget for dette er andre viktige behov som framkommer fra behovsanalysen.
4

Hovedvekt på primærinteressenter
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Behovsanalysen har avdekket følgende viktige behov knyttet til sideeffekter og ringvirkninger av Kolbotn
stasjon:






En tilrettelagt sentrumsutvikling
Begrenset støy- og vibrasjoner
Et attraktivt kollektivtilbud m/gode overgangsmuligheter
Et forutsigbart godstilbud på bane med minst mulig forstyrrelser i anleggsfasen
En funksjonell stasjon for drift og vedlikehold

I tillegg til prosjektspesifikke viktige behov vil det også være andre mer generelle behov knyttet til lover
og forskrifter og tekniske krav.
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4

Mål og krav

I dette kapittelet presenteres de målene som skal nås ved gjennomføring av tiltaket. Gjennom
utforming av et overordnet samfunnsmål gis en retning og langsiktig ambisjon for utvikling av
Kolbotn stasjon. Gjennom effektmål beskrives de ønskede virkningene for brukerne. Til bruk i
evaluering av de forskjellige konseptene er det konkretisert et sett med krav.

4.1

SAMFUNNSMÅL

Samfunnsmålet beskriver hvilken samfunnsutvikling tiltaket skal bygge opp under, og er knyttet til
tiltakets virkninger på samfunnet. Målet skal inneholde både retning og ambisjon, og ha en klar
sammenheng til det prosjektutløsende behov om «En tilgjengelig og sikker stasjon for reisende til og
fra Kolbotn»
Samfunnets behov er tidligere oppsummert i kapittel 3.1, Normative behov.
JBV legger følgende samfunnsmål til grunn for konseptvalg på Kolbotn:

Kolbotn skal ha et attraktivt kollektivt transporttilbud som ivaretar en flerkjernet
utvikling i Sørkorridoren og bidrar til en god sentrumsutvikling i Kolbotnområdet.
Med dette menes et transportsystem som:
 Har tilstrekkelig kapasitet for framtidig etterspørsel etter persontransport
 Er trafikksikkert, med færrest mulig ulykker med døde og alvorlig skadde
 Bidrar til en utvikling av tettstedet med et redusert transportbehov
 Bidrar til å styrke bo- og arbeidsplasser og at Kolbotn utvikles til et attraktivt kommunesenter

4.2

EFFEKTMÅL

Samfunnsmålets ambisjoner uttrykkes gjennom effektmålene som beskriver hvilke effekter brukerne i
og rundt transportsystemet vil få. Som brukere regnes både de som reiser og som transporterer varer i
systemet samt de som bruker transportsystemets omgivelser. Effektmålene må dermed kunne relateres
direkte til samfunnsmålet.
Brukerne skal når prosjektet er realisert, ha et transporttilbud på Kolbotn som kjennetegnes av:



En tilgjengelig stasjon
Kolbotn stasjon skal bli en tilgjengelig stasjon med universell utforming og som sikrer effektiv
overgang mellom tog og andre transportformer.



En sikker og trygg stasjon
Kolbotn stasjon skal ivareta de reisendes sikkerhet på en god måte og være et trygt sted å
oppholde seg.



Et attraktivt kollektivtilbud
Utforming av Kolbotn stasjon skal bidra til en høyere kollektivandel i området.



Et velfungerende sentrum
Kolbotn stasjon skal tilrettelegge for gode tverrforbindelser og redusere jernbanens
barrierevirkning.
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4.3

KRAV

Med krav menes de betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen av et tiltak. Kravene skal
brukes til å avgjøre om løsningsalternativer er gyldige og videre til å drøfte godheten av de gyldige
konseptuelle alternativene. Kravene som de aktuelle konseptene skal evalueres mot kan deles inn i
kategorier:




Absolutte krav som er krav som er avledet av det prosjektutløsende behovet og samfunnsmålet.
Absolutt krav må oppfylles dersom et konsept skal være aktuelt.
Viktige krav er krav som bidrar til oppfylling av mål og behov, og som det er mulig å måle.
Andre krav er krav som er nedfelt i nasjonal transportpolitikk, lover og retningslinjer, men som ikke
nødvendigvis inngår i spesifikke begrunnelser for tiltakene i de aktuelle konseptene.

ABSOLUTTE KRAV
Ingen av kravene som er identifisert er vurdert til å være ufravikelige, og det vil derfor ikke være noe
absolutt krav for dette planarbeidet
VIKTIGE KRAV AVLEDET AV SAMFUNNS- OG EFFEKTMÅL
Samfunnsmålets ambisjoner uttrykkes gjennom effektmålene, som igjen beskriver hvilke effekter
brukerne i og rundt transportsystemet vil få. Det er derfor naturlig at disse også definerer kravene som
tiltaket skal evalueres mot. Kravene viser retning og hvilket nivå som ønskes oppnådd.
Effektmål/krav
En tilgjengelig stasjon

Indikator
5

En sikker og trygg
5
stasjon

6

G/S-vei fra alle 4 hovedretningene til stasjonen
Tilstrekkelige arealer for god tilgjengelighet
Kort kjøretid for buss til/fra hovedveinettet
Lavere risiko for uhell/ulykker
Opplevelse av trygghet på stasjonen

Et attraktivt
kollektivtilbud

Transportkapasitet til å møte etterspørsel (pt og gt)
Framtidsrettet tilbud
Kort gangavstand mellom transportformer

Et velfungerende
sentrum

Kort gangavstand mellom viktige målpunkt i sentrum
Redusert barrierevirkning

Figur 15 Indikatorer på måloppnåelse samfunns- og effektmål

VIKTIGE KRAV AVLEDET AV VIKTIGE BEHOV
I tillegg til det prosjektutløsende behovet konkluderer behovsanalysen med følgende viktige behov
(kapittel 3.4) som legges til grunn for fastsettelse av krav:
Behov/Krav

Indikator

En tilrettelagt
sentrumsutvikling

Tilgjengelig areal for sentrumsutvikling

Begrenset støy og
vibrasjoner
Et attraktivt
kollektivtilbud m/gode
overgangsmuligheter

Reduksjon i antall støyutsatte

5
6

Fanges opp av tilsvarende mål vedr “attraktivt kollektivtilbud” (Figur
15)

Inngår også i det prosjektutløsende behovet
Mastemyrveien, Skiveien nord og sør og Gjersjøen
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Et forutsigbart godstilbud
på bane
Funksjonell stasjon for
drift og vedlikehold

Minst mulig forstyrrelser i anleggsfasen
Fanges også opp av mål vedr “attraktivt kollektivtilbud” (Figur 15)
Muligheter for avvikshåndtering
Effektive passasjerstrømmer
Muligheter for maskinelt/effektivt vedlikehold

Figur 16 Indikatorer på måloppnåelse viktige behov

MILJØMESSIGE KRAV
Ivaretakelse av miljøkvaliteter som ren luft og ret vann, bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap
og kulturminner er forankret i lover og forskrifter og vil være krav som stilles til det konkrete prosjektet.
For dette prosjektet vil det først og fremst være miljøkvaliteter knyttet til nærmiljø som vil være
relevant.
Godt nærmiljø

Begrense inngrep i viktige områder for nærmiljø og friluftsliv, landskapsog bybilde og kulturmiljø

Figur 17 Indikator på måloppnåelse miljømessig krav

ØKONOMISKE KRAV
Det er viktig at infrastrukturtiltak skal kunne bygges med minst mulig driftsforstyrrelser. Dette er
spesielt viktig av hensyn til godstransport på bane som er svært sårbar for endringer i markedet, men
har også stor betydning for avvikling av persontransport.
Det skal velges løsninger som gir størst samlet nytte for samfunnet.
TEKNISKE KRAV
Planarbeidet skal ikke stille krav i forhold til regelverk og retningslinjer som generelt gjelder for areal og
transportplanlegging. Løsningene forutsettes sikret gjennom senere plannivåer – hvor man til enhver tid
er pålagt å ta hensyn til og oppfylle gjeldende lovverk, forskrifter, regelverk, normaler etc.
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5

Oppsummering behov, mål og krav

Figur 18 Sammenstilling behov, mål og krav
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6

Mulighetsrommet

6.1

KONSEPTUTVIKLING

Finansdepartementet definerer et konsept som en ”prinsippløsning som ivaretar et sett av definerte
behov og overordnede prioriteringer”. Med prinsipielt menes at konseptene ikke bare er varianter over
én bestemt løsning, men alternative måter å løse det samme problemet på. Konseptene skal være reelle
alternativer i betydningen at de gjensidig utelukker hverandre.
Konseptene som defineres skal dekke hele det mulighetsrommet som behov, mål og krav stiller opp. Det
skal være en direkte logisk årsakssammenheng mellom behovet som ligger til grunn for tiltaket, de
fastsatte målene og den effekten en forventer å oppnå.
Det er de økonomiske og samfunnsmessige virkningene som skal være det sentrale i konseptutviklingen,
og ikke de tekniske aspektene ved konseptene.
Jmf. Finansdepartementets veiledere og rammeavtale om KS1 framgår at det forventes kreativitet i
utviklingen av konsepter ved å for eksempel løse behovet uten å bygge noe eller ved å bygge noe helt
annet. , og ved å fri seg fra kjente løsningspreferanser. Konsepter utvikles derfor ofte på fire "trinn":
Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel, med hensikt å
redusere etterspørsel
Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur, tilrettelegging for
korrespondanse
Trinn 3: Forbedringer av eksisterende infrastruktur (mindre investeringer)
Trinn 4: Nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur
Det foreligger ingen bestilling på KVU fra Samferdselsdepartementet, men utredningen benytter denne
metodikken for å komme fram til en anbefaling.
For ny stasjon på Kolbotn har det ikke vært aktuelt å se på trinn 1; «tiltak som reduserer etterspørsel»
Nasjonale, regionale og lokale strategier (kap 3.1) tilsier økt transport på bane, og overføring til andre
transportmidler vil derfor være mot sin hensikt.
Tidligere planarbeider samt gjennomført workshop med bred interessentdeltakelse ligger som grunnlag
for konseptutviklingen.

6.2

PREMISSER FOR PLANARBEIDET

KOLBOTN STASJON OPPRETTHOLDES – INNFARTSPARKERING LEGGES TIL ROSENHOLM
Målt i antall reisende er Kolbotn stasjon den 3.største stasjonen (etter Holmlia og Hauketo) på
Østfoldbanen mellom Oslo og Ski. Både i Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur
for Akershus og i Osloregionens arealstrategi er Kolbotn trukket fram som en av kjernene i en flerkjernet
utvikling av hovedstadsområdet. Opprettholdelse av Kolbotn som stasjon på strekningen legges derfor
som en overordnet premiss for planarbeidet.
Videre skal det tas utgangspunkt i innfartsparkering på Rosenholm. Dette er i hht kommunedelplan for
Kolbotn og medfører at det i hovedsak tilrettelegges for parkering for funksjonshemmede og
7
«kiss&ride» i tillegg til et mindre antall parkeringsplasser for reisende på Kolbotn stasjon.
TRAFIKALE ANALYSER
8
Samfunnsmålet vektlegger også avlasting av Oslo-området. Dette synliggjøres først og fremst gjennom
etterspørselsprognoser for transport som følge av varianter av tilbud. Avstand fra viktige
7

Kort tids parkering for av- og påslipp
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sentrumsfunksjoner vil kunne variere noe, men siden alle lokaliseringene er innenfor en «akseptabel»
avstand vil dette gi marginale utslag i modellen. Varianter av og fleksibilitet i driftsopplegg vil derimot
kunne gi større utslag i transportmodellen. Det gjøres derfor noen overordnete vurderinger av trafikale
forhold som vil være felles for alle konseptene.
Premisser for trafikale analyser:
 Driftsopplegget må gi rom for 1 godstog i hver retning per time. Dette er de samme
forutsetningene som er gjort for arbeidet med KVU for Østfoldbanen [3] og vil være dekkende
for forutsatt vekst i Jernbaneverkets godsstrategi.
9
 Grunnrute Oslo – Ski vil være 4 tog/time. Dette er vendekapasitet i foreliggende planer for Ski
stasjon.
 Det vil sannsynligvis være behov for innsatstog på deler av strekningen. Tidligere analyser
indikerer behov for kapasitet ut over grunnrute.
 Etter Follobanens åpning vil det kun være lokaltog som skal trafikkere strekningen, og det tas
derfor utgangspunkt i at alle tog skal stoppe på alle stasjoner
 Analyseår skal være 2023 og 2040. Dette er de samme analyseårene som for Nasjonal
Transportplan. Follobanen skal ferdigstilles i løpet av planperioden fram til 2023, og
beregningene vil derfor fange opp ny ruteplan
 Det tilrettelegges for plattformer på 250 meter. Dette er i hht Jernbaneverkets tekniske
regelverk for lokalstasjoner. Med 250 meter lange plattformer på Kolbotn vil det være mulig å
trafikkere strekningen med doble togsett.
 Reisetider vil være som i dag (2013). Det planlegges ikke tiltak i infrastrukturen på strekningen
Oslo – Ski som vil ha betydning for reisetiden.

6.3

MARKEDSANALYSE

Innsatstog på strekningen mellom Oslo S og Ski vil kreve et ekstra spor til vending. Markedsmessig vil
det være avgjørende å fange opp de største stasjonene på Hauketo og Holmlia, men Kolbotn som
3.største stasjon bør ideelt sett også dekkes av et slikt tilbud. Driftsoptimal plassering av vendespor er
på stasjonen. Dette er både tids- og kapasitetsbesparende, men vil være mer plasskrevende enn en
vanlig 2 spors stasjon.
De alternative variantene for markedsanalyse er vist i Figur 19. Regulære avganger per time (dobble
togsett) er illustrert med blå strek og mulige innsatstog er illustrert med grønn eller oransje strek. Grønn
strek viser enkle togsett og oransje strek tilsvarer dobble togsett. Et eksempel på varianter av
driftsopplegg med vending på eller sør for Kolbotn stasjon er vist i markedsalternativ 1.

8

«Kolbotn skal ha et attraktivt kollektivt transporttilbud som tilrettelegger for en flerkjernet utvikling i
Oslo-området og bidrar til en god sentrumsutvikling i Kolbotnområdet»
9
Det tas ikke stilling til eventuelle videreføring mot vest fra Oslo – dette ligger utenfor planarbeidet
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Dagens situasjon

Markedsalternativ 1

Markedsalternativ 2

Oslo vest

Oslo vest

Oslo vest

Oslo S

Oslo S

Oslo S
"Rosenholm"

Kolbotn

Kolbotn

a

Kolbotn

"Myrvoll" b
Ski

Ski

Ski

Figur 19 Scenarier for markedsanalyse

6.4

VARIANTER MED 2 ELLER 3 SPORS STASJON

Tidligere analyser har avdekket et behov for å vende innsatstog enten på Kolbotn eller i nærheten av
Kolbotn. Det er derfor viktig å gjøre en vurdering av om det er plass til en 3 spors stasjon tilrettelagt for
vending, og hva det betyr for kostnadsnivået. Alternativ løsning kan være 2 spors stasjon med
vendemulighet nord eller sør for Kolbotn, og kostnader for et slikt anlegg må derfor inngå i
evalueringen.
Den samfunnsøkonomiske analysen vil synliggjøre hvilken variant som økonomisk sett er best egnet.
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7

Konsepter

7.1

GENERERING AV KONSEPTER

KONSEPTER FOR ANALYSE
Konseptene er definert med utgangspunkt i kravene (Kap 5), og er innrettet mot forskjellige
grupperinger av kravene. Konseptutformingen vil allikevel bestrebe å oppfylle flest mulig krav på best
mulig måte. Der det er mulig skal både tre- og tospors stasjoner vurderes.
Følgende prinsipielt forskjellige konsepter inngår i analysearbeidet. Betegnelser som er brukt i det
videre analysearbeidet er skrevet i kursiv.
 Konsept 1, Oppgradering av dagens stasjon
 Konsept 2, Ny stasjon i dagens sentrum – Ny stasjon sør for dagens stasjon
 Konsept 3: Ny stasjon nær dagens sentrum, langs eksisterende bane – Ny stasjon nord for dagens
stasjon
 Konsept 4: Ny stasjon som frigjør dagens sentrum – Ny stasjon øst for dagens sentrum
KONSEPTER FRA TIDLIGERE ARBEIDER
Gjennom tidligere prosesser har det vært utredet en rekke alternativer for ny Kolbotn stasjon. Disse er
vurdert i fht fastsatte krav (Kap 5 ). De alternativene som best oppfylte kravene er enten tatt med videre
som et av konseptene beskrevet over, eller er innarbeidet som del av et annet konsept. Varianter
innenfor samme konsept som er vurdert til å være lik eller dårligere enn valgte variant er ikke videreført.
For konsept 4 er det valgt å videreføre 3 varianter av konseptet. Dette er varianter som tidligere har
vært omdiskutert, og hvor grunnlaget for endelig siling ikke har vært tilstrekkelig.

7.2

NULLALTERNATIVET

I konseptanalysen skal de ulike konseptenes effekter og virkninger sammenholdes med et nullalternativ.
Nullalternativet skal representere en forsvarlig videreføring av dagens situasjon, dvs at nødvendige
vedlikeholdsinvesteringer inkluderes.

Figur 20 Dagens situasjon; Nullalternativet (Norconsult)

Dagens plattformer er vist med oransje farge, dagens spor er vist med grønn farge.
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Nullalternativet vil være:
 Dagens stasjon (kun normalt vedlikehold)
 Dagens infrastruktur Østfoldbanen (Oslo – Ski)
 Dagens materiell eller tilsvarende lengde og kapasitet
Trafikalt vil løsningen innebære:
 Tilgjengelighet som i dag
 Ferdigstilt Follobane – kun lokaltog for persontrafikk på strekningen
 Nytt togtilbud – 4 tog i grunnrute, inntil 4 innsatstog i rush
 Reisetid som i dag
Tilgjengeligheten vil være svært dårlig i nullalternativet. Det vil ikke være tilgjengelighet for alle til
midtplattformen, hvilket medfører begrensninger i tilbudet for noen reisende. De brukergruppene dette
berører vil for reiser til Kolbotn nordfra (stopper på midtplattform) være henvist til å reise forbi Kolbotn
stasjon og deretter bytte til et nordgående tog som stopper ved sideplattformen.

7.3

KONSEPT 1, OPPGRADERING AV DAGENS STASJON

KJENNETEGN VED KONSEPTET
For dette konseptet har det ikke vært mulig å finne en løsning med 3 spors stasjon, og konseptet har
derfor kun 2 spor til plattform. Hovedgrepet ligger i fjerning av spor 3 og utretting av plattformene ved
at dagens midtplattform blir en sideplattform til spor 2. Denne utvides slik at det frigjøres plass til en ny
og bedre atkomst. Dagens stasjonsmiljø med forplass beholdes og kan videreutvikles. Endringen i
plattformarrangementet vil gå på bekostning av vendesporet, og kan dermed være begrensende for
eventuelle innsatstog til/fra Kolbotn stasjon. Alternativt kan det kompenseres for dette med
vendemulighet nord eller sør for Kolbotn. Dagens sporløsning skal i hovedsak ikke legges om.
Konsept 1 vil omfatte:
 Dagens stasjonsmiljø med forplass
 Oppgradering av sikkerheten
 Forbedring av plattformer og atkomst til disse (heis/ramper)
 Nye underganger for å redusere barrierevirkning
 Tilrettelegging for «knutepunkt» med sykkelparkering, busskorrespondanse med mer
Trafikalt vil løsningen, i forhold til 0-alternativet, innebære:
 Bedre tilgjengelighet til stasjonen
10
11
 Togtilbud (4 tog/time) uten mulighet for innsatstog til/fra Kolbotn
JERNBANETRASÉEN
Traséen er identisk med eksisterende trasé (spor 1 og 2). Eksisterende utgående spor ved dagens stasjon
fjernes. Traséen langs stasjonen tillater en hastighet på 80 km/t basert på eksisterende baners krav.
STASJONEN
Ved å utnytte dagens inngående spor og vendesporet kan det med begrensede investeringer utvikles en
2-spors stasjonsløsing i Kolbotn sentrum. Løsningen innebærer at dagens spor i stor grad kan beholdes,
og at dagens trasé bare endres der eksisterende sporveksler fjernes. Stasjonen bygges med nye
underganger for gåendeog syklende, derav oppgradering av dagens undergang.

10

Doble togsett vil være mulig
Løsningen kan kombineres med innsatstog som vender sør for Kolbotn, og gjennom det øke
frekvensen på Kolbotn til inntil 8 tog/time
11
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Flyttes plattformene slik at nye sideplattformer starter der dagens stasjonsbygning ligger og fortsetter
250 m mot sør, vil plattformene bli rettere enn i dagens situasjon. Men stasjonsutformingen i konsept 1
tilfredsstiller ikke kravene til minste kurveradius langs plattform i hht. Jernbaneverkets tekniske
regelverk [JD 530].
Den nordvestlige plattformenden vil over en strekning på 50 m ligger i kurve med kurveradius på 320 m,
deretter følger en overgangskurve på 55 m før en rettlinje på 85 m. I den sørlige plattformenden vil
plattformen ligge i overgangskurve med lengde på 60, overgangskurven ender i kurve med kurveradius
på 340 m der plattformen slutter.
Hvis det antas at NSB sine nye lokaltog type 75 (Stadler Flirt) i framtiden skal trafikkere Kolbotn stasjon
så vil disse i praksis ikke ha behov for hele plattformlengden. Toglengden for et sett er 105 m, og
dobbeltsett 210 m.
Stopper togsettene for både inn og utgående spor ved sine respektive plattformender vil hoveddelen av
togsettet krumme mot innerkurve slik at siktforholdene til lokføreren bedres. Rent teoretisk bør
lokføreren kunne se nesten hele toget, men dette avhenger av utstyr som lysmaster osv. som er plassert
på plattformen.
Enkle togsett vil i hovedsak få plass på rettlinja, men må i tillegg benytte ca. 20 m av plattformen langs
overgangskurvene. I tillegg til siktproblematikken medfører plattform langs kurve behov for økt avstand
fra spor til plattformkant.

Figur 21 Konsept 1, Oppgradering av dagens stasjon (Norconsult)

KONSEKVENSER FOR VEISYSTEMET
Sporplasseringen gjennom Kolbotn beholdes omtrent identisk med dagens spor, og konsekvensene for
eksisterende veisystem er små. Eksisterende Kolbotnveien bru kan beholdes, men dagens høydeavvik
fra sporet vil opprettholdes. Frihøyden i dagens situasjon er ca 5 m, kravet til frihøyde under
konstruksjoner er 7,3 m. Jernbaneundergangen for Theodor Hansens vei bør derfor utbedres, med økt
bredde og høyde.
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GRUNNFORHOLD
Dybde til fjell varierer fra ca. 2,5 m ved eksisterende stasjonsbygning til ca. 13 m ved Kolben. Det er
tidligere avdekket torv over bløt leire/kvikkleire. Ved eventuell utgraving i bløt leire må byggegrop sikres
med støttekonstruksjoner til berg. Grunnforsterkning med kalk-/sementpeler kan bli nødvendig ved
utgraving i bløt leire og vil gi en lettere anleggsgjennomføring.
ANLEGGSGJENNOMFØRING
Dette er et konsept der ny trasé er identisk med de eksisterende to østre spor (spor 1 og 2), bortsett fra i
området ved sporvekslene som fjernes i hver ende av dagens stasjon. Eksisterende utgående spor (spor
3) fjernes, noe som gir mulighet for en noe smalere stasjon enn dagens.
Konseptet innebærer en kort anleggsstrekning på ca. 350 m, samt en mindre høydejustering (< 30 cm)
av sporet i hver ende. Det vil være begrenset med nybygging av spor. Utfordringen i konseptet er
arbeidet tett inntil trafikkert spor med spesielt bygging av nye plattformer og nye underganger. Bredden
av undergangene under stasjonen vil påvirke kompleksiteten av anleggsgjennomføring
Det vil være mulig å opprettholde trafikk på minst ett spor på Kolbotn stasjon under det meste av
anleggsperioden. Men anleggsgjennomføringen må gjennomføres etappevis, og det vil være behov for
flere kortere togfrie perioder.
Hovedetappe 1:
Trafikk føres på de vestre sporene (spor 2 og 3) og det østre sporet (spor 1) stenges. Spunt slås ned
mellom spor 1 og 2. Bygging av østre plattform, støttemurer, ramper og deler av undergangene på østre
side. Eventuelle nye tekniske bygg plasseres helt eller delvis under østre plattform.
Hovedetappe 2:
Enkeltspordrift på østre spor til ny plattform. Riving av vestre spor (spor 3). Bygging av vestre plattform,
støttemurer, ramper og resterende del av undergangene på vestre side. Kortere periode med driftstans
(i forbindelse med helg) ved fjerning av sporveksler og tilkobling til eksisterende spor.
Konsekvens

Liten

Middels

1. Inngrep i Kolbotn sentrum

X

2. Påvirkning på jernbanedriften
Østfoldbanen, nærhet spor i
drift

X

3. Utstrekning av tiltaket langs
eksisterende spor

X

4. Påvirkning eksisterende
veisystem

X

Figur 22 Konsept 1, Konsekvenser ved anleggsgjennomføring
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Stor

Kommentar
Bygging av plattformer og
konstruksjoner med
anleggsvirksomhet tett inn mot
Kolbotn Torg.
Konsentrerte arbeider tett inntil spor i
drift. Kortere periode med driftsstans
ved fjerning av sporveksler og
tilkobling til eksisterende spor.
Hovedsak begrenset til ca. 350m + ca.
350 m med mindre høydejustering av
sporet.
Ingen større påvirkning utenom
veikryssingene med jernbanen.
Begrenset massetransport på
fylkesveinettet.
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7.4

KONSEPT 2, NY STASJON SØR FOR DAGENS STASJON

KJENNETEGN VED KONSEPTET
Konseptet har to stasjonsvarianter; hhv 2 og 3 spor til plattform. Løsningen skal tilpasses dagens trase,
men optimaliseres noe for å få stasjon på rett linje (250m lange plattformer). Konseptet er definert med
hovedvekt på gående og syklende brukere av stasjonen og sentrumsfunksjonene i tilknytning til denne.
En sentral plassering i dagens sentrum med korte gangavstander til viktige målpunkt er derfor
utgangspunkt for dette konseptet (se krav 1, 2 og 4 i kapittel 5)
Lokalisering av stasjonen er sør-øst for Kolbotn sentrum, på bru rett sør for dagens jernbanespor ved
Kolben. Løsning for stasjonsutforming regnes å være omtrentlig identisk for de to sporalternativene, og
skissen viser derfor det mest arealkrevende alternativet med 3 spor til plattform.
JERNBANETRASÉEN
Konseptet følger dagens trasé i stor grad, med unntak av nytt stasjonsområde. For å få tilstrekkelig lang
rettstrekning for plattformene er kurveradiene øst for dagens stasjon begrenset til Rh = 260 m. Dette
reduserer mulig hastighet til 60 km/t beregnet ut fra nye baners minstekrav. Dersom kravene til
eksisterende baner kan benyttes vil antagelig hastigheten kunne økes til 70 km/t med små justeringer av
sporgeometrien.
Vertikalgeometrien mellom nytt og gammelt spor avviker noe i stasjonsområdet og sørover på grunn av
stigningskravene til hensetningsspor. Dette fører til at ny trasé blir liggende noe lavere enn dagens.
Tilkoblingspunktet mellom ny og eksisterende bane forskyves ikke på grunn av at traseen i
stasjonsområdet ligger noe lavere enn i dagens situasjon, men traséen i 2-sporsstasjonsløsningen kan
eventuelt ha noe større stigning på stasjonsområdet sammenlignet med stasjonen med 3 spor.
Maksimal stigning på ny trasé er 12 ‰, mens bestemmende stigning er tilnærmet like som i dagens
situasjon.
STASJONEN
Ny stasjon er plassert sørøst for dagens stasjon, konseptet er utarbeidet med både 2 og 3 spors
stasjonsløsning. I 3 spors løsningen ligger plattformene delvis i kurve med kurveradius 2000 m. Stigning
ved plattformen er 5 ‰. Plattformene i 2 sporsløsingen ligger i kurve med kurveradius 3000 m, og
stigning langs plattform på 5 ‰. Ved 3-spors løsningen kommer plattformene og sporene svært tett på
Kolben og Kolbotn torg.
KONSEKVENSER FOR VEISYSTEMET
Jernbanestasjon i sentrum sør krever at det anlegges et nytt gatenett rundt stasjonen. Som erstatning
for dagens atkomst for utrykningskjøretøy langs Kolben bør jernbaneundergangen for Theodor Hansens
vei utbedres med økt bredde og høyde.
Sporplasseringen under Kolbotnveien bru er tilnærmet likt som dagens spor, og eksisterende bru kan
mest sannsynlig beholdes, men dagens høydeavvik fra sporet vil opprettholdes. Frihøyden i dagens
situasjon er ca 5 m, kravet til frihøyde under konstruksjoner er 7,3 m.
GRUNNFORHOLD
Grunnforholdene i området rundt stasjonen er dårlige. Dybde til fjell varierer fra fjell i dagen lengst sør
ved Theodor Hansens vei til ca. 20 m ved Sentrumsbygget. Gamle boringer viser torv over bløt
leire/kvikkleire i området ved Kolben og ned mot Kolbotnvannet. Alle konstruksjoner må fundamenteres
til fjell. Ved eventuell utgraving i bløt leire må byggegrop sikres med støttekonstruksjoner til fjell.
Grunnforsterkning med kalk-/sementpeler kan bli nødvendig ved utgraving i bløt leire. Fyllinger må
bygges opp med lette masser eller det kan utføres grunnforsterkning for å sikre stabilitet og redusere
setninger.
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Figur 23 Konsept 2, Ny stasjon sør for dagens stasjon. Illustrasjonen viser 3-spors stasjon (Norconsult)

ANLEGGSGJENNOMFØRING
Ny stasjon er plassert sørøst for dagens stasjon, konseptet er utarbeidet med både 2 og 3 spors
stasjonsløsning. I 3 spors løsningen ligger plattformene delvis i kurve med kurveradius 2000 m. Stigning
ved plattformen er 5 ‰. Plattformene i 2 sporsløsingen ligger i kurve med kurveradius 3000 m, og
stigning langs plattform på 5 ‰.
Konseptet følger dagens trasé i stor grad, med unntak av nytt stasjonsområde. For å få tilstrekkelig lang
rettstrekning for plattformene er kurveradiene øst for dagens stasjon begrenset til Rh = 260 m.
Vertikalgeometrien mellom nytt og gammelt spor avviker noe fra stasjonsområdet og sørover på grunn
av stigningskravene til hensetningsspor. Dette fører til at ny trasé blir liggende noe lavere enn dagens
trasé. Maksimal stigning på ny trasé er 12 ‰, mens bestemmende stigning er tilnærmet like som i
dagens situasjon. Nye plattformer kan bygges i sin helhet utenfor eksisterende spor, og kan bygges uten
å påvirke togtrafikken vesentlig i anleggsperioden.
Hovedetappe 1:
I denne perioden bygges hele stasjonsområdet vest for eksisterende spor, inkludert to underganger for
gangtrafikk, støttemurer, ramper, trapper, veikulvert for Solbråtanveien under sporene ved Kulturhuset,
ny omlagt Solbråtanveien og ny veikulvert under sporene i sør for plattformene.
Hovedetappe 2:
Tilkobling til eksisterende spor blir komplisert og omfattende spesielt for 3 sporløsningen på grunn av
stigningskavene for hensetningsspor. I sør må eksisterende spor senkes over en strekning på ca 150 m. I
nord krysser nytt spor eksisterende spor flere ganger på en kortere strekning og nytt spor senkes noe i
forhold til eksisterende spor.
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I tilkoblingssonene til eksisterende spor utenfor plattformområdet må etappeplaner studeres i detalj for
å finne ut om det kan være mulig for enkeltspordrift i denne perioden. Alternativ må det planlegges med
en eller flere lengre togfrie perioder (1-2 mnd) for å koble ny trasé og eksisterende trasé sammen i hver
ende. Vestre del av nordre undergang og atkomatområdet til Kolbotnveien ferdigstilles til slutt mens det
er drift på de to vestre sporene (spor 2 og 3).
Konsekvens

Liten

Middels

Stor

1. Inngrep i Kolbotn sentrum

X

2. Påvirkning på jernbanedriften
Østfoldbanen, nærhet spor i
drift

X

3. Utstrekning av tiltaket langs
eksisterende spor

X

4. Påvirkning eksisterende
veisystem

X

Kommentar
Bygging av plattformer og
konstruksjoner med
anleggsvirksomhet tett inn mot
Kolbotn Torg. Medfører riving av
ca.14 boliger.
Større arbeider for stasjonen kan
utføres uten å påvirke spor i drift.
Lengre perioder med togstans ifm
sporarbeider utenfor
stasjonsområdet.
Større sporarbeider både horisontalt
og vertikalt over en strekning på ca.
450 m + ca. 350 m med mindre
høydejustering av sporet.
Omlegging av Solbråtanveien som
fører til midlertidige ulemper og
omkjøringer for lokaltrafikken.
Begrenset massetransport på
fylkesveinettet.

Figur 24 Konsept 2, Konsekvenser ved anleggsgjennomføring 3 spors stasjon (2 spors stasjon medfører mindre
konsekvenser)

7.5

KONSEPT 3, NY STASJON NORD FOR DAGENS STASJON

KJENNETEGN VED KONSEPTET
Konseptet har to stasjonsvarianter; hhv 2 og 3 spor til plattform. Løsningen skal tilpasses dagens trase,
men optimaliseres noe for å få stasjon på rett linje (250m lange plattformer).
Dette konseptet er også definert med utgangspunkt i en mest mulig sentralt beliggende stasjon langs
dagens bane, men hvor god tilgjengelighet til veinettet og et knutepunkt med ekspansjonsmuligheter og
stor fleksibilitet i drift er førende (se krav 1, 2 og 8 i kapittel 5).
Lokalisering av stasjonen er nord for Kolbotn sentrum, delvis under Mastemyrveien og parallelt med
Holteveien og Kapellveien. Løsning for stasjonsutforming regnes å være omtrentlig identisk for de to
sporalternativene, og skissen viser derfor det mest arealkrevende alternativet med 3 spor til plattform.
JERNBANETRASÉEN
Traséen følger dagens trasé i stor grad, med unntak av nytt stasjonsområde. Dimensjonerende hastighet
er 70 km/t basert på minstekrav nye baner, men inngående Østfoldbanen i 3-sporsløsningen har
hastighetsbegrensning på 65 km/t på grunn av sporgeometrien. Minste horisontalkurveradius for
konseptet er Rh = 275 m i 3 spors løsningen og Rh = 310 i 2 sporløsningen.
I stasjonsløsningen med 2 spor er vertikalgeometrien tilnærmet lik for nytt spor og eksisterende spor;
maksimal stigning på nybygd trasé er 9 ‰.
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3 spors stasjonsløsningen medfører større endringer av vertikalgeometrien. Eksisterende spor har
stigning på 9 ‰ der ny stasjon vil ligge i alternativet. I 3-sporsløsningen er det midterste sporet et
vendespor og betraktes i henhold til regelverket som et hensettingsspor hvor kravet til maksimal
stigning er 5 ‰. Dette medfører at stasjonen må senkes. Spesielt nord for stasjonen medfører dette at
strekningen med nytt spor forlenges vesentlig i forhold til 2 spors løsningen. I tillegg blir det opp til 1,7 m
høydeforskjell mellom nytt og eksisterende spor nord for stasjonen. Maksimal lokal stigning på ny trasé
er 20 ‰, mens bestemmende stigning er 11,8 ‰. I 3 spors stasjonsløsningen er enkelte av sporvekslene
kurvevekseler med radius i hovedspor >850 m.

Figur 25 Konsept 3, Ny stasjon nord for dagens stasjon. Illustrasjonen viser 3-spors stasjon (Norconsult)

STASJONEN
Det er utviklet stasjonsløsninger med både 2 og 3 spors løsninger. Plattformene i 2 spors løsningen
ligger på rettlinje med stigning ved plattformen på 9 ‰. Plattformene i 3 spors løsningen ligger delvis i
kurve med kurveradius 2000 m. Stigning ved plattformen er 5 ‰.
KONSEKVENSER FOR VEISYSTEMET
Med 3 spors stasjonsløsning kan eksisterende Kolbotnveien bru ikke beholdes, også for 2 spors
stasjonsløsning må brua mest sannsynlig bygges om fordi sporet sideforskyves. I tillegg til
sideforskyvningen er nytt spor senket med ca. 1 m, dette medfører at mulighetene for å etablere ny bru
som er nærmere å tilfredsstille høydekravene øker. Dagens bru har frihøyde på omtrent 5 m,
normalkravet til frihøyde under konstruksjoner er 7,3m.
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En spesiell utfordring knyttet til veisystemet i dette konseptet er atkomsten til Kolbotn torg kjøpesenter
samt atkomst til to private p-hus. I dagens situasjon går denne atkomstveien parallelt med jernbanen
rett sør for Kolbotnveien bru. I det utarbeidede konseptet for 3 spors stasjon flyttes nytt jernbanespor
opptil 2,6 m nærmere bygget. Dette medfører mest sannsynlig at atkomstveien ikke kan opprettholdes
med tilfredsstillende standard. Sporplasseringen i konseptet kan muligens justeres slik at hele trassen
kan flyttes noe lengre mot øst, og gi tilstrekkelig plass til en akseptabel atkomstløsning.
GRUNNFORHOLD
Stasjonen ligger i et område med fjell i dagen eller små løsmassemektigheter. Det forventes ingen
geotekniske tiltak.
ANLEGGSGJENNOMFØRING
Det er utviklet stasjonsløsninger med både 2 og 3 spors løsninger. Plattformene i 2 spors løsningen
ligger på rettlinje med stigning ved plattformen på 9 ‰. Plattformene i 3 spors løsningen ligger delvis i
kurve med kurveradius 2000 m. Stigning ved plattformen er 5 ‰.
Traséen følger dagens trasé i stor grad, med unntak av nytt stasjonsområde. 3 spors stasjonsløsningen
medfører større endringer av vertikalgeometrien. Eksisterende spor har stigning på 9 ‰ der stasjon i
Mastemyrveien nord vil ligge. I 3 sporsløsningen er det midterste sporet et vendespor og betraktes i
henhold til regelverket som et hensettingsspor hvor kravet til maksimal stigning er 5 ‰. Dette medfører
at stasjonen må senkes. Spesielt nord for stasjonen medfører dette at strekningen med nytt spor
forlenges vesentlig i forhold til 2 spors løsningen.
Hvor komplisert anleggsgjennomføringen blir for konseptet avhenger av om stasjonen bygges med 2
eller 3 spor. Stigningskravene for 3 spors løsningen innebærer at det blir en høydeforskjell på ca 1,5 m
opp fra eksisterende spor til nytt spor nord for stasjonen. Høydedifferansen mellom gammelt spor og
nytt spor medfører at tilkoblingen mellom nytt og gammelt spor blir komplisert, og det blir vanskelig å
opprettholde et trafikkert spor i anleggsperioden. Det vil uansett være behov for lange perioder med
enkeltsporet drift, og forholdsvis lange togfrie perioder (1-3 mnd). Kolbotnveien bru må rives da
bredden på sporområdet forbi bruen økes, og fører til midlertidige ulemper og omkjøringer for
lokaltrafikken via Skiveien.
2 spors stasjonsløsningen er mindre komplisert, og det vil være mulig å opprettholde trafikk på ett spor
under det meste av anleggsperioden, men det vil også være behov for togfrie perioder blant annet når
ny og gammel trasé skal kobles sammen. Anleggsgjennomføringen må baseres på etappevis utbygging.
Byggingen kompliseres av nærheten til eksisterende spor, og det vil være behov for avskjerming mellom
anleggsarbeidene og trafikkert togspor.
Hovedetappe 1:
Riving av bygg og frigjøring av nødvendig areal til nytt stasjonsområde. Bygging av ny atkomstvei fra
eksisterende rundkjøring Fv 152. Spunt på vestsiden av eksisterende spor i plattformområdet. Drift på
eksisterende spor. Bygging av de to nye vestre sporene (spor 2 og 3) i plattformområdet. Spor 3 bygges
så langt som mulig i begge retninger. Bygging av plattform, ramper, støttemurer, vestre del av
undergangen og atkomstområdet inkludert arealene for korttidsparkering, sykkel og buss stopp. Riving
og bygging av ny Kolbotnveien bru.
Hovedetappe 2:
Togstans ved ferdigstilling av vestre spor (spor 3) og tilkobling til eksisterende spor i hver ende. Deretter
enkeltspordrift på vestre spor (spor 3) inntil ny plattform. Bygging av østre plattform, resterende østre
del av undergangen og gangatkomst på østre side. Bygging av østre spor (spor 1) så langt som mulig i
hver retning. Togstans ved ferdigstilling av de to østre sporene (spor 1 og 2) og tilkobling til eksisterende
spor i hver ende, inkludert legging av nye sporveksler.
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Konsekvens

Liten

Middels

Stor

1. Inngrep i Kolbotn sentrum

X

2. Påvirkning på jernbanedriften
Østfoldbanen, nærhet spor i
drift
3. Utstrekning av tiltaket langs
eksisterende spor

X

4. Påvirkning eksisterende
veisystem

X

X

Kommentar
Stasjonen kommer nord for sentrum,
men medfører riving av ca.10 boliger.
Større arbeider tett inntil spor i drift
både i og utenfor stasjonsområdet.
Større sporarbeider både horisontalt
og vertikalt over en strekning på ca.
950 m + ca. 400 m med mindre
høydejustering av sporet.
Kolbotnveien bru må rives og fører til
midlertidige ulemper og omkjøringer
for lokaltrafikken. Begrenset
massetransport på fylkesveinettet.

Figur 26 Konsept 3, Konsekvenser ved anleggsgjennomføring, 3 spors stasjon (2 spors stasjon medfører mindre
konsekvenser)

7.6

KONSEPT 4.1, NY STASJON ØST FOR DAGENS SENTRUM - SKIVEIEN

KJENNETEGN VED KONSEPTET
Konseptet har to stasjonsvarianter; hhv 2 og 3 spor til plattform. I tillegg er det to varianter av
lokalisering som kan gi forskjellige grad av måloppnåelse. Begge variantene innebærer omlegging av
dagens bane utenom Kolbotn sentrum. På grunn av prosjektets historikk beskrives også varianter av
lokalisering for dette konseptet.
Konseptet er definert med utgangspunkt i sentrumsutvikling, men hvor god tilgjengelighet til veinettet
og et knutepunkt med ekspansjonsmuligheter og stor fleksibilitet i drift er førende (se krav 1, 4, 6 og 8 i
kapittel 5). Dette medfører en omlegging av dagens jernbane for å fjerne banens barrierevirkning og
frigjøre arealer til sentrumsutvikling på Kolbotn.
Lokalisering av forslaget er øst for sentrum, langs Skiveien i enden av Kolbotnveien. Ny stasjon ligger i
skjæring og delvis kulvert under bakkenivå. Stasjonsplasseringen er under eksisterende Skiveien som
flyttes mot øst. Når stasjonen er plassert på vestsiden av Skiveien slipper hovedstrømmen av passasjerer
å krysse hovedveien for å ha atkomst til sentrum. I tillegg krever rundkjøringen i tilknytning til
Rikeåstunnelen at det blir avstand mellom portalen og krysset, samt at det trange partiet forbi Kolbotn
kirke enklest løses når veien ligger øst for stasjonen. Løsning for stasjonsutforming regnes å være
omtrentlig identisk for de to alternativene, og skissen viser derfor det mest arealkrevende alternativet
med 3 spor til plattform.
Konseptet har samlet tunnellengde på ca 1100 meter, noe som medfører økte krav til sikkerhet
sammenlignet med kortere tunneler.
JERNBANETRASÉEN
Traséen følger i liten grad dagens trasé. Konseptet er basert på ny jernbanetunnel fra Rosenholm og
under Rikeåsen. Dimensjonerende hastighet er 80 km/t basert på minstekrav til nye baner. Minste
horisontalkurveradius er 350 m. I 3 spors stasjonsløsningen er enkelte av sporvekslene kurvevekseler
med radius i hovedspor >850 m.
Største stigning for ny trasé er 17 ‰, men fordi det kun er over en kort strekning er det innenfor
kravene i regelverket.
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Figur 27 Konsept 4-1, Ny stasjon øst for dagens sentrum – Skiveien. Illustrasjonen viser 3-spors stasjon
(Norconsult)

STASJONEN
For konseptet med stasjon i Skiveien er det utviklet 3 spors stasjonsløsning. Plattformene ligger i kurve
med kurveradius ned til 2000 m og stigning på 5 ‰.
KONSEKVENSER FOR VEISYSTEMET
Stasjon i Skiveien medfører store konsekvenser for veisystemet rundt stasjonen. Stasjonsområdet vil
ligge under dagens Skiveien, og nybygd Skiveien må flyttes mot øst. Både Fv. 152- Rikeåstunnelen og
Kolbotnveien knyttes til Skiveien via to rundkjøringer. Veien må heves for å komme opp på nivå over
stasjonen, Fv. 152 fra Rikeåstunnelen heves ca. 2 m mens Kolbotnveien heves ca. 4 m i kryssene med
Skiveien.
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GRUNNFORHOLD
Banen vil ligge delvis i kulvert i skjæring etter søndre tunnelpåhugg frem til stasjonen. Boringer langs
Skiveien viser inntil 15 m løsmasser. Det er usikkert i hvilket omfang banen ligger i fjell eller løsmasser.
Der det er store løsmassemektigheter må kulvert etableres i spuntet byggegrop. Dersom det er bløt leire
i området kan det i tillegg bli behov for grunnforsterkning med kalk-/sementpeler eller fundamentering
på peler til fjell. Banen vil gå i en om lag 1100 meter lang dobbeltsporet fjelltunnel. Ved passering under
selve åsen er terrengoverdekningen 45-55 meter, og det kan antas normale forhold for tunneldrift. For
videre planlegging, bør traséen undersøkes nærmere ved detaljkartlegging. For nærmere vurdering av
dybder til fjell og fjellmassekvalitet i antatt svakhetssone, er grunnundersøkelser aktuelt. I tunnelen må
det generelt forventes systematisk sikring med bolter og sprøytebetong, samt
sprøytebetongbuer/betongutstøpning i forbindelse med svakhetssoner.
ANLEGGSGJENNOMFØRING
For konseptet med stasjon i Skiveien er det foreløpig kun utviklet 3 spors stasjonsløsning. Plattformene
ligger i kurve med kurveradius ned til 2000 m og stigning på 5 ‰.
Konseptet er basert på ny jernbanetunnel fra Rosenholm og under Rikeåsen frem til Skiveien. Traseen
går i Skiveien og kobles til eksisterende spor mellom kirken og Kolbotnvannet. Skiveien side forskyves
parallelt mot øst over en strekning på ca. 700 m. Veiforbindelsene Fv152 og Kolbotnveien føres over
stasjonsområdet i bru til ny Skiveien på østre side av jernbanen.
Jernbanetraseen ved stasjonsområdet ligger nedsenket i terrenget, og utformes med langsgående
støttemurer med bru/lokk for veisystemet som krysser over. Det blir atkomst med ramper, trapper og
heis med forbindelse til både Kolbotnveien og nye Skiveien.
Ny jernbanetrasé påvirker eksisterende spor i begrenset grad. Tilkoblingen mellom nytt og gammelt spor
på Rosenholm skjer over en strekning på ca. 100 m. Tilkobling i sør, ved Kolbotn kirke, forgår over en
strekning på ca. 200 m. Tilkoblingen mellom nytt og gammelt spor utføres etappevis, og med enkelte
togfrie perioder (2-5 uker).
Nytt stasjonsområde legges under dagens Skivei, dette gir utfordringer knyttet til hvordan
trafikkavviklingen kan opprettholdes i Skiveien under anleggsperioden. I konseptet knyttes Skiveien til
fv. 152- Rikeåstunnelen med rundkjøring og mot Kolbotnveien i et T-kryss. Dersom det ikke akspteres
omkjøring for Fv 152 om Kolbotnveien, må det bygges midlertidig bruforbindelse over stasjonsområdet
mens permanent bru for FV152 bygges. Fv. 152- Rikeåstunnelen vil måtte stenge en periode fordi veien
må heves før tilkobling til rundkjøring over stasjonsområdet
Hovedetappe 1:
Sprengning av jernbanetunnel fra begge ender. Bygging av nye Skiveien og rundkjøringen på østre side
av ny jernbane stasjon, samt store deler av østre støttemur langs ny jernbanetrasé. Midlertidig
bruforbindelse for FV 152 og midlertidig tilkobling mot eksisterende Skiveien.
Hovedetappe 2:
Omlegging av trafikken til Nye Skiveien. Bygging av ny bru for Fv 152. Bygging av resterende
stasjonsområde og jernbanetrasé i sør. Tilkobling i hver ende til eksisterende jernbane. Riving og
fjerning av eksisterende stasjon og trasé gjennom Kolbotn.
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Konsekvens

Liten

1. Inngrep i Kolbotn sentrum

X

2. Påvirkning på jernbanedriften
Østfoldbanen, nærhet spor i
drift

X

3. Utstrekning av tiltaket langs
eksisterende spor

X

4. Påvirkning eksisterende
veisystem

Middels

Stor

Kommentar
Tunnel og stasjon bygges utenfor
sentrum, men omlegging av Skiveien
vil indirekte kunne påvirke noe.
Hovedarbeidene skjer utenfor spor i
drift. Det er kun ved tilkobling til eksist
spor.
Enklere tilkoblingsarbeider i hver ende
påvirkes direkte over en strekning på
til sammen ca. 300 m + ca. 150 med
mindre høydejustering av sporet.

X

Tiltaket påvirker gjennomgående
veitrafikk tunnelen for Fv 152 under
Rikeåsen og Skiveien, samt
lokaltrafikken i Kolbotnveien. Stor
massetransport på fylkesveinettet.

Figur 28 Konsept 4-1, Konsekvenser ved anleggsgjennomføring 3 spors stasjon (2 spors stasjon medfører mindre
konsekvenser)

7.7

KONSEPT 4.2, NY STASJON ØST FOR DAGENS SENTRUM - KOLLEN

KJENNETEGN VED KONSEPTVARIANTEN
Konseptet er lokalisert i Kollen i sentrum av Kolbotn. I tidligere utredninger har dette vært et av
hovedalternativene for ny stasjon i Kolbotn. Men dimensjoneringsforutsetningene for ny stasjon i Kollen
har endret seg, med krav til rette og lange plattformer. I tillegg blir stigningskravene på stasjonsområdet
strengere når det er vendeanlegg på stasjonen, noe som medfører at det blir vanskeligere å tilpasse
konseptet til Kolbotn sentrum.
Konseptet har tunnellengde på ca 600 meter. Stasjonen blir liggende i dagen, i tunnelportalområdet. .
Løsning for stasjonsutforming regnes å være omtrentlig identisk for de to alternativene, og skissen viser
derfor det mest arealkrevende alternativet med 3 spor til plattform.
JERNBANETRASÉEN
Traséen for Kollen konseptet tilsvarer i stor grad traséen til Rikeåsenkonseptet. Dimensjonerende
hastighet er 80 km/t basert på minstekrav nye baner. Minste horisontalkurveradius er 350 m. Største
lokale stigning er 18 ‰, mens bestemmende stigning er 12,0 ‰.
Kravene til bestemmende stigning og stigningskravene til vendesporet påvirker konseptet i meget stor
grad, traséen vil bli liggende høyt i forhold til Kollen. Skal traseen der den passerer under
Kolbotnveien/Ormerudveien senkes slik at den kommer under eksisterende vei er det behov for ut
senking/uttrauing av eksisterende trase mot sør over en lang strekning fordi eksisterende trase allerede
stiger forholdsvis kraftig på denne strekningen.
I 3 spors stasjonsløsningen er enkelte av sporvekslene kurvevekseler med radius i hovedspor >850 m.
STASJONEN
Stasjonen er utviklet i 3 spors versjon. Plattformene ligger delvis i kurve med kurveradius på 2000 m, og
med stigning på 5 ‰.
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Figur 29 Konsept 4-2, Ny stasjon øst for dagens sentrum - Kollen. Illustrasjonen viser 3-spors stasjon (Norconsult)

KONSEKVENSER FOR VEISYSTEMET
Dagens veisystem er komplisert å tilpasse til konseptet. Ved krysset Kolbotnveien/Ormerudveien ligger
jernbanetraséen så høyt i terrenget at ny Kolbotnvei må heves ca. 4 m. Dette medfører økt stigning på
Kolbotnveien ned mot eksisterende stasjon. I tillegg må eksisterende Skiveien inkludert rundkjøringer
heves fram til Fv. 152 Rikeåstunnelen, før eksisterende terreng nås. Dette får store konsekvenser for
Kolbotn sentrum.
GRUNNFORHOLD
Det er ikke gjennomført vurderinger knyttet til grunnforholdene i dette konseptet.
ANLEGGSGJENNOMFØRING
Traséen for Kollenkonseptet tilsvarer i stor grad traséen til Rikeåsenkonseptet (se kap 7.8), med tunnel
under Rikeåsen like under veitunnelen for Fv152. Krysningen vil også her kreve en betongkonstruksjon
som skiller tunnelene fra hverandre. Den store forskjellen er at stasjonen ligger utenfor tunnelen,
nedsenket i Kollen sør for Kolbotnveien. Minste horisontalkurveradius er 350 m. Plattformene ligger
delvis i kurve med kurveradius på 2000 m, og med stigning på 5 ‰.
Stasjonen får atkomst fra ny rundkjøring i Kolbotnveien. Kolbotnveien må heves ca. 4 m slik at
jernbanetraseen kan føres under veien. Det bygges et lokk over stasjonen i nordre ende som gir plass til
taxi og korttidsparkering. Gang og sykkelforbindelse bygges langs østre side av stasjonen, i høyde med
ny rundkjøring i Kolbotnveien, som gir atkomst med bru, trapper og heis ned til plattformene. Det er
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også atkomst til stasjonen fra Solbråtanveien og Skiveien. Fra Skiveien blir det atkomst til plattformene
via ramper og trapp. Skiveien rettes ut og skyves noe mot øst, over en strekning på ca. 400m. Samtidig
heves Skiveien slik at ny rundkjøring ligger i samme nivå som ny rundkjøring i Kolbotnveien.
Tunnelen og stasjonen kan i hovedsak bygges uforstyrret fra eksisterende spor i drift, men det vil bli
driftsforstyrrelser ved bygging av søndre ende av plattformene og ved tilkoblingen til eksisterende spor i
hver ende. Tilkoblingen i sør er spesielt komplisert over en strekning på ca. 200 meter med bygging av
ny sporveksel i eksisterende sporområde. Her ligger også nytt spor lavere enn eksisterende spor.
Atkomst fra Solbråtanveien og vestre rampe bygges etter at togdriften er lagt om på ny jernbanetrasé.
Konsekvens

Liten

Middels

1. Inngrep i Kolbotn sentrum

X

2. Påvirkning på jernbanedriften
Østfoldbanen, nærhet spor i
drift

X

3. Utstrekning av tiltaket langs
eksisterende spor

X

4. Påvirkning eksisterende
veisystem

Stor

X

Kommentar
Tunnel og stasjon bygges utenfor
sentrum, men omlegging av
Kolbotnveien og Skiveien vil indirekte
kunne påvirke noe.
Hovedarbeidene skjer utenfor spor i
drift, men det vil til dels bli en
omfattende tilkobling til
eksisterende spor i sør.
Enklere tilkoblingsarbeider i nord
over en strekning på ca. 100 m. I sør
er det en mer komplisert tilkobling
over ca. 200 m med en
høydeforskjell til eksisterende spor. I
tillegg blir det en strekning på ca.
150 m med mindre høydejustering
av sporet.
Tiltaket påvirker gjennomgående
veitrafikk i tunnelen for Fv 152 under
Rikeåsen og Skiveien, samt
lokaltrafikken i Kolbotnveien. Stor
massetransport på fylkesveinettet.

Figur 30 Konsept 4-2, Konsekvenser ved anleggsgjennomføring 3 spors stasjon (2 spors stasjon medfører mindre
konsekvenser)

7.8

KONSEPT 4.3, NY STASJON ØST FOR DAGENS SENTRUM - RIKEÅSEN

KJENNETEGN VED KONSEPTVARIANTEN
Lokalisering av stasjonen er i fjell, under Rikeåsen. Stasjonen vil i stor grad ligge inne i fjellet, med noe
plattform i åpen kulvert helt i sør ved Ormerudveien. Konseptet har samlet tunnellengde på ca. 600
meter. Stasjonsområdet ligger i helhet i tunnel, og vil medføre økte krav til sikkerhetstiltak. Løsning for
stasjonsutforming regnes å være omtrentlig identisk for de to alternativene, og skissen viser derfor det
mest arealkrevende alternativet med 3 spor til plattform.
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Figur 31 Konsept 4-3, Ny stasjon øst for dagens sentrum - Rikeåsen. Illustrasjonen viser 3-spors stasjon
(Norconsult)

JERNBANETRASÉ
Traséen følger i liten grad dagens trasé gjennom Kolbotn, ny jernbane legges i tunnel og kulvert under
Rikeåsen og Kollen. Ny trasé bygges fra Holteveien, nord for Kolbotn og kobles sammen med
eksisterende spor igjen ved Kolbotn kirke. Dimensjonerende hastighet er 80 km/t basert på minstekrav
nye baner. Minste horisontalkurveradius er 375 m.
Maksimal stigning på ny trasé er 18,5 ‰, den kraftige stigningen som ligger sør for stasjonen er
nødvendig for at tilkoblingen mellom ny og eksisterende bane skal kunne skje uten for store endringer
av høyden til eksisterende spor. Bestemmende stigning er 12,4 ‰. I 3 spors stasjonsløsningen er enkelte
av sporvekslene kurvevekseler med radius i hovedspor >850 m.
En variant av konseptet kan inkludere lengre tunnel fra Rosenholm.
STASJONEN
Stasjonsområdet ligger delvis i fjelltunnel under Rikeåsen og delvis i kulvert. Det er utviklet både 2 og 3
spors stasjonsløsninger for stasjon under Rikeåsen. I begge alternativene ligger plattformene i kurve
med kurveradius 2000 m, og med stigning ved plattformen på 5 ‰. Som lokaltogstasjon vil det ikke
være nok reisende på Kolbotn til å unngå utrygghetsfølelse ved å oppholde seg inne i en fjellhall utenom
de mest trafikkerte tidsperiodene. Det er en generell oppfatning at innendørs stasjonsområder oppleves
som mer utrygge på tider der det er få reisende.
KONSEKVENSER FOR VEISYSTEMET
Det kreves store endringer i krysset Kolbotnveien/Ormerudveien som må heves ca. 1,8 m på grunn av
høyden til jernbanekulverten. Dette medfører også økt stigning på Kolbotnveien ned mot eksisterende
stasjon. I retning mot Skiveien vil Kolbotnveien nå eksisterende terreng før rundkjøringen.
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GRUNNFORHOLD
Sør for tunnelen må det etableres kulvert dels i løsmasser og dels i fjell. Dybde til fjell samt tilgjengelig
plass i anleggsfasen vil være avgjørende for behov for støttekonstruksjoner. Før påkobling til
eksisterende spor krysser banen en mindre bekkedal der det er registrert 8 m leire over morene. Det
kan bli behov for masseutskifting, grunnforsterkning eller peler til fast grunn under fyllingen.
På grunn av begrenset fjelloverdekning, må det både for 2- og 3-spors stasjonshall må det forventes
behov for systematisk sikring med armert betongutstøpning som kan ta opp nødvendige fjelllaster.
Videre vil det under driving være aktuelt med tung fjellsikring i form av forbolting, sikringsbolter,
sprøytebetong og sprøytebetongbuer. For spennvidder som 2- og 3-spors stasjonshaller krever, vil det
være nødvendig å drive med 2, 3- eller flerdelt tverrsnitt.
Ved både 2-spors- og 3-sporsløsninger under Rikåsen vil det være begrenset overdekning spesielt i
sørøstre del etter passering av Rikåsen veitunnel (ca. profil 1340 – 1420). Det vil være aktuelt å flytte
påhugget lenger inn for å oppnå tilstrekkelig overdekning for etablering av en stasjonshall i fjell.
Under normalt gode forhold anses det å være tilstrekkelig overdekning for en 2-spors stasjonshall i
nordvestre del (ca. profil 1220 – 1320). Det må utføres mer detaljerte vurderinger og undersøkelser av
spenningsforhold og fjellmassekvalitet for å verifisere dette. For en 3-spors stasjonshall kreves videre
undersøkelser for å verifisere gjennomførbarhet også i dette partiet. Behov for armert betongutstøpning
kan ikke utelukkes i denne fasen.
For både 2-spors- og 3-sporsløsninger kreves videre undersøkelser for å verifisere gjennomførbarhet.
Det vil være relevant å utføre mer detaljerte vurderinger og undersøkelser av spenningsforhold,
fjellmassekvalitet, svakhetssoner og overdekningsforhold. Dette vil gi bedre grunnlag for anslag om
sikringsbehov og eventuelt behov for armert betongutstøpning.
Traseen vil passere med kort avstand til Rikåsen veitunnel. Planlagt avstand mellom heng stasjonshall og
veibane i eksisterende tunnel er på ca. 2 meter, og på grunn av den korte avstanden må det
gjennomføres spesielle tiltak (betongkonstruksjon).
ANLEGGSGJENNOMFØRING
Stasjonsområdet ligger delvis i fjelltunnel under Rikeåsen og delvis i kulvert. Det er utviklet både 2 og 3
spors stasjonsløsninger for stasjon under Rikeåsen. I begge alternativene ligger plattformene i kurve
med kurveradius 2000 m, og med stigning ved plattformen på 5 ‰.
Atkomsten til plattformene skjer fra to kanter. En inngang legges i sørenden av plattformen og utformes
med tilknytning til nytt kollektivknutepunkt. Atkomsten til stasjonen skjer via trapp og heis rett ned til
plattformene. Den andre inngangen er fra “Telehuset” nær dagens stasjonsbygning. Atkomsten foregår
via en ca. 100 m lang fjelltunnel inn til midten av plattformen.
Traséen følger i liten grad dagens trasé gjennom Kolbotn, ny jernbane legges i tunnel og kulvert under
Rikeåsen og Kollen. Ny trasé bygges fra Holteveien nord for Kolbotn og kobles sammen med
eksisterende spor igjen ved Kolbotn kirke. Maksimal stigning på ny trasé er 18,5 ‰, den kraftige
stigningen som ligger sør for stasjonen er nødvendig for at tilkoblingen mellom ny og eksisterende bane
skal kunne skje uten for store endringer av høyden til eksisterende spor.
Konseptet innebærer sprenging av tunnel under Rikeåsen, det vil være utfordringer knyttet til
tunneldriving med nærhet til mange boliger. Ny jernbanetunnel krysser i tillegg tett under eksisterende
fv. 152 Rikeåstunnelen. Krysningen vil kreve en betongkonstruksjon som skiller tunnelene fra hverandre.
Anleggsgjennomføringen vil i utgangspunktet bli lik for både 2 og 3 spors stasjonsløsningen, men økt
hallbredde for stasjonen med 3 spor vil gjøre byggingen av denne mer komplisert. Konseptet er
gjennomførbart også for 3 spors løsningen, men kan bli svært teknisk krevende, og vil inkludere økt
usikkerhet sammenlignet med andre konsepter.
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Kolbotnveien og Ormerudveien må heves ca 2 m der jernbanen krysser under veien. Trafikkmessig vil
det bli visse utfordringer fordi begge veiene må stenges midlertidig i anleggsperioden. For
Ormerudveien vil det mest sannsynlig være omkjøringsmuligheter via lokalveier mot nord, mens
atkomsten langs Kolbotnveien sikres ved at veien åpnes midlertidig fra begge sider. Rikeåstunnelen må
stenges i en periode under mens stasjonshallen skal bygges under.
Nytt stasjonsområde og ny trasé ligger adskilt fra eksisterende bane. Størsteparten av ny stasjon og
trasé vil være mulig å bygge samtidig som det er normal trafikk på eksisterende bane. Tilkoblingen til
eksisterende spor skjer over en strekning på ca 150 m både i nordenden og sørenden av ny trasé. Disse
tilkoblingene vil utføres etappevis med to togfrie perioder (2–5 uker).

Konsekvens

Liten

1. Inngrep i Kolbotn sentrum

2. Påvirkning på jernbanedriften
Østfoldbanen, nærhet spor i
drift
3. Utstrekning av tiltaket langs
eksisterende spor

4. Påvirkning eksisterende
veisystem

Middels
X

X

X

X

Stor

Kommentar
Tunnel og stasjon bygges utenfor
sentrum, men sprengning gjennom
Kollen og kulverten frem til
tunnelpåhugget vil indirekte påvirke
noe.
Hovedarbeidene skjer utenfor spor i
drift. Det er kun påvirkning ved
tilkobling til eksisterende spor.
Enklere tilkoblingsarbeider i hver ende
påvirkes direkte over en strekning på
til sammen ca. 250 m + ca. 175 m med
mindre høydejustering av sporet.
Tiltaket påvirker gjennomgående
veitrafikk i tunnelen for Fv. 152 under
Rikeåsen, og lokaltrafikken i
Kolbotnveien og Ormerudveien. Stor
massetransport på fylkesveinettet.

Figur 32 Konsept 4-3, Konsekvenser ved anleggsgjennomføring 3 spors stasjon (2 spors stasjon medfører mindre
konsekvenser)

7.9

OPPSUMMERING – KONSEPTER TIL ANALYSE

Konsept 2, Ny stasjon sør for dagens stasjon, er utredet som både to- og tre spors stasjon. Sistnevnte vil
komme svært tett på Kolben og Kolbotn Torg, og konseptet anbefales derfor ikke videreført som 3-spors
stasjon.
Det er sett på 3 varianter av konsept 4, Ny stasjon øst for dagens sentrum: Skiveien, Kollen og Rikeåsen.
Alternativet ved Kollen har store negative konsekvenser for Kolbotn sentrum pga heving av
Kolbotnveien. Alternativet ved Rikeåsen innebærer stasjon i fjell, noe som ikke er ønsket av hverken
brukerne (jmf prosjektutløsende behov kapittel 3.4) eller Jernbaneverket. Som lokaltogstasjon vil det
ikke være nok reisende på Kolbotn til å unngå utrygghetsfølelse ved å oppholde seg inne i en fjellhall
utenom de mest trafikkerte tidsperiodene. Det er en generell oppfatning at innendørs stasjonsområder
oppleves som mer utrygge på tider der det er få reisende. Som konsept videreføres derfor alternativet
ved Skiveien. Denne varianten gir samlet den beste løsningen for konsept 4.
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Følgene konsepter videreføres til økonomiske analyser og kravevaluering:
Konsept 1, Oppgradering av dagens stasjon – kun 2 spors stasjon
Konsept 2, Ny stasjon sør for dagens stasjon – kun 2 spors stasjon
Konsept 3: Ny stasjon nord for dagens stasjon – 2 og 3 spors stasjon
Konsept 4: Ny stasjon øst for dagens sentrum, Skiveien – 2 og 3 spors stasjon

Figur 33 Konsepter som videreføres til analyse
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8

Økonomiske analyser

8.1

ANLEGGSGJENNOMFØRING

Anleggsgjennomføring er et viktig kostnadsmessig element – både i rene investeringskostnader, men
også som en konsekvens for trafikkavvikling i den samfunnsøkonomiske analysen. Som det også framgår
av kapittel 4.3 økonomiske krav vil det spesielt for godstransport være avgjørende at periodene med
driftsstans begrenses til et minimum.
Figur 34 oppsummerer de anleggsmessige konsekvensene for alle konseptene, inkludert anslag på
perioder med stenging. Konsekvenser ved ferdig anlegg omtales i kapittel 9; Kravevaluering.

Konsekvens
anlegg

Konsept 1,
Oppgrad. av
dagens stasjon

Konsept 2, Ny
stasjon sør for
dagens stasjon

Konsept 3, Ny
stasjon nord for
dagens stasjon

Konsept 4, Ny
stasjon øst for
dagens sentrum Skiveien

1. Inngrep i Kolbotn
sentrum
2. Påvirkning på
jernbanedrift.

Middels

Stor

Stor

Liten

Middels

Stor

Stor

Liten

Kostnader nærføring
3. Tiltakets
utstrekning
4. Påvirkning på
eksist. veisystem

9 mill kr
Liten

2 mill kr
Middels

12-24 mill kr
Stor

Liten

Middels

Middels

Stor

4 mill kr

36 mill kr

4 mill kr

51 mill kr

2-3 helger

1-3 perioder på
1-2 mnd

1-3 perioder på
1-2 mnd

2-4 perioder på 2-5
uker

Kostnader
veiomlegging
Perioder med
stenging

12

0 kr
Liten

Figur 34 Oppsummering av konsekvenser ved anleggsgjennomføring

8.2

INVESTERINGSKOSTNADER

Overslagene gjelder løsningene slik de er beskrevet for hvert konsept i kapittel 7 og dekker
jernbanetekniske løsninger for trase, komplett stasjon med plattformer og atkomster, nødvendig
omlegging av veier, nærføring, grunnerverv og rigg og drift. Generelt er det slik at 2- og 3-spors
stasjonsløsninger gir store kostnadsforskjeller, spesielt dersom deler av disse løsningene ligger i fjell eller
i kulvertkonstruksjoner.
«Skiveien» i konsept 4 er i begge stasjonsvariantene den mest kostbare løsningen på grunn av lengste
trasé og trasé i tunnel, stasjon med kulvertkonstruksjon samt dyp skjæring.
For detaljert presentasjon av de forskjellige konseptene samt usikkerhet ved kostnadene vises det til
egen delrapport [5] hvor konseptene blant annet er presentert med mengder og enhetskostnader for de
forskjellige poster i kalkylen. På sammendragsnivå er kostnadene (forventet kostnad, P50) som vist i
Figur 35. Kostnader er eksklusiv mva, og har en usikkerhet på +/- 40 %.
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Henholdsvis 2 og 3 spors stasjon
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Konsept

3 spors stasjon

Kostnad mill.kr
(+/- 40%)

Kostnad mill.kr
(+/- 40%)
13

1, Oppgradering av dagens stasjon

314 (billigst)

964

2, Ny stasjon sør for dagens stasjon

483

1133

3, Ny stasjon nord for dagens stasjon

459

4, Ny stasjon øst for dagens sentrum - Skiveien

13

2 spors stasjon

1145 (dyrest)

13

706 (billigst)
1360 (dyrest)

Figur 35 Investeringskostnader for det enkelte konsept, forventet kostnad (P50)

USIKKERHET VED KOSTNADENE
Usikkerheten i kostnadsanslagene er stor (+/- 40%). De største bidragsyterne til usikkerheten i alle
konsepter er usikkerhetspostene marked og uspesifisert.
I marked ligger en generell usikkerhet knyttet til prisnivået på det tidspunkt bygging vil kunne være
aktuelt, for eksempel gjennom hvordan entreprenørmarkedet vil være på det tidspunktet. På
nåværende plannivå og detaljeringsgrad vil selvsagt også generell uspesifisert i forhold til
detaljeringsgrad være en vesentlig usikkerhet.
Det er ikke funnet vesentlig grunnlag for å vurdere påslagspostene for usikkerhet (U-postene) ulikt fra
konsept til konsept.
Eventuelt salg av eiendommer og etablering av innfartsparkering er ikke tatt med i kostnadsoverslagene.
Eventuell salg og/eller erverv av eiendom vil også være usikre poster i en totalkostnad. Innfartsparkering
var medtatt i forrige runde i 2011.

8.3

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

METODISK BESKRIVELSE
Nytte-kostnadsanalyse er en lønnsomhetskalkyle som søker å kvantifisere alle nytteeffekter og
kostnader av et prosjekt fra en samfunnsmessig synsvinkel, og veie dem sammen til én felles verdienhet:
kroner. Kostnadene ved et prosjekt skal prinsipielt gjenspeile verdien av hvor mye en må gi opp av andre
ting for å gjennomføre prosjektet, mens nytten skal gjenspeile hvor mye en er villig til å gi opp. At nytten
ved et prosjekt er høyere enn kostnadene, innebærer at en ved å kanalisere midler til prosjektet bidrar
til å øke den samlede samfunnsøkonomiske verdiskapingen. Positiv nytte-kostnadsdifferanse innebærer
at ressursene kaster mer av seg enn de ville ha gjort i beste alternative ressursanvendelse.
Analysen er gjennomført med basis i retningslinjene i Jernbaneverkets veileder for samfunnsøkonomiske
analyser.

13

For konsepter med kun 2 spor til plattform er det, for sammenlignbarhet, lagt til kostnader for et
eksternt vendeanlegg utenfor Kolbotn, estimert til 650 mill kr (kostnad for vending på stasjon som er
driftsmessig mest optimalt – vending utenfor stasjon vil ha en lavere kostnad).
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Kalkulasjonsrente
Byggeperiode

4,0 %
2019-202214

Åpningsår

2022

Kroneverdi

2013

Diskonteringsår

2013

Beregningsperiode

40 år

Anleggenes levetid

40 år

Reallønnsvekst

1,4 %

Figur 36 Beregningsforutsetninger samfunnsøkonomisk analyse

Kalkulasjonsrenten er fastsatt av samferdselsdepartementet. Det ses ingen begrunnelse for å avvike fra
den normale kalkulasjonsrenten på 4 %.
Det er benyttet en reallønnsvekst på 1,4 %. Dette har innvirkning på verdsettingen av reisetid,
helsevirkninger som følge av økt gang og sykkel(det antas at overført biltrafikk vil gi økt gang og sykling)
og verdi av statistiske liv.
ALTERNATIVE DRIFTSOPPLEGG
Ny stasjon på Kolbotn har få prissatte effekter i seg selv. Problemet som søkes besvart i denne analysen
er derfor hvor langt sør på Østfoldbanen det er optimalt å kjøre doble togsett i rush (dagens stasjon kan
kun håndtere enkle togsett i rush). I grunnrute(4 tog i timen) går pendelen helt til Ski. I driftskonsept 1
ser vi på 6 doble togsett i rush til henholdsvis Kolbotn og Myrvoll mens vi i driftskonsept 2 ser på 6 doble
togsett i rush til Rosenholm. NSB er i ferd med å bytte ut sitt lokaltogmateriell, og togsett av type 75
legges til grunn for analysene.
Referanse (Dagens stasjon):
15
 4 regulære avganger per time «vest for Oslotunnelen» - Ski, enkle togsett (pga korte
plattformer)
15
 2 innsatstog per time Oslo – Kolbotn, enkle togsett
 Dette gir mulighet for inntil 6 avganger til og fra Kolbotn i rush, alle enkle togsett
Driftsalternativ 1:
15
 4 regulære avganger per time «vest for Oslotunnelen» - Ski, doble togsett (plattformer 250 m)
15
 2 innsatstog per time Oslo – Myrvold, doble togsett
 Dette gir mulighet for inntil 6 avganger til og fra Kolbotn i rush, alle avganger doble togsett
Driftsalternativ 2:
15
 4 regulære avganger per time «vest for Oslotunnelen» - Ski, doble togsett
15
 2 innsatstog per time Oslo – Rosenholm, doble togsett
 Dette gir mulighet for inntil 4 avganger til og fra Kolbotn i rush, men 6 avganger fra Rosenholm,
alle avganger doble togsett

14

Bygging vil iverksettes etter Follobanens åpning, i denne analysen anslått til 2018. Variasjon på noen
år vil ikke gi innbyrdes forskjell for konseptene.
15
Med nytt materiell type 75 «Flirt»
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Driftsalternativ 1 innebærer 3 spors stasjon på Kolbotn, alternativt 2 spor på Kolbotn og vendemulighet
sør for Kolbotn. Driftsalternativ 2 innebærer 2 spors stasjon på Kolbotn og vendemulighet nord for
Kolbotn på Rosenholm. Rosenholm stasjon tilrettelegges for innfartsparkering. Driftsalternativene er
også vist skjematisk i Figur 19.
FRAMTIDIGIG TRAFIKK – ETTERSPØRSEL
Referanse
Trafikktall er hentet inn fra NSB og er fra 2012. Åpningsåret er 2022 hvor doble flirtsett antas å bli tatt i
bruk. Dette er da referansetrafikken. Det har i de siste 10 årene vært en gjennomsnittlig årlig vekst på 2
% i antall reisende. Det antas at dette fortsetter. Hovedtyngden av reiser på strekningen er arbeidsreiser
og utgjør 55 % av alle reiser. Det antas at 44 % av den økte trafikken vil bli overført fra bil, fra buss 45 %
fra gang og sykkel 1 % mens 10 % vil være nyskapt trafikk.

Figur 37 Referanse: Antall passasjerer på toget (dimensjonerende time)når det forlater stasjonen for hhv 2022 og
2033.

Grafen viser trafikken i dimensjonerende retning for de tre mest belastede timene morgen og kveld. For
morgenrushet er det fra Ski og mot Oslo S mens ettermiddagsrush er motsatt vei.
Antall tilgjengelige sitteplasser for dette driftsopplegget er vist med blå vannrett strek. Som det framgår
av figuren vil etterspørselen være større enn tilbudet, og en vil få en avvisningseffekt allerede i 2022.
Driftskonsept 1

Figur 38 Driftskonsept 1: Antall passasjerer på toget (dimensjonerende time)når det forlater stasjonen for hhv
2022 og 2033.

Som vi ser at grafene vil driftskonsept 1 ikke gi noen avvisning før i 2033, og da kun i en av
morgenrushtimene.
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Driftskonsept 2

Figur 39 Driftskonsept 2: Antall passasjerer på toget (dimensjonerende time)når det forlater stasjonen for hhv
2022 og 2033.

Som vi ser at grafene vil også driftskonsept 2 gi en begynnende avvisning i 2033.
INVESTERINGSKOSTNADER
For å kunne sammenligne de to forskjellige driftskonseptene er det valgt å se på billigste konsept på
Kolbotn med eksternt vendeanlegg hhv sør og nord for Kolbotn.
Driftskonsept

Beskrivelse

1: Vending av innsatstog
på eller sør for Kolbotn
2: Vending av innsatstog
på Rosenholm

Billigste konsept på Kolbotn + vendeanlegg sør for
Kolbotn
Billigste konsept på Kolbotn + vendeanlegg nord for
Kolbotn

Millioner kroner
(2013)
964
964

Figur 40 Investeringskostnader til samfunnsøkonomisk analyse

TRAFIKANTNYTTE
Driftskonsept

Beskrivelse

1: Vending av innsatstog
på eller sør for Kolbotn

Som følge av doble togsett får vi en betydelig
reduksjon i trengselskostnadene for de reisende. Det
er særlig på de stasjonene nærmest Oslo S hvor
gevinsten er høy. Som følge av forventet
befolkningsvekst vil gevinsten av tiltaket tilta utover i
analyseperioden
Redusert frekvens mellom Rosenholm og Kolbotn fra 6
til 4 avganger pr time i rush vil bidra negativt på
trafikantnytten i forhold til alternativ 1.
Innfartsparkeringen på Rosenholm er antatt å
redusere gangtiden til stasjonen med 1 minutt. Dette
bidrar positivt.

2: Vending av innsatstog
på Rosenholm

Millioner kroner
(2013)
581

572

Figur 41 Trafikantnytte

OPERATØRNYTTE
Inntekt og kostnadsøkning for togoperatøren forutsettes kompensert gjennom økte offentlige kjøp, slik
at operatørnytten blir uendret.
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NYTTE FOR DET OFFENTLIGE
Driftskonsept

Beskrivelse

1: Vending av innsatstog
på eller sør for Kolbotn

Som følge av doble togsett kan vi forvente redusert
trengsel og en vekst i antall passasjerer.
Trafikkinntekter vil øke som følge av flere passasjerer.
Kostnadene vil også øke som følge av innkjøp av flere
togsett samt økte vedlikeholdskostnader.
Som følge av kortere pendel vil det være lavere
vedlikeholdskostnader i dette alternativet.

2: Vending av innsatstog
på Rosenholm

Millioner kroner
(2013)
-518/-758

-360

Figur 42 Nytte for det offentlige

NYTTE FOR SAMFUNNET FOR ØVRIG, TREDJE PART
Driftskonsept

Beskrivelse

Millioner kroner
(2013)

1: Vending av innsatstog
på eller sør for Kolbotn

Det er antatt at mye av trafikkveksten på jernbanen
kommer fra buss og bil. Dette gir gevinster som
redusert antall ulykker, reduserte støykostnader og
helsegevinster som følge av overført biltrafikk.

2: Vending av innsatstog
på Rosenholm

Som beskrevet over for driftskonsept 1 får vi de
samme effektene her.

130/131

103

Figur 43 Nytte for tredje part

SKATTEKOSTNADER
Skattefinansieringskostnad påvirkes av nivået på brutto offentlig nytte, skattekonsekvenser av
trafikantnytten og investeringene. I dette prosjektet er denne kostnaden beregnet til 251 millioner 2013
kr for driftskonsept 1 og 122 millioner 2013 kr for driftskonsept 2.
OPPSUMMERING – SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE
Effekt, mill.kroner
Beregningsperiode 40 år
Trafikantnytte
Operatørnytte
Offentlig nytte
Nytte for tredjepart
Skattefinansiering
Brutto nåverdi
Investeringskostnader
Netto nåverdi
Netto nåverdi pr
budsjettkrone
Netto nåverdi pr
investert krone

Driftskonsept 1
Vending PÅ/ETTER Kolbotn

Driftskonsept 2
Vending FØR Kolbotn

581/577
-535/-775
130/131
-252/-300
-75/-367
-724
-799/-1091
-0,7/-0,7

572
-375
103
-220
80
-724
-644
-0,6

-1,1/-1,5

-0,9

Figur 44 Oppsummering samfunnsøkonomisk analyse

Analysen gir som resultat at tiltakene har negativ nettonåverdi og at referansealternativet, med
utgangspunkt i gitte beregningsmetodikk, derfor anbefales videreført.
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Driftskonsept 1 er det dyreste alternativet og gir derfor også det dårligste resultatet, og vending sør for
Kolbotn forsterker denne tendensen.
Analysen er ekstra usikker siden åpningsåret er 10 år frem i tid og at Follobanen antas å være ferdigstilt
innen den tid. Trafikkveksten på 2 % er også svært usikker og dette gjør resultatet lite robust. Det
anbefales derfor å gjennomføre en ny analyse nærmere en eventuell byggestart for å redusere disse
usikkerhetene.
FØLSOMHETSVURDERING AV BEREGNINGSRESULTATENE
Det er gjennomført en følsomhetsanalyse som ser på endringer i enkelte relevante størrelser som det er
usikkerhet rundt. Følsomhetsanalysen for de to driftskonseptene er oppsummert under. Netto nytte for
begge alternativene forblir negativt for hele følsomhetsanalysen.
Usikkerhetsfaktor

Kalkulasjonsrente +1%
Kalkulasjonsrente -1%
Investeringskostnader
+20%
Investeringskostnader
-20%

Netto Nytte (Millioner 2013 kroner)
Driftsalternativ 1
Driftsalternativ 2
Vending PÅ/ETTER Kolbotn
Vending FØR Kolbotn
-780
-800
-972

-653
-608
-818

-509

-354

Figur 45 Følsomhetsvurdering av beregningsresultatene
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9

Kravevaluering

Konseptene evalueres ut fra de fastsatte kravene beskrevet i kapittel 4. Nullalternativet er
sammenligningsalternativ. I det følgende beskrives hvert enkelt krav og grad av måloppnåelse
for det enkelte konsept.

9.1




KRAV 1: EN TILGJENGELIG STASJON
G/S-vei fra alle 4 hovedretningene til stasjonen
Tilstrekkelige arealer for god tilgjengelighet
Kort kjøretid for buss til/fra hovedveinettet

KONSEPT 1, OPPGRADERING AV DAGENS STASJON
Stasjonen ligger i tilknytning til Oppegård kommunes hovedrutenett for sykkel (Sykkelstrategi for
Oppegård 2010-2019), og vil derfor ha gode muligheter for å etablere forbindelser for sykkel i alle de fire
hovedretninger (Mastemyrveien, Gjersjøen, Skiveien nord og sør). Stasjonen kan knyttes direkte til
eksisterende gang- og sykkelnettet langs Kolbotnveien.
Stasjonen følger eksisterende veistruktur og terrenget i Rikeåsen. Under stasjonen er det lagt opp til to
passasjer, hvor den ene forbinder Kolbotn Torg med Kolbotnveien, og den andre har en direkte
forbindelse mellom Ormerudveien og Veslebukta. Passasjene er tilgjengelige både via trapper og ramper
eller heis. Fra passasjene er det også forbindelse opp til plattformene. Eksisterende stasjonsbygning
beholdes.
Hovedatkomst for gående og syklende vil være i området rundt stasjonsbygningen på østsiden og i
forbindelse med Kolbotn Torg på vestsiden. Knutepunktsfunksjoner er lagt til sørenden av plattformene,
i området der Sentrumsbygningen ligger i dag. Sentrumsbygningen rives, og området reorganiseres med
atkomstløsning for biler og ny bebyggelse. Det oppnås en mer direkte forbindelse mellom
Ormerudveien og Veslebukta. Undergangen i sørenden av plattformene forbedres til full kjørehøyde.
Konseptet åpner for et funksjonelt kollektivknutepunkt selv om bussene må kjøre en runde nedom
stasjonen fra Kolbotnveien.
KONSEPT 2, NY STASJON SØR FOR DAGENS STASJON
Stasjonen ligger i tilknytning til Oppegård kommunes hovedrutenett for sykkel og vil derfor ha gode
muligheter for å etablere forbindelser for sykkel i alle de fire hovedretninger. Stasjonen kan knyttes til
direkte til eksisterende gang- og sykkelnett langs Kolbotnveien og langs Skiveien
Plattformer og spor ligger på fylling og bru over bakkenivå. Terrengnivået på begge sider av sporet
trappes ned mot jernbanen for å gi tilstrekkelig høyde til fotgjengerunderganger og en kjørbar
undergang lengst mot øst. Langs stasjonen på nordsiden etableres det en ny vei, knutepunktfunksjoner
legges langs denne veien.
Atkomst til stasjonen vil være via undergangen under sporene. Herfra går det trapper og ramper eller
heis opp til plattformene.
Bussene kan kjøre helt frem til stasjonen via Theodor Hansens vei og ny vei langs sporene. Denne
sløyfen knytter seg til gjennomgående Kolbotnvei i hver ende.
KONSEPT 3, NY STASJON NORD FOR DAGENS STASJON
Stasjonen ligger i tilknytning til Oppegård kommunes hovedrutenett for sykkel og vil derfor ha gode
muligheter for å etablere forbindelser for sykkel i alle de fire hovedretninger. Stasjonen kan knyttes til
eksisterende gang- og sykkelnettet langs Kolbotnveien, via Kapellveien og Holteveien. Det tilrettelegges
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for en passasje for gående og syklende under sporene med atkomst til plattformene. Disse utformes
med trapp og rampe eller heis.
Hovedatkomst til stasjonen vil være fra vestsiden av sporene, fra Kapellveien, hvor alle funksjoner
knyttet til et kollektivknutepunkt ivaretas. Atkomst er via en ny arm fra rundkjøringen mellom fv.152 og
fv.127.
Stasjonsplasseringen skaper utfordringer for bussrutene som krysser Kolbotn i nord- sør retning. Disse
får en ekstra omvei gjennom Rikeåstunnelen.
KONSEPT 4, NY STASJON ØST FOR DAGENS SENTRUM – SKIVEIEN
Stasjonen ligger i tilknytning til Oppegård kommunes hovedrutenett for sykkel, og vil derfor ha gode
muligheter for å etablere forbindelser for sykkel i alle de fire hovedretningene. Stasjonen kan knyttes til
direkte til eksisterende gang- og sykkelnettet langs Kolbotnveien.
Plattformene ligger åpent under bakkenivå, med stasjonsområdet på bakkenivå. Forplassen er lokalisert
langs Kolbotnveien, på vestsiden av plattformene, med bussforbindelse i Skiveien.
Atkomst ned til plattformene er løst ved trapp, rampe og heis fra to ulike bruer som også etablerer
direkte forbindelse mellom stasjonen og busstoppet i Skiveien.
Konseptet med stasjon i Skiveien gir gode forutsetninger for å utvikle et effektivt og funksjonelt
kollektivknutepunkt uten at bussene kjører omveier.
OPPSUMMERING KRAV 1: EN TILGJENGELIG STASJON
Krav 1:
Konsept 1,
Konsept 2, Ny
Oppgrad. av
stasjon sør for
dagens stasjon
dagens stasjon
En tilgjengelig stasjon

God

Konsept 3, Ny
stasjon nord for
dagens stasjon

God
Middels

Middels

Konsept 4, Ny
stasjon øst for
dagens sentrum Skiveien

God

Middels

Figur 46 Måloppnåelse krav 1: En tilgjengelig stasjon

9.2



KRAV 2: EN SIKKER OG TRYGG STASJON
Lavere risiko for uhell/ulykker
Opplevelse av trygghet på stasjonen

Alle nye stasjoner bygges etter jernbaneverkets tekniske regelverk [4]. Gjennom dette sikres at alle nye
stasjoner vil få en lavere risiko for uhell/ulykker.
KONSEPT 1, OPPGRADERING AV DAGENS STASJON
Stasjonen ligger sentralt i tettstedet og i nærheten av alle fasiliteter. Dette gir mye aktivitet i området og
følelse av sosial kontroll.
KONSEPT 2, NY STASJON SØR FOR DAGENS STASJON
Plattformene og store deler av stasjonsområdet på bakkeplan vil være åpne og oversiktlige områder og
ha nærhet til sentrumsfunksjonene
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KONSEPT 3, NY STASJON NORD FOR DAGENS STASJON
Stasjonen vil i stor grad bli en åpen stasjonsløsning, men er plassert litt i utkanten av sentrum.
KONSEPT 4, NY STASJON ØST FOR DAGENS SENTRUM – SKIVEIEN
Stasjonen vil bli en åpen stasjonsløsning under bakkenivå. Dette kan gi en noe begrenset oversikt og
redusert sosial kontroll. Ny bebyggelse langs Skiveien vil kunne gi økt aktivitet og ferdsel i området, som
igjen kan gi forbedret opplevelse av trygghet.
OPPSUMMERING KRAV 2:EN SIKKER OG TRYGG STASJON
Krav 2:
Konsept 1,
Konsept 2, Ny
Oppgrad. av
stasjon sør for
dagens stasjon
dagens stasjon
En sikker og trygg
stasjon

God

Konsept 3, Ny
stasjon nord for
dagens stasjon

Konsept 4, Ny
stasjon øst for
dagens sentrum Skiveien

God

God

Middels

Middels

God

Figur 47 Måloppnåelse krav2: En sikker og trygg stasjon

9.3




KRAV 3: ET ATTRAKTIVT KOLLEKTIVTILBUD
Transportkapasitet til å møte etterspørselen (pt og gt)
Framtidsrettet tilbud
Kort gangavstand mellom transportformene

Markedsanalysene (se kapittel 8.3) viser at alle utbyggingskonseptene vil ha tilstrekkelig kapasitet i
åpningsåret til å møte etterspørselen etter persontransport, mens referansekonseptet vil ha en
betydelig avvisningseffekt. Av figurene framgår det også at det vil være behov for et tilbud ut over
grunnrute, selv om det tilrettelegges for dobble togsett på alle avganger i grunnrute.
Grafene viser trafikken i dimensjonerende retning for de tre mest belastede timene morgen og kveld.
For morgenrushet er det fra Ski og mot Oslo S mens ettermiddagsrush er motsatt vei.
Antall tilgjengelige sitteplasser er vist med blå vannrett strek. Siden den største belastningen er nord for
Kolbotn vil det trafikalt ikke være betydelig forskjell på driftskonsept 1 og 2 (som er innsatstog fra hhv
Kolbotn/Myrvoll og Rosenholm)

Figur 48 Tilgjengelig transportkapasitet og etterspørsel for referanse og gjennomført tiltak ved åpningsåret 2022.
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KONSEPT 1, OPPGRADERING AV DAGENS STASJON
Det er lite tilgjengelig areal i sentrum og i nærheten av stasjonen for å bygge opp et nytt
kollektivknutepunkt. Hovedgrepet er opprettelsen av en ny omkjøringsvei fra Kolbotnveien, og ned til
jernbanestasjonen. Langs denne veien anlegges det holdeplasser for buss. Det vil bli kort
omstigningsstrekning mellom tog og buss. Bussholdeplassene vil bli liggende i stigning.
KONSEPT 2, NY STASJON SØR FOR DAGENS SENTRUM
Kollektivknutepunktet vil ligge tett inntil stasjonen og i tilknytning til undergangen. Dette vil gi kort
omstigningsstrekning mellom tog og buss.
KONSEPT 3, NY STASJON NORD FOR DAGENS STASJON
Kollektivknutepunktet er foreslått som en integrert del av stasjonsområdet, og vil gi kort
omstigningsstrekning mellom tog og buss.
KONSEPT 4, NY STASJON ØST FOR DAGENS SENTRUM – SKIVEIEN
Bussholdeplasser anlegges langs Skiveien, og gir kort omstigningsstrekning mellom buss og tog.
Gangbruer forbinder busstopp med øvrig stasjonsområde og atkomst ned til plattformene.
OPPSUMMERING KRAV 3: ET ATTRAKTIVT KOLLEKTIVTILBUD
Krav 3:
Konsept 1,
Konsept 2, Ny
Oppgrad. av
stasjon sør for
dagens stasjon
dagens stasjon
Et attraktivt
kollektivtilbud

God

God

Konsept 3, Ny
stasjon nord for
dagens stasjon

God

Konsept 4, Ny
stasjon øst for
dagens sentrum Skiveien

God

Figur 49 Måloppnåelse krav 3: Et attraktivt kollektivtilbud

9.4



KRAV 4: ET VELFUNGERENDE SENTRUM
Kort gangavstand mellom viktige målpunkt i sentrum
Redusert barrierevirkning

KONSEPT 1, OPPGRADERING AV DAGENS STASJON
Det overordnede byplangrepet er stasjonens sentrale plassering
som krysser Kolbotns hovedakse fra krysset Kolbotnveien/Skiveien
til Rådhuset. Hovedaksen fortsetter videre under stasjonen via en
gangforbindelse. Fra stasjonen har man god visuell kontakt
gjennom sentrum i begge retninger langs hovedaksen. Det er også
god kontakt fra stasjonen til vannet via Kolbotn torg.
Med sin sentrale plassering er det til og fra stasjonen korte
avstander til alle fasiliteter, som boligområder, næring, kultur og
kontorbygg. Åpne passasjer vil redusere barrierevirkningen.
Figur 50 Utsnitt fra figur som viser 300 m fra stasjonen for konsept 1(Asplan Viak)
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KONSEPT 2, NY STASJON SØR FOR DAGENS STASJON
Stasjonen vil legge grunnlag for en utvidelse av sentrumssonen
østover mot Skiveien og Kollen, og vil bidra til å redusere
barrierevirkningen av jernbanen. Underganger vil gi forbindelse
mellom nord og sørsiden av sporet.
Stasjonen flyttes ca. 160 m lengre mot sørøst enn dagens stasjon.
Det åpnes for utbygging på begge sider av jernbanen. Bebyggelse
på sørsiden kan ha vekt på boliger, og en bebyggelse på nordsiden
av stasjonen kan ha vekt på næringsformål.
Figur 51 Utsnitt fra figur som viser 300 m fra stasjonen for konsept 2 (Asplan Viak)

KONSEPT 3, NY STASJON NORD FOR DAGENS STASJON
Byplanløsningen vil ikke skille seg så mye fra de andre løsningene langs dagens bane, men vil gi en
dårligere sentrumstilknytning med lengre gangvei (ca. 300 m) til servicefunksjonene i sentrum.
Det overordnede byplangrepet er en naturlig forlengelse av
sentrum nordover og å knytte stasjonen til Kolbotnveien via god
gangforbindelse og god visuell forbindelse. Eksisterende gangvei
fra sentrum/Kolbotn torg må utbedres uten kryssende trafikk
mot stasjonsområdet.
Ettersom traseen er tilnærmet identisk med dagens trasé vil det
også være vesentlig å redusere barrieren banen skaper i
bybildet med en bred passasje under banen mellom Torget og
Kolbotnveien. En slik forbindelse inngår ikke i konseptet.
Figur 52 Utsnitt fra figur som viser 300 m fra stasjonen for konsept 3 (Asplan Viak)

KONSEPT 4, NY STASJON ØST FOR DAGENS SENTRUM – SKIVEIEN
Konseptet gir store muligheter for nye fortettingsområder i og nær sentrum. Ved å flytte stasjonen ut av
sentrum vil ikke traseen lenger utgjøre noen barriere som er til hinder for fortetting og byutvikling.
Flytting av traseen vil frigjøre mye areal som kan fortettes eller bli
viktige byrom som en del av sentrumsutviklingen i Kolbotn. Det
overordnede byplangrepet er basert på plasseringen av ny stasjon i
starten av hovedaksen mellom Skiveien og rådhuset. Sentrum blir i
forslaget liggende mellom disse viktige ytterpunktene.
Det bør legges opp til en bred gangforbindelse til sentrum langs
hovedaksen i Kolbotn og langs Skiveien i begge retninger. Stasjonen
vil få en lengre gangavstand til servicefunksjoner og handel i Kolbotn
sentrum.
Figur 53 Utsnitt fra figur som viser 300 m fra stasjonen for konsept 4 (Asplan Viak)

15. januar 2014

70

OPPSUMMERING KRAV 4: ET VELFUNGERENDE SENTRUM
Krav 4:
Konsept 1,
Konsept 2, Ny
Oppgrad. av
stasjon sør for
dagens stasjon
dagens stasjon
Et velfungerende
sentrum

God

Konsept 3, Ny
stasjon nord for
dagens stasjon

God

God

Konsept 4, Ny
stasjon øst for
dagens sentrum Skiveien
God

Figur 54 Måloppnåelse krav 4: Et velfungerende sentrum - Barrierevirkning

9.5


KRAV 5: EN TILRETTELAGT SENTRUMSUTVIKLING
Tilgjengelig areal for sentrumsutvikling

Det understrekes at det samlede utbyggingspotensialet i sentrum ikke er bundet av
stasjonslokaliseringen men kan kombineres med områder fra de forskjellige konseptene.
Arealoppstillingen til hvert konsept er ment for å gi et inntrykk av hvor mye som bør utløses som en
direkte konsekvens av stasjonsvalg.
KONSEPT 1, OPPGRADERING AV DAGENS STASJON
Stasjonen (rød) blir liggende i midten av det arealet som er
regulert til sentrumsformål i gjeldende kommuneplan (grønn).
Dette konseptet vil forsterke sentrumskjernen ved å
transformere/fortette de mest sentrale tomtene i øst. En
videre utvidelse av sentrumskjernen kan tenkes i en valgt
retning, for eksempel slik det er vist i de øvrige konseptene.
Gitt den relativt flate topografien i sentrum og krav til
frihøyde over jernbanespor (minimum 7,5 m), ansees det som lite hensiktsmessig å introdusere større
lokkalternativ over sporene for å bøte på todelingen av sentrum som er en utfordring i dag. Det
anbefales å tenke mer romlig og skulpturalt om byens gulv ved å innføre en bred forbindelse under
sporene som kan binde de to sidene sammen. Fortrinnsvis foreslås denne mellom Jan Baalsruds plass og
dagens stasjonsområde i nordøst.
Konseptet gir et potensielt tomteareal på 47 dekar. Med 5 etasjer og 50 % utnyttelsesgrad gir dette
2
117 500 m bygningsmasse. Dette gir plass til 380 boliger, 800 bosatte og 190 ansatte.
KONSEPT 2, NY STASJON SØR FOR DAGENS STASJON
Stasjonen (rød) blir liggende midt i et etablert boligområde og
utenfor området regulert til sentrumsformål (grønn) i gjeldende
kommuneplan. Selv om deler av traseen legges på bru, vil sporene
opprettholde todelingen av dagens sentrumskjerne og fremtre
som en gjennomgående barriere i bybildet, spesielt i nordre del av
sentrum.
Konseptet gir mulighet for å utvide sentrum i sørøstlig retning,
med bybebyggelse på begge sider av jernbanebroen gjennom transformasjon og fortetting på arealene
nærmest stasjonen. Dette kan bli et sentrumsområde med større sammenheng på tvers av jernbanen
enn dagens løsning.
I første omgang anbefales det at kun vestre deler av sentrumskollen bebygges, og tilrettelegges med
atkomst fra vest eller nord (ingen gjennomfartsvei). På sikt kan det eventuelt etableres en
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gjennomgående vei i dagens jernbanetrase med påkobling til Skiveien i nærheten av kirkebakken. Dette
vil gi en videre utvidelse av sentrumskjernen østover mot Skiveien og videre vestover rundt
Kolbotnvannet
Konseptet gir et potensielt tomteareal på 71 dekar. Med 5 etasjer og 50 % utnyttelsesgrad gir dette
2
177 500 m bygningsmasse. Dette gir plass til 570 boliger, 1200 bosatte og 290 ansatte.
KONSEPT 3, NY STASJON NORD FOR DAGENS STASJON
Stasjonen (rød) blir liggende i utkanten av området regulert til
sentrumsformål (grønn) i gjeldende kommuneplan.
Jernbanetraseen vil opprettholde todelingen av dagens
sentrumskjerne og fremtre som en gjennomgående barriere i
bybildet, på samme måte som i dag. Plasseringen av en stasjon i
nord aktualiserer sentrumsutvikling gjennom transformasjon og
fortetting i området mellom fv 152, fv 127 og Kolbotnveien
(rådhustomten med mer). Dette gir mulighet for eventuelt å
konsentrere sentrumsutviklingen i Kolbotn vest for jernbanen og
benytte utviklingsområdene i øst primært til boligformål. En slik utviklingsretning vil bidra til at
jernbanens barriereeffekt gjennom Kolbotn sentrum reduseres.
Sentrumsbygget, banktomta og gressletten sørøst for Kolben, som er felles utviklingsområder i alle
konsept, ligger i utkanten av stasjonens nedslagsfelt fremstår ikke som en like viktig del av sentrum her
som i de i andre konseptene. Utbygging av disse tomtene bør muligens settes på vent til utviklingen ved
stasjonen og på rådhustomta har kommet i gang.
Konseptet gir et potensielt tomteareal på 70 dekar. Med 5 etasjer og 50 % utnyttelsesgrad gir dette
2
175 500 m bygningsmasse. Dette gir plass til 560 boliger, 1200 bosatte og 280 ansatte.
KONSEPT 4, NY STASJON ØST FOR DAGENS SENTRUM – SKIVEIEN
Stasjonen(rød) blir liggende i utkanten av området
regulert til sentrumsformål (grønn) i gjeldende
kommuneplan. Omlagt trase langs Skiveien vil kunne
fjerne dagens barriereeffekt gjennom Kolbotn sentrum.
Ettersom traseen blir liggende under dagens terreng vest
for Skiveien åpnes det for to ulike tilnærminger til
stasjonsutforming; enten å senke terrenget i vest eller
bygge inn stasjonen med et lokk.
Senking av terrenget i vest vil være den beste løsningen. Den grønne sentrumskollen må allikevel fjernes
for å få til en sammenhengende struktur mellom dagens sentrum og det nye stasjonsområdet i øst. Det
blir en høydeforskjell mot Skiveien mot sør som det bør ses nærmere på for at denne «veggen» ikke skal
gi en negativ virkning mht støy/ luft.
Plasseringen av en stasjon i øst aktualiserer sentrumsutvikling gjennom transformasjon og fortetting i
området også øst for Skiveien. Dersom det ikke legges opp til lokk over hele traseområdet kan dette gi
en utfordring med tanke på en ensidig bebyggelse langs en gjennomfartsåre i utkanten av sentrum.
Dersom det åpnes for handel her, kan dette bli en direkte konkurrent til Kolbotn sentrum, og kan på sikt
utarme sentrumsområdet for handel og puls. En slik utviklingsretning vil i så fall ikke bare forskyve
tyngdepunktet i sentrum, men også kunne redusere Kolbotn sentrums attraktivitet i vesentlig grad.
Sentrumsbygget, banktomta og gressletta sørøst for Kolben, som er felles utviklingsområder i alle
konseptene suppleres med en ny gjennomgående kvartalstruktur mot Skiveien. Dette åpner for en svært
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stor utbygging av sentrum mot øst, og utbyggingen bør i så fall baseres på strenge
rekkefølgebestemmelser og reguleringer for å kunne bli bærekraftig.
Konseptet gir et potensielt tomteareal på 104 dekar. Med 5 etasjer og 50 % utnyttelsesgrad gir dette
2
260 000 m bygningsmasse. Dette gir plass til 830 boliger, 1750 bosatte og 420 ansatte.
OPPSUMMERING KRAV 5: EN TILRETTELAGT SENTRUMSUTVIKLING
Krav 5:
Konsept 1,
Konsept 2, Ny
Konsept 3, Ny
Oppgrad. av
stasjon sør for
stasjon nord for
dagens stasjon
dagens stasjon
dagens stasjon
En tilrettelagt
sentrumsutvikling

God

God

God

Konsept 4, Ny
stasjon øst for
dagens sentrum Skiveien
Middels

Figur 55 Måloppnåelse krav 5: En tilrettelagt sentrumsutvikling

9.6


KRAV 6: BEGRENSE STØY OG VIBRASJONER
Reduksjon i antall støyutsatte

Ved Follobanens åpning vil noen av dagens tog forbi Kolbotn fjernes. I dag går det inn til 11 tog gjennom
Kolbotn, etter Follobanens åpning vil det maksimale antallet være 8 tog i timen.
Situasjonen som analyseres ligger fram i tid, og det bør kunne forutsettes at nyere materiell avgir
mindre støy.
Godstrafikk på det norske jernbanenettet fremføres i dag i all hovedsak av gammelt og forholdsvis dårlig
vedlikeholdt godsmateriell. Dette medfører både stor slitasje på skinnegangen og høyere støynivå fra
godstog i bevegelse. Mye av årsaken til dette stammer fra bruken av støpejernsklosser. Ved bruk av
støpejernsklosser skjer nedbremsing ved jern mot jern, noe som gir det velkjente bremsehylet. Ved bruk
av komposittbremseklosser får man jevn sliping av hjulet, mindre ruhet av hjuloverflaten, mindre slitasje
på skinnegangen og mindre slag mot spor og omgivelser. Et godstog utrustet med
komposittbremseklosser har potensiale til å redusere passeringsstøyen på godt vedlikeholdte
jernbanespor med så mye som 10 dB.
KONSEPT 1-3, NYE STASJONER LANGS DAGENS BANE
Ettersom traseen er tilnærmet identisk med dagens trasé beregnes støy og vibrasjoner som et minimum
tilsvarende dagens situasjon.
KONSEPT 4, NY STASJON SOM FLYTTER DAGENS BANE
Ny trasé vil i stor grad gå i tunnel/kulvert, og regnes derfor som mer gunstig i forhold til dagens situasjon
med hensyn til støy og vibrasjoner.
OPPSUMMERING KRAV 6: BEGRENSE STØY OG VIBRASJONER
Krav 6:
Konsept 1,
Konsept 2, Ny
Konsept 3, Ny
Oppgrad. av
stasjon sør for
stasjon nord for
dagens stasjon
dagens stasjon
dagens stasjon
Begrense støy og
vibrasjoner

Middels

Middels

Figur 56 Måloppnåelse krav 6: Begrense støy og vibrasjoner
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Konsept 4, Ny
stasjon øst for
dagens sentrum Skiveien
God
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9.7


KRAV 7: ET FORUTSIGBART GODSTILBUD PÅ BANE
Minst mulig forstyrrelser i anleggsfasen

Dette kravet er omtalt under økonomiske konsekvenser kapittel 8.1 Anleggsgjennomføring.
Godstransport på bane er en svært følsom næring, og lengre perioder med driftsstans vil ikke kunne
tilby den forutsigbarheten næringen etterspør. Det er derfor svært viktig å unngå driftsstans i
anleggsperioden.
OPPSUMMERING KRAV 7: ET FORUTSIGBART GODSTILBUD PÅ BANE
Krav 7:
Konsept 1,
Konsept 2, Ny
Konsept 3, Ny
Oppgrad. av
stasjon sør for
stasjon nord for
dagens stasjon
dagens stasjon
dagens stasjon
Et forutsigbart
godstilbud på bane

God

Dårlig

Dårlig

Konsept 4, Ny
stasjon øst for
dagens sentrum Skiveien
Dårlig

Figur 57 Måloppnåelse krav 7: Et attraktivt kontinuerlig godstilbud på bane

9.8




KRAV 8: EN FUNKSJONELL LØSNING
Muligheter for avvikshåndtering
Effektive passasjerstrømmer
Muligheter for maskinelt/effektivt vedlikehold

For de reisende vil en ny 2-spors stasjon gi bedre oversikt ved avvik fra den normale driften gjennom
færre plattformer å forholde seg til. Løsningen vil ikke legge til rette for vending av tog på Kolbotn, og
situasjonen med avganger fra forskjellige plattformer vil derfor begrenses. En 3-spors stasjon vil kunne
bygges med en felles midtplattform for å betjene reisende i rushretning mot Oslo, og dermed gi en
svært god oversikt til de reisende selv om avgangssporene varierer. For reisende i rush fra Oslo vil det
være av mindre betydning om de går av toget til midt- eller sideplattform.
For operatørene vil bortfall av vendemuligheten på Kolbotn gi en dårligere fleksibilitet for håndtering av
avvik på Kolbotn. Eksisterende overkjøringsmuligheter nord- og sør for Kolbotn vil ikke endres med
tiltaket.
En ny stasjon vil i hht Jernbaneverkets Tekniske regelverk [4] bygges med en løsning som er tilrettelagt
for maskinell drift, både når det gjelder utforming av selve plattformen og atkomsten til denne.
Konsept 1 og 3 vil gi direkte atkomst til en av plattformene. For øvrige plattformer vil det etableres
trapper og ramper eller heis.
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OPPSUMMERING KRAV 8: EN FUNKSJONELL LØSNING
Krav 8:
Konsept 1,
Konsept 2, Ny
Oppgrad. av
stasjon sør for
dagens stasjon
dagens stasjon

Konsept 3, Ny
stasjon nord for
dagens stasjon

Konsept 4, Ny
stasjon øst for
dagens sentrum Skiveien

En funksjonell løsning
God

God

God

God

Figur 58 Måloppnåelse krav 8: En funksjonell løsning

9.9

KRAV 9: ET GODT NÆRMILJØ

Begrense inngrep i viktige områder for




nærmiljø og friluftsliv
landskaps- og bybilde
kulturmiljø

KONSEPT 1, OPPGRADERING AV DAGENS STASJON
NÆRMILJØ

POSITIV INNVIRKNING

NEGATIV INNVIRKNING

LANDSKAPS- OG
BYBILDE












Opprettholder og styrker dagens karakter for
Kolbotn
Styrker kontakten med Kolbotntjernet
Togets tilstedeværelse i sentrum
opprettholdes som en karakteristisk del av
sentrum.
Ved fjerning av sentrumskollen kan Skiveien
bli en ny bygate med tosidig
sentrumsbebyggelse
Mulig å bevare sentrumskollen som skog,
eventuelt tilrettelegges for ulike former for
aktiviteter

KULTURMILJØ




Bevarer Kullebunden gård
Den gamle stasjonsbygningen beholder sin
historiske sammenheng

FRILUFTSLIV



Legger til rette for sammenhengende
rekreasjonsbånd langs Kolbotntjernet som
målpunkt og møteplass.

Figur 59 Konsept 1, innvirkning på nærmiljø
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KONSEPT 2, NY STASJON SØR FOR DAGENS SENTRUM
NÆRMILJØ

POSITIV INNVIRKNING

NEGATIV INNVIRKNING

LANDSKAPSOG BYBILDE



Muliggjør bedre kontakt mellom
østre og vestre del av Kolbotn
sentrum i sør
Styrker kontakten med
Kolbotntjernet
Muliggjør å trekke Kollen inn
som et reelt grøntelement i
Kolbotn sentrum
Togets tilstedeværelse i sentrum
opprettholdes som en
karakteristisk del av sentrum
Ved fjerning av sentrumskollen
kan Skiveien bli en ny bygate
med tosidig sentrumsbebyggelse



Bevarer Kullebunden gård og
sentrumskollen som grønn
ramme for sentrumsutbredelsen
mot øst
Underbygger og styrker historisk
akse mellom Ormerudveien og
Kolbotntjernet










KULTURMILJØ





FRILUFTSLIV













Opprettholder en barriereeffekt
gjennom sentrum
Krever transformasjon av etablert
boligområde i Teodor Hansen vei og
Solbråtanveien
Forskyver sentrums tyngdpunkt mot sør,
utenfor dagens sentrumsavgrensing

Sporomlegging kommer tett på dagens
stasjonsbygg og tett på Kolben – mulig
dette kan løses i en ny runde med
sporprosjektering for å redde
bygningene
Den gamle stasjonsbygningen mister sin
historiske sammenheng

Legger til rette for
sammenhengende
rekreasjonsbånd langs
Kolbotntjernet som målpunkt og
møteplass
Kollen kan enten beholdes som
en skog, eventuelt tilrettelegges
for ulike former for aktivitet
Styrker forslag til hovedrutenett
for sykkel langs vannet

Figur 60 Konsept 2, innvirkning på nærmiljø

KONSEPT 3, NY STASJON NORD FOR DAGENS STASJON
NÆRMILJØ

POSITIV INNVIRKNING

NEGATIV INNVIRKNING

LANDSKAPS- OG
BYBILDE











KULTURMILJØ



Muliggjør separering av sentrum
Styrker kontakten med Kolbotntjernet
Muliggjør å trekke Kollen inn som et
reelt grøntelement i Kolbotn sentrum
Ved fjerning av sentrumskollen kan
Skiveien bli en ny bygate med tosidig
sentrumsbebyggelse
Mulig å bevare sentrumskollen som
skog, eventuelt tilrettelegges for ulike
former for aktiviteter






Opprettholder en barriereeffekt
gjennom sentrum
Krever riving av 10 hus mellom
Solbakken og Kapellveien
Krever omlegging eller stenging av
en av utkjørselsveiene fra
parkeringsanlegget til Kolbotn Torg
Forskyver sentrums tyngdpunkt
nord, i utkanten av
sentrumsavgrensing

Den gamle stasjonsbygningen faller
utenfor sin historiske sammenheng
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FRILUFTSLIV



Bevarer Kullebunden og
sentrumskollen som grønn ramme for
sentrumsutbredelsen mot øst
Underbygger og styrker historisk akse
mellom Ormerudveien og
Kolbotntjernet
Legger til rette for sammenhengende
rekreasjonsbånd langs Kolbotntjernet
som målpunkt og møteplass

Figur 61 Konsept 3, innvirkning på nærmiljø

KONSEPT 4, NY STASJON ØST FOR DAGENS SENTRUM – SKIVEIEN
NÆRMILJØ

POSITIV INNVIRKNING

NEGATIV INNVIRKNING

LANDSKAPSOG BYBILDE








KULTURMILJØ
FRILUFTSLIV

Fjerner dagens barriereeffekt
Frigjøring av dagens
jernbanespor gjennom sentrum
gir nye sentrale tomter og
utviklingsmuligheter i
kjerneområdet
Fordrer en stor utvikling/
satsning av Kolbotn med
utvidelse av store arealer mot
øst

Bevarer Kullebunden gård som park/
integrert del i det nye store sentrum
Sentrumskollen må nødvendigvis
fjernes for å kunne bebygges med
sentrale kvartaler

Utfordrer det etablerte sentrum ved å
forskyve kjerneområdets tyngdepunkt
øst for tettstedet. Dette utløser en reell
fare for konkurranse med/ utarming av
dagens sentrum.
 Kollen øst for Skiveien har en dramatisk
stigning mot boligene i øst, noe som
utfordrer både tilgjengelighet og
mulighet for å bygge ut arealene på
østsiden av den nye stasjonen.
 Fordrer ny veiløsninger i Skiveien med
etablering av rundkjøringer,
tilrettelegging for nye veihøyder m.m.
 Skaper et «sår» eller dyp dal langs
Skiveien som blir en ny barriere i
området
 Fordrer en stor utvikling/ satsning av
Kolbotn med utvidelse av store arealer
mot øst
Den gamle stasjonsbygningen faller utenfor
sin historiske sammenheng

Figur 62 Konsept 4: Innvirkning på nærmiljø

OPPSUMMERING KRAV 9: ET GODT NÆRMILJØ
Krav 9:
Konsept 1,
Konsept 2, Ny
Oppgrad. av
stasjon sør for
Et godt nærmiljø
dagens stasjon
dagens stasjon

Et attraktivt
kollektivtilbud

God

God

Middels

Middels

God

Figur 63 Måloppnåelse krav 9: Et godt nærmiljø
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Potensiale for byutvikling

Dette kapittelet er en kort gjengivelse av en selvstendig analyse av Kolbotns potensiale for
byutvikling. Deler av analysen er benyttet i kravevalueringen og gjenspeiles i kapittel 9.
Analysen oppsummeres med en anbefaling som i dette planarbeidet kun vil være veiledende,
da den i sin helhet ikke inngår i de fastsatte kravene(ref kap 4.3). Byutviklingsanalysen har hatt
en frihetsgrad ut over løsningene som framgår av konseptsbeskrivelsene (kap 7), og er ment å
vise et potensiale framfor endelige løsninger. For mer detaljert beskrivelse vises det til vedlegg
[10].
OPPSUMMERING SENTRUMSUTVIKLING
Følgende er lagt til grunn for hva som vurderes som viktig for at Kolbotn skal få en bærekraftig og
attraktiv sentrumsutvikling:












Gitt vekstprognosen for Oppegård Kommune, som tilsier et behov for å bygge ca. 300 nye boliger
per år frem til 2025, legges det til grunn at mye av denne veksten bør skje sentrumsnært. Kolbotn
har derfor gode forutsetninger for å lykkes med en ambisiøs og stor utvikling.
I hvilken grad bygger konseptet på dagens sentrumskjerne som framtidig sentrum eller skaper nye
forutsetninger? Konsept 3 og 4 tangerer mot randsoner i dagens sentrumsområde og kan derfor bli
en utfordring for dagens etablerte sentrumskjerne. Samtidig er vestsiden av sentrum såpass ny,
hvor mye er bygget på parkeringsetasjer, at det kan være enklere å utvikle nye områder fristilt fra
denne bebyggelsen. I så fall vil konsept 2 og 4 være å foretrekke. På en annen siden vil en slik
fristilling i verste fall kunne skape et polarisert sentrum, for eksempel i en situasjon hvor det
oppstår lavkonjunktur i utbyggingsprosessen, slik at utbyggingsarealene i området mellom nytt og
gammelt blir liggende som et tomrom. Derfor vil dagens stasjonsplassering være å foretrekke,
under forutsetning om at det åpnes for muligheter til å rive og bygge om de deler av sentrum vest
som stenger for en god kobling til en oppgradert stasjon.
Togets tilstedeværelse kan anses som en positiv faktor dersom toget holder lav hastighet gjennom
sentrum, sporområdet holdes relativt smalt med sideplattformer og med gode, brede og lyse
underganger. Basert på dette vil konsept 3 være den dårligste løsningen da denne åpner for at toget
kan holde høyere hastighet gjennom sentrumsområdet før det sakker ned til den nye stasjonen
nord for sentrum. Alt 4 fjerner jernbanetraseen fra dagens sentrum, men vil allikevel bli merkbar i
de nye kvartalene langs Skiveien. I konsept 1 og 2 vil toget fortsette å sakke ned til stasjonen i
sentrum og vil derfor være å foretrekke ut ifra dette kriteriet.
Framsider og baksider – et sentrum på størrelse med Kolbotn bør ikke ha baksider ut mot byrom,
og framtidig lokalisering av togstasjonen bør ikke skape flere slike forhold. Det er en fare for at
dette kan bli resultatet i konsept 4 dersom de nye fasadene på vestsiden av sporområdet blir utsatt
for støyproblematikk pga veggen langs den østre siden av sporområdet (langs/ under Skiveien).
Konsept 1-3 vil kunne aktualisere en reparering av baksidene i sentrum vest, og supplere disse med
ny bebyggelse med bymessige fasader og innhold.
Samlet bygulv - i hvilken grad vil konseptet samle sentrum til en attraktiv gang-sykkelkjerne og
fjerne barriereeffekten i sentrum? Konsept 4 vil fjerne dagens sportrase som barriere, men samtidig
skape en ny barriere mot Skiveien og bebyggelsen i øst dersom denne ikke legges under lokk i sin
helhet. Et lokk av denne størrelsen vil være såpass kostnadsdrivende at det anses som lite
sannsynlig. For konsept 1-3 bør det legges til grunn en reell ombygging av undergangene for at
bygulvet skal kunne legge seg under sporområdet. Ny stasjonslokalisering i konsept 2 vil kunne gi
beste argumentet for å legge sporområdet på bru over bygulvet slik at dette blir sammenhengende
ned til Kolbotnvannet.
I hvilken grad fremheves historiske spor – her vil konsept 1 og 2 styrke stasjonsområdet og det
historiske stasjonsbygget (en av få historiske bygg i Kolbotn) som et originalt sted og kjerneområde
med fortsatt sammenheng med togstasjonen. På den andre siden vil alt 3 styrke og gjenopprette
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hesteskoen som en viktig sentrumsgate, med Kolbotnveien i sin helhet som primær sentrumsgate
både i vest og øst. Konsept 4 skaper et helt nytt utgangspunkt for utviklingen.
I hvilken grad styrkes kontakten med Kolbotnvannet – her vil alle konsept kunne skape gode
forutsetninger, men det vil være mest logisk med dagens stasjonslokalisering av følgende grunner:
dagens S-formede sportrase muliggjør en større sjøside enn den utrettede sportraseen i alt 2, mens
alt. 3 og 4 skaper nye tyngdepunkt i sentrumsutviklingen i randsoner mot nord og øst. Med dagens
sportrase vil Kolbotn sentrum kunne utvikle sitt kjerneområde langs sørsiden av sporområdet og
aktivere strandsonen med viktige sentrumsbygg for kultur/ sport / næring osv.
Mulighet for etapper i sentrumsutviklingen anses som gjennomførbart i alle konsept, men
vanskeligst i konsept 4, da dette konseptet krever en større sammenhengende utbygging mellom
vest og øst gjennom et lengre tidsintervall og strengere regulering og rekkefølgekrav for å sikre
ønsket utvikling.
Ut i fra et bærekraftsperspektiv vil det være mest forsvarlig å bygge videre på det som allerede
er bygget fremfor å bygge nytt og eventuelt rive det gamle. Dette peker på konsept 1 og 2 som
de mest bærekraftige utgangspunktene, ettersom de legger opp til en fortsettelse av det som i
dag er etablert i vest. Gevinsten med å forskyve plattformene sørover og rette ut sporene
gjennom sentrum anses som relativt liten gitt at nye gode underganger kan, og bør, realiseres i
begge alternativene. Utrettede spor i alternativ 2 vil skape et større sentrumsområde nord for
jernbanetraseen, og gi et mindre sentrumsområde ned mot strandlinjen.

Figur 64 Anbefaling fra byutviklingsanalysen (Asplan Viak)
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Samlet evaluering

11.1

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Konsept

Anleggsgjennomføring

Investeringskostnader
% i forhold til billigste
2-spor
314 mill kr

3-spor
17
137 %

Samfunnsøkonomi

16

1; Oppgradering av
dagens stasjon

Liten – Middels
(2-3 helger stenging)

2; Ny stasjon i
dagens sentrum

Stor – Middels
(1-3 perioder på 1-2
mnd stenging)

154 %

160%

3; Ny stasjon
«Mastemyrveien»

Stor
(1-3 perioder på 1-2
mnd stenging)

146 %

706 mill kr

Negativ netto nåverdi.
Vending nord for
Kolbotn gir størst netto
nytte

4; Ny stasjon
«Skiveien»

Liten – Stor
(2-4 perioder på 2-5
uker stenging)

365 %

193 %

Negativ netto nåverdi.
Vending nord for
Kolbotn gir størst netto
nytte

16

Negativ netto nåverdi.
Vending nord for
Kolbotn gir størst netto
nytte.
Negativ netto nåverdi.
Vending nord for
Kolbotn gir størst netto
nytte

Figur 65 Sammenstilling økonomiske konsekvenser. Investeringskostnader vises med laveste kostnad og
prosentvis økning for de øvrige.

ANLEGGSGJENNOMFØRING
Anleggsgjennomføring vil ha stor innvirkning på kostnadsnivået på investeringen. Det er søkt å finne
løsninger som minimerer de negative påvirkningene på samfunn og omgivelser, noen av disse kan være
kostnadsdrivende. Tallene som presenteres i oppsummeringen er beste estimat på en optimal
gjennomføringsstrategi.
Et viktig behov og et viktig økonomisk krav har gjennom hele arbeidet vært et forutsigbart og
kontinuerlig tilbud for godstransport. Dette tilbudet vil ikke være avhengig av den ferdige løsningen for
Kolbotn stasjon, men av driftsstans i anleggsgjennomføringen. Fleksibilitet ved anleggsgjennomføring vil
være en svært viktig premiss ved valg av konsept. Per i dag finnes det ikke alternative traseer som kan
avlaste strekningen (Kongsvingerbanen er allerede overbelastet). Konsept 1 vil gi den beste
anleggsgjennomføringen både med hensyn på konsekvenser for omgivelsene og med hensyn til togdrift i
anleggsperioden.
INVESTERINGSKOSTNADER
Et av premissene for planarbeidet innledningsvis var å tilrettelegge for vending av innsatstog på Kolbotn,
eller i tilknytning til Kolbotn. Der dette ikke har vært mulig er det sett på kombinasjoner med
16

Samfunnsøkonomi er beregnet ut fra gjeldende metodikk [9]
Konsept 1 og 2 er konsepter med kun 2 spor til plattform. For sammenlignbarhet er det lagt til
kostnader for et eksternt vendeanlegg utenfor Kolbotn, estimert til 650 mill kr (kostnad fra tidligere
arbeider).
17
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vendemuligheter på annen nærliggende stasjon. Den driftsmessig optimale vendingen skjer i tilknytning
til en stasjon, men det kan også være aktuelt å vende tog mellom to stasjoner. En slik variant vil være
dyrere i drift, men billigere i investering.
For en to-spors stasjon med vending utenfor Kolbotn vil konsept 1 være mest økonomisk fordelaktig.
Kostnader for vending vil komme i tillegg. For en tre-spors stasjon med vendemuligheter vil konsept 3
være mest økonomisk fordelaktig.
SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE
Samfunnsøkonomi er beregnet ut fra gjeldende metodikk for jernbaneinvesteringer. Det er i hovedsak
hvordan togtilbudet driftes som utgjør en forskjell, om det legges opp til vending nord for Kolbotn
stasjon eller på/sør for stasjonen. Det har ikke vært mulig å verdsette øvrige utslagsgivende forskjeller
for de aktuelle løsningskonseptene. Investeringskostnadene vil derfor være avgjørende for resultatet,
laveste investering vil gi høyest netto nåverdi.

11.2

KRAVEVALUERING

De fastsatte kravene er ikke vektet eller rangert seg i mellom, og grad av måloppnåelse vil derfor være
en samlet vurdering av alle kravene. Figur 66 viser den innbyrdes rangeringen mellom konseptene for
krav 1-9.
Analysearbeidet viser at alle konseptene i hovedsak er lik eller bedre enn dagens situasjon, men med
varierende grad av måloppnåelse.
Konsept 1,
Oppgrad. av
dagens stasjon

Konsept 2, Ny
stasjon sør for
dagens stasjon

Konsept 3, Ny
stasjon nord for
dagens stasjon

Konsept 4, Ny
stasjon øst for
dagens sentrum Skiveien

Krav 1: En tilgjengelig
stasjon

2

2

4

1

Krav 2:En sikker og trygg
stasjon

1

1

3

3

Krav 3: Et attraktivt
kollektivtilbud

1

1

1

1

Krav 4: Et velfungerende
sentrum

1

1

1

1

Krav 5: En tilrettelagt
sentrumsutvikling

1

1

1

4

Krav 6: Begrenset støy og
vibrasjoner

2

2

2

1

Krav 7: Et forutsigbart
godstilbud på bane

1

2

2

2

Krav 8: En funksjonell
stasjon for drift og
vedlikehold

1

1

1

1

Krav 9: Et godt nærmiljø

1

2

2

4

Figur 66 Sammenstilling kravoppnåelse, innbyrdes rangering av konseptene for hvert krav.
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11.3

DRØFTING

PROSJEKTUTLØSENDE BEHOV
18
Det prosjektutløsende behovet er knyttet opp mot tilgjengelighet og sikkerhet (krav 1 og krav 2). Med
hovedvekt på dette vurderes konseptene 1, 2 og 4 som best
SAMFUNNSMÅL
19
Samfunnsmålet er i hovedtrekk knyttet opp mot transporttilbud og sentrumsutvikling (krav 3,4 og 5).
Med hovedvekt på dette vurderes konsept 1 og 2 som best.
POTENSIALE FOR SENTRUMSUTVIKLING
Det er gjennomført en egen analyse av potensialet for sentrumsutvikling. Analysen vurderer flere
aspekter enn kravene som er framkommet under dette planarbeidets forarbeider med behov, mål og
krav, og må metodisk sett håndteres som veiledende for anbefalingen. Dersom det etableres
underganger for å redusere barrierevirkningen, anbefaler analysearbeidet konsept 1 som det beste
konseptet for utviklingen av Kolbotn sentrum.
FRAMTIDIG MARKED PERSONTRAFIKK
Markedsanalysen indikerer at alle konseptene vil ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke etterspørselen
etter transport når Follobanen åpner i 2021. Med antatt trafikkvekst vil dette tilbudet etter 10-15 år
være fullt i makstimen. Dette kan håndteres med flere avganger i rush eller en utvidelse av rushperioden
slik at trafikken fordeles ut over døgnet.
Den samfunnsøkonomiske analysen vurderer driftskonsept 2 som det beste utbyggingstiltaket, noe som
innebærer en 2 spors stasjon på Kolbotn. Kolbotn har i dag et svært godt rushtilbud med opp til 7
avganger i den mest belastede timen. Ved valg av driftskonsept 2 med innsatstog som vender på
Rosenholm, vil det derfor kunne oppleves som en reduksjon i tilbudet selv om kapasiteten på de fire
avgangene i grunnrute økes. Tilbudet resten av driftsdøgnet og samlet vil derimot representere en
betydelig forbedring.
Ved valg av driftskonsept 1 med innsatstog som vender på Kolbotn eller sør for Kolbotn vil rushtilbudet i
frekvens være som i dag, men med en betydelig forbedring resten av driftsdøgnet.
VALG AV STASJONSLØSNING
For konsept 1-3 vil en to-spors stasjon vil gi den beste løsningen for Kolbotn, og da i kombinasjon med
vendemulighet utenfor Kolbotn. En stasjon med 2 spor vil være et betydelig mindre inngrep i tettstedet.
For konsept 4 vil inngrepets omfang ha mindre betydning, og det vil være økonomisk fordelaktig å
investere i en tre-spors stasjon i stedet for en to-spors stasjon med vendemulighet i nær tilknytning. En
slik løsning vil være lite fleksibel med tanke på framtidig driftsmønster.
PÅGÅENDE UAVKLARTE PLANER
Det pågår for tiden flere utredninger med grensesnitt mot lokaltogtrafikken mellom Oslo S og
Kolbotn/Ski. Utfallet av disse er åpent, men kan ha betydning for hvilken løsning som er mest fordelaktig
for Kolbotn stasjon. De viktigste på gående prosessene her er:
 Innføring Ski stasjon; vil kunne åpne for vending av mer enn 4 tog/time
 Godsforbindelse Alnabru; vil kunne resulterer i at godstogene fjernes fra strekningen
 Økt transportkapasitet gjennom Oslo; vil kunne åpne for nye rutemodeller

18

«En tilgjengelig og sikker stasjon for reisende til og fra Kolbotn»
«Kolbotn skal ha et attraktivt kollektivt transporttilbud som ivaretar en flerkjernet utvikling i
Sørkorridoren og bidrar til en god sentrumsutvikling i Kolbotnområdet»
19
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Ruteplan 2027; vil kunne åpne for ny systemavgrensing – definisjon på hvordan strekningene skal
betjenes
Hensetting Østlandet; vil kunne åpne for ny systemavgrensing og muligheter for ekstra innsatstog i
rush
Ringeriksbanen; vil kunne åpne for nye rutemodeller og ny systemavgrensing

Figur 67 Illustrasjon for en mulig utvikling av Kolbotn med en oppgradering av dagens stasjon (Asplan Viak)
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Anbefaling

Spørsmålet om å tilrettelegge for en to- eller tre-spors stasjon vil være sterkt knyttet mot framtidig
etterspørsel, og da primært rettet mot morgenrush inn mot Oslo. Det pågår en rekke planarbeider som
kan ha betydning for hvilken løsning som bør velges på Kolbotn. Oppegård kommune har signalisert et
tydelig behov for en avklaring av hvor en framtidig stasjon bør ligge, og det synes uhensiktsmessig å
avvente en slik beslutning til øvrige pågående prosesser er avsluttet.
Det bør derfor bestrebes å legge opp til en løsning som vil være fleksibel i forhold til resultatet av disse
tilgrensende prosessene. Muligheter for utvidelse av grunnruten Oslo S – Ski (ut over 4 avganger per
time) vil være avgjørende.
Med begrunnelse i fleksibilitet, hensyn til trafikkavvikling, økonomiske konsekvenser og
måloppnåelse anbefales det at konsept 1; Oppgradering av dagens stasjon legges til grunn for videre
planarbeid på Kolbotn.
Uavklarte planer må svare ut muligheter for å øke kapasiteten i rush, med mål at tilbudet skal være
tilgjengelig samtidig med ferdigstillelse av Kolbotn stasjon.

Figur 68 Anbefalt konsept for ny Kolbotn stasjon
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Videre planlegging/arbeid

Utredningen om ny Kolbotn stasjon legges ut på Jernbaneverket og Oppegård kommunes nettsider slik
at de som ønsker kan gi en tilbakemelding på utredningen. Jernbaneverket vil behandle de innkomne
merknadene før Jernbanedirektørens ledergruppe tar stilling til hvilke stasjonskonsept som skal legges
til grunn for den videre planleggingen på Kolbotn.
Plan- og bygningsloven følges i det videre planarbeidet for ny Kolbotn stasjon. I denne prosessen må det
være en tett dialog mellom Oppegård kommune og Jernbaneverket.
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