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FORORD
Moderniseringen av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. I henhold til Nasjonal
transportplan 2014-23 skal dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik være bygget innen 2030. Fra
konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo – Skien foreligger det anbefalt konsept for
strekningen Tønsberg – Larvik.
Det skal bygges ut dobbeltspor mellom byene. Hastighetsstandarden for InterCity-strekningene skal
være 250 km/t der dette ikke innebærer vesentlige merkostnader sammenlignet med en hastighet på
200 km/t. Viktige suksesskriterium er sentral stasjonslokalisering med utvikling rundt knutepunktene,
og forutsigbare rammebetingelser og finansiering. Målet er et persontogtilbud med hyppige avganger,
korte kjøretider og høy punktlighet.
Dette forstudiet skal gi økt kunnskap om beslutningsrelevante tema. Kunnskapsgrunnlaget skal være
av en slik kvalitet at det kan danne grunnlag for en anbefaling av hvilke korridorer og varianter som skal
bringes videre til den offentlige planprosessen.
Forstudiet har blitt gjennomført etter en firetrinns arbeidsprosess som er vist i forenklet form i Figur 0-0.
Oppstart var mars 2015, og arbeidet ble avsluttet april 2016. Ved viktige milepæler har grunnlag,
analyser og vurderinger blitt presentert og diskutert i tverrfaglige arbeidsmøter (AM). Disse møtene har
igjen resultert i avklaringer og anbefalinger som har blitt løftet videre i neste fase.
Berørte kommuner, regionale myndigheter og politiske fora har blitt aktivt informert om arbeidet
underveis.
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Tverrfaglig
AM

Optimalisering
og utvikling av
korridorer og
varianter

Tverrfaglig
AM

Analyser og
vurderinger

Tverrfaglig
AM

Sammenstilling
og anbefaling

Figur 0-0 Firetrinns arbeidsprosess med tverrfaglige arbeidsmøter (AM) gjennom forstudiet
Jernbaneverkets planleggingssjef (fungerende fra 1. mars 2016) /prosjekteringsleder er Toril Wiig og
assisterende planleggingsleder er Hans Jørgen Bihli. Morten Klokkersveen var planleggingssjef til 1.
mars 2016. Norconsult og Asplan Viak er Jernbaneverkets rådgivere. Vista Analyse har gjennomført
markedsanalysene.
Jernbaneverket, 28. april 2016
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SAMMENDRAG
Forstudiet skal danne grunnlag for hva som skal bringes videre til den
offentlige planprosessen
Forstudiet skal gi økt kunnskap om beslutningsrelevante tema. Dette kunnskapsgrunnlaget skal være
av en slik kvalitet at det kan danne grunnlag for en anbefaling av hvilke korridorer og varianter som skal
bringes videre til den offentlige planprosessen.
Sentralt grunnlag for dette forstudiet er bestillingen gitt i Nasjonal transportplan 2014-23[1]:
«Å planlegge et moderne jernbanenett for høy hastighet med tilhørende stasjoner og driftsanlegg der
det fortsatt er enkeltsporet bane mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden. IC-prosjektet skal også
planlegge framtidig ny jernbane mellom Sandvika og Hønefoss.»
«Hastighetsstandarden for InterCity-strekningene skal være 250 km/t der dette ikke innebærer
vesentlige merkostnader sammenlignet med en hastighet på 200 km/t. Ny infrastruktur legger til rette
for kortere reisetid, og reisetidsmålet er Skien – Oslo på 90 minutter og Tønsberg – Oslo på 60 minutter.
Ikke bare skal togene kunne gå raskere, de vil også kunne gå oftere, fire IC-tog pr. time i hver retning
og ett fjerntog (Sørlandsbanen) pr. time og retning.»
Jernbaneverkets «Konseptdokument for InterCity-strekningene[4]» konkretiserer og tydeliggjør
premisser, mål og krav for arbeidet.

Grunnlag og metoder
Forstudiets plass i plansystemet er etter utredning (her KVU IC Oslo-Skien[2]), men før den formelle
planprosessen etter Plan- og bygningsloven og Jernbaneverkets hovedplanprosess.
Grunnlaget for arbeidet er linjene utviklet i forbindelse med KVU InterCity Oslo-Skien, digitalt grunnlag
hentet fra Norge digitalt ved prosjektets oppstart og befolknings- og arbeidsplassdata basert på SSBdata fra henholdsvis 2015 og 2013. Det har blitt utført omfattende geotekniske sonderinger og opptak
av prøver, seismiske undersøkelser, enkelte hydrologiske overvåkningsbrønner samt Airborn
Electromagnetic (AEM) -scanning 1 for å kunne undersøke grunnforholdene på strekningen.
For å kunne vurdere styrker og svakheter ved de enkelte forslagene som har framkommet, er det utviklet
fem vurderingskriterier for sammenligning av variantene. Vurdering av kostnader inngår i den
samfunnsøkonomiske analysen.
Innenfor enkelte fag er det klare objektive føringer knyttet til både krav og metodikk.
Vurderingskriteriene er:
•
•
•
•
•

1

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Jernbaneteknisk funksjonalitet i driftsfasen
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Arealverdier
Teknisk gjennomførbarhet og anleggsgjennomføring

Metode for å kartlegge grunnens geotekniske og geologiske egenskaper over store områder
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Figur 0-1 Oversiktskart – delstrekninger og foreløpige korridorer.
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Delstrekning 1, Tønsberg – Stokke, samlet vurdering og anbefaling
Beskrivelse av korridorene, delstrekning 1
Det er vurdert tre korridorer for delstrekning 1, Tønsberg – Stokke:
•
•
•

Korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy
Korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
Korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear

Korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy
Innenfor korridor A er det vurdert varianter som bygger på følgende prinsipper:

•
•
•

Nedgravde løsninger som er basert på anbefalingene etter KVU (1A-1, 1A-2, 1A-5, 1A-6, 1A7)
Bro over Kanalen, nedgravd under Nøtterøy og senketunnel som krysser Vestfjorden (1A-3,
1A-4)
Høy bro over Kanalen og Vestfjorden(1A-10)

Disse variantene er dimensjonert etter en hastighet på 200 km/t og er alle tilpasset stopp i Stokke.
Det er i tillegg vurdert to varianter Tønsberg-Torp (både øst og vest) utenom Stokke som er dimensjonert
for hastighet på 250 km/t (1A-8, 1A-9).
I korridor A er det vurdert aktuelle stasjonslokaliseringer: Lokalisering ved dagens stasjon (på
terrengnivå og nedgravd) og på Stensarmen (på bro og nedgravd).
Korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
Innenfor korridor B det vurdert varianter som bygger på følgende prinsipper:

•
•
•
•

Nedgravde løsninger gjennom sløyfa, dagens stasjon (1B-1)
Enkeltsporet drift gjennom sløyfa, dagens stasjon (1B-2)
Dobbeltspor i dagen gjennom sløyfa, dagens stasjon (1B-3)
Stasjon på Korten, korridor øst for Jarlsbergtunnelen, frigjøring av sløyfa (1B-4)

Disse variantene er alle tilpasset stopp i Stokke og følger samme korridor fra Kjelle via Jarlsberg-jordene
til Stokke.
Det er også vurdert to varianter Tønsberg-Torp (både øst og vest) utenom Stokke som er dimensjonert
for hastighet på 250 km/t (1B-5, 1B-6).
Korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear

•
•
•

Bro (lav og høy) over Byfjorden og Vestfjorden via Nøtterøy (1C-1, 1C-2)
Tunnel under Byfjorden og Vestfjorden via Nøtterøy (1C-3)
Bro over Byfjorden direkte til Vear (1C-4)
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Figur 0-2 Foreløpige korridorer, delstrekning 1.
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Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

5-10
5-10
20-25
15-20
5-10
25-30
0-5
5-102
10-152
35-40

25-30
25-30
40-45
30-35
25-30
0-5
15-20
20-252
25-302
30-35

05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
06:502
07:002
05:00

Referanse
-2 %
-26 %
-30 %
29 %
11 %
10 %

Referanse
3%
32 %
36 %
-34 %
-13 %
-12 %

15,0
13,7
15,0
15,0
19,02
18,52

5-15
5-15
0-10
25-35
0-102
40-502

5-10
5-10
5-10
0-5
0-52
20-252

80-85
80-85
90-95
70-75
90-952
25-302

10,0
10,0
11,5
10,5

40-50
40-50
65-75
40-50

20-25
20-25
0-5
15-20

25-30
25-30
25-30
30-35

Tunnel (%)

Dagsone (%)

65-75
65-75
30-40
45-55
60-70
65-75
75-85
65-752
55-652
30-40

Bro (%)

11,5
11,5
11,0
11,0
11,5
11,5
11,5
15,0 2
16,02
11,0

Lengde (m)

Variant
Korridor A
1A-1
1A-2
1A-3
1A-4
1A-5
1A-6
1A-7
1A-8
1A-9
1A-10
Korridor B
1B-1
1B-2
1B-3
1B-4
1B-5
1B-6
Korridor C
1C-1
1C-2
1C-3
1C-4

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Tabell 0-1 Nøkkeltall, delstrekning 1, Tønsberg – Stokke

3

3

3

3

-19 %

23 %

07:20
07:20
07:20
05:20
08:002
08:452

-40 %
-63 %
-56 %
-40 %

36 %
64 %
55 %
41 %

3

3

3

3

04:40
04:40
04:40
04:40

-29 %
-29 %
-13 %
-28 %

37 %
37 %
17 %
35 %

2

Nøkkeltall for 1A-8, 1A-9, 1B-5 og 1B-6 gjelder strekningen Tønsberg-Torp.
Kostnader og netto nåverdi (NNV) for variantene 1A-8, 1A-9, 1-B5 og 1B-6 som alle går utenom
Stokke direkte til Torp kan ikke sammenlignes direkte med de variantene som stopper i Stokke. Disse
variantene har blitt vurdert sammenhengende til Sandefjord for disse parameterne.
3

I korridor A er det ikke store forskjeller i hverken kjøretid eller kostnader mellom variantene øst eller
vest for Torp, men det spares noe i reisetid. Det er derfor noe mer samfunnsøkonomisk lønnsomt
utenom Stokke, men ikke store forskjeller mellom Torp øst eller vest.
I korridor B er varianten som går direkte til Torp vest (1B-5) 14 prosent rimeligere enn varianter som
stopper i Stokke og varianten direkte øst for Torp. Variant 1B-5 har også noe raskere kjøretid. I
korridor B har variant med stopp utenom Stokke og stopp på Torp vest derfor best
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
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Anbefaling delstrekning 1, Tønsberg – Stokke
Vi anbefaler at alle varianter gjennom sløyfa innenfor korridor 1B (1B-1, 1B-2 og 1B-3) sammen med
varianten vest for Stokke i kombinasjon med stasjon vest for Torp (1B-5) utredes videre. Dette på
bakgrunn av samlede vurderinger med særlig vekt på lave investeringskostnader, høy netto nytte og
relativt enkel teknisk gjennomførbar.
I korridor 1B anbefales det at varianten via Korten (1B-4) ikke utredes videre på grunn av at
stasjonsplasseringen vurderes som mindre egnet enn andre aktuelle muligheter. Varianten er også
teknisk vanskelig gjennomførbar. Det er stor sannsynlighet for tørrlegging av Kjelleolla.
Grunnforholdene er usikre og det er risiko for vesentlig inngrep.
Det anbefales heller ikke at varianten som går vest for Stokke og via Torp øst (1B-6) utredes videre på
grunn av lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn variant via Torp vest.
Vi anbefaler å gå videre med en korridor basert på 1C-4. Dette på bakgrunn av samlede vurderinger
med særlig vekt på lav kjøretid, høy netto nytte, potensielt god stasjonsplassering og lavest
konfliktpotensial. Innenfor korridoren kan det i senere optimalisering vurderes både broløsning og
senketunnel.
Følgende stasjonsløsninger anbefales utredet videre:
•
•
•

Dagens lokalisering i Tønsberg. Denne utredes i ulike høydenivåer. Stasjonslokalisering
aktuell for korridor B
Eckersbergs gate. Denne utredes i ulike høydenivåer. Stasjonslokalisering aktuell for korridor
C
Med og uten stasjon i Stokke. Denne utredes i ulike høydenivåer (både korridor B og C). Uten
stasjon vurderes bare traséer vest for Stokke (knyttet til korridor B). Med stasjon utredes i
kombinasjon Torp øst

Vi anbefaler ikke å gå videre med noen varianter innenfor korridor A. Dette på bakgrunn av samlede
vurderinger med særlig vekt på høye kostnader, teknisk svært høy vanskelighetsgrad og stor konflikt
med nærmiljø/bymiljø/friluftsliv.
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Figur 0-3 Oversikt over foreløpige korridorer innenfor delstrekning 1 som anbefales utredet
videre (grønne linjer) og korridorer som forkastes (grå linjer).
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Nærmere om vurderinger av korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy
Jernbaneteknisk funksjonalitet
I korridor A er hovedutfordringen stigningen fra Vestfjorden opp mot Stokke, som ikke tilfredsstiller
jernbanetekniske minstekrav. Det er en utfordring for alle varianter i korridor A at den krappe kurven
langs plattform avviker fra gjeldende krav.
Broene har lav seilingshøyde, noe som begrenser mulig skipsfart og medfører risiko for påkjørsel av
skip. Avklaring av høyder på broene må derfor utredes videre i senere faser.
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Både stasjon ved dagens stasjon i Tønsberg og på Stensarmen er vurdert som egnet. Begge ligger i
utkanten av bykjernen, men de kan bidra til framtidig byutvikling.
Arealverdier
Konfliktpotensialet for de nedgravde løsningene gjennom Tønsberg og løsninger med senketunnel
under Vestfjorden over til Stokke er vurdert til middels, og innenfor korridoren har de nedgravde
variantene minst konfliktpotensial.
Broløsninger over Kanalen kommer nær Teie hovedgård. Mellom Vestfjorden og Stokke er det
arealkonflikter knyttet til bymiljø, kulturmiljø, friluftsliv og naturmiljø. Dette vil kreve en ytterligere
optimalisering innenfor korridoren.
Teknisk gjennomførbarhet
Det vil bli en stor utfordring å etablere dype byggegroper gjennom kvikkleire og videre ned gjennom fast
morene og berg. Det må etableres slike byggegroper både i Tønsberg by, gjennom områder med
boligbebyggelse og høye kultur- og naturverdier på Nøtterøy og Stokke.
Alle de syv nedgravde variantene (1A-1,1A-2,1A-5,1A-6,1A-7,1A-8 og 1A-9) er derfor vurdert som svært
vanskelige. Enkelte aspekter ved variantene synes å ligge på grensen av det teknisk gjennomførbare.
De øvrige tre variantene (1A-3, 1A-4, 1A-10), som alle har broløsninger, er vurdert som meget
vanskelige, det vil si noe mindre kompliserte enn de nedgravde løsningene. Hovedutfordringen for
broløsningene vil være fundamenteringen av broene og konflikter med eksisterende og planlagt vegnett.

Nærmere om vurderinger av korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
Jernbaneteknisk funksjonalitet
Jernbaneteknisk funksjonalitet er hovedutfordringen i korridor B fordi den krappe kurven langs plattform
avviker fra gjeldende krav. Dette gjelder ikke varianten med stasjon på Korten, som har svært god
jernbaneteknisk funksjonalitet.
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
For korridor B er området knyttet til dagens stasjon vurdert som mulig stasjonslokalisering i Tønsberg
for varianter som anvender sløyfa.
For variant 1B-4 vil Korten være en aktuell stasjonslokalisering. En plassering på Korten er dårligere
egnet enn dagens stasjonsplassering, og det må undersøkes om det er mulig å utvikle et effektivt
knutepunkt med denne plasseringen.
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Arealverdier
I Tønsberg vil utvidelse til dobbeltspor på terreng gi en barrierevirkning som vil ha et høyt
konfliktpotensial med tanke på nærmiljøet. Variant 1B-4 vil frigjøre arealer i sløyfa, og det vil være
positivt for nærmiljøet langs denne. På den annen side vil en ny Jarlsbergtunnel føre til større inngrep i
boligområdene nord for Tønsberg sentrum.
I Tønsberg by må også Kjelleolla (automatisk fredet kulturminne i Riksantikvarens kulturminnedatabase)
og kulturlaget i Tønsberg sentrum hensyntas.
Konfliktpotensialet ved kryssing over Jarlsbergjordene er høyt for alle varianter når det gjelder
arealverdier, særlig knyttet til jordbruk, kulturmiljø og landskapsbilde.
Teknisk gjennomførbarhet
De største utfordringene er vurdert å være forbundet med konflikter med vegnettet. Det må etableres
ny Jarlsbergtunnel og lang løsmassetunnel for variant 1B-4 via Korten. Ved bygging av en ny tunnel må
det tas hensyn til både den eksisterende jernbanetunnelen og vegtunnelen for Ringveg nord.

Nærmere om vurderinger av korridor C, Tønsberg – Stokke via Byfjorden/Vear
Jernbaneteknisk funksjonalitet
I korridor C er den jernbanetekniske funksjonaliteten generelt ganske god, men ikke optimal. Samtlige
varianter tilfredsstiller kun minstekravene til stigning, og har også sportekniske utfordringer knyttet til
plassering av sporveksler.
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Stasjonslokalisering ved Eckersbergs gate bygger i mindre grad opp om planlagt byutvikling og har
dårligere tilgjengelighet får gående og kollektivtransport enn en stasjon ved dagens stasjonsområde.
Stasjonen kan imidlertid med gode grep innpasses i en framtidig bystruktur.
Arealverdier
De høyeste verdiene er knyttet til Middelalderbyen. Korridoren går også inn i svært viktige naturtyper i
sjø og er nær RAMSAR-området Ilene. Mellom Stokke og Akersvannet krysser korridoren dyrka mark
med høy verdi.
Det er et optimaliseringspotensial i korridoren. Ved å føre traséen nord for selve Slottsfjellet kan
inngrepene i kulturmiljø reduseres betydelig. En senketunnel vil ikke komme i konflikt med
landskapsrom, kultur og naturverdier i permanent situasjon. Ved en utvidelse av korridoren mot nordvest
mellom Vear og Stokke kan inngrep i jordbruksarealer også reduseres.
Teknisk gjennomførbarhet
Størrelsen av utfordringene knyttet til den tekniske vanskelighetsgraden og kompleksiteten i korridor C
vurderes å ligge et sted mellom korridor A og korridor B.
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Stasjonsplassering og stoppmønster
Hastighet og attraktivitet for gjennomgangstrafikken vil bli større dersom toget ikke stopper i Stokke,
men lokaltrafikken vil oppleve ulemper. Det er beregnet konsekvenser av varianter der toget ikke stopper
i Stokke. Det forutsettes et matebusstilbud mellom Stokke sentrum og Torp stasjon i disse variantene.
Samlet sett tilsier beregninger av netto nytte nåverdi (NNV) at det er samfunnsøkonomiske gevinster
ved ikke å ha stasjon på Stokke. Beregningene tyder på at nedleggelse av Stokke stasjon gir like stor
gevinst som tapet ved å følge sløyfen i stedet for en direkte trasé i korridor A (Tønsberg og Stokke).
Verdien av reisetidsforbedringen for gjennomgangstrafikken ved å kjøre utenom Stokke har større verdi
enn verditapet for potensielle brukere av Stokke stasjon. Gitt at det etter hvert kan bli et togtilbud med
mer enn to avganger pr. time også sør for Tønsberg, vil det likevel kunne være gunstig å beholde
muligheten for stopp i Stokke gjennom å differensiere togtilbudet (noen avganger med stopp i Stokke,
andre avganger uten stopp). Muligheten for å gjøre dette i framtiden fås bare dersom traséen legges
gjennom Stokke sentrum.
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Delstrekning 2, Stokke – Sandefjord, samlet vurdering og anbefaling

Beskrivelse av korridorene, delstrekning 2
Det er vurdert tre korridorer for delstrekning 2, Stokke – Sandefjord:

•
•
•

Korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i Sandefjord
Korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon ved Sandefjordsveien
Korridor C, Stokke – Sandefjord via stasjon ved Badeparken

Korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i Sandefjord
Innenfor korridor A er det vurdert varianter som følger samme korridor gjennom Sandefjord, men som
kan tilpasses både stasjon på Torp øst (2A-1) og Torp vest (2A-2).
Korridor B, Stokke-Sandefjord via stasjon ved Sandefjordsveien
Innenfor korridor B er det vurdert varianter som følger samme korridor gjennom Sandefjord, men som
kan tilpasses både stasjon på Torp øst (2B-1) og Torp vest (2B-2).
Korridor C, Stokke-Sandefjord via stasjon ved Badeparken
Innenfor korridor C er det vurdert en variant gjennom Sandefjord i kombinasjon med Torp øst. Den kan
også tilpasses stasjon på Torp vest (2C-1).
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Figur 0-4 Foreløpige korridorer, delstrekning 2.
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Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

0-10
0-20

10-15
15-20

85-90
65-70

07:09
07:30

Referanse
42 %

Referanse
-44 %

11,5
11,5

15-25
35-45

10-15
10-15

65-70
45-50

06:50
06:50

50 %
81 %

-38 %
-71 %

13,0

15-25

10-15

65-70

07:41

98 %

-100 %

Bro (%)

Tunnel (%)

Dagsone (%)

12,5
13,0

Lengde (m)

Variant
Korridor A
2A-1
2A-2
Korridor B
2B-1
2B-2
Korridor C
2C-1

Kjøretid
Stokke - Sandefjord
(min:sek)

Tabell 0-2 Nøkkeltall, delstrekning 2, Stokke – Sandefjord
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Anbefaling delstrekning 2, Stokke – Sandefjord
Vi anbefaler at begge varianter innenfor korridor A utredes videre. Dette på bakgrunn av samlede
vurderinger med særlig vekt på stasjonsplassering og samfunnsøkonomi. Stasjonsløsning på Torp må
utredes videre. Begge varianter med stasjon på hver sin side av rullebanen tas med til neste fase.
Variant 2A-2 (trasé vest for Torp) anbefales kombinert med trasé vest for (utenom) Stokke sentrum i
nord.
Vi anbefaler at begge varianter innenfor korridor B utredes videre. Dette på bakgrunn av samlede
vurderinger med særlig vekt på gjennomkjøringshastighet, kjøretid og samfunnsøkonomi.
Stasjonsløsning på Torp må utredes videre. Begge varianter med stasjon på hver sin side av rullebanen
tas med til neste fase. Variant 2B-2 (trasé vest for Torp) anbefales kombinert med trasé vest for (utenom)
Stokke sentrum i nord.
Vi anbefaler ikke å gå videre med korridor C. Dette på bakgrunn av samlede vurderinger med særlig
vekt på samfunnsøkonomi og teknisk gjennomførbarhet.
Følgende stasjonsløsninger anbefales utredet videre:

•
•
•

Stasjonsløsninger øst og vest for Torp flyplass
Stasjon ved dagens stasjon i Sandefjord (korridor A)
Stasjon ved Sandefjordsveien (korridor B)

Figur 0-5 Oversikt over foreløpige korridorer innenfor delstrekning 2 som anbefales utredet
videre (grønne linjer) og korridorer som forkastes (grå linjer).
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Nærmere vurderinger av korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i Sandefjord
Jernbaneteknisk funksjonalitet
Generelt har korridor A god jernbaneteknisk funksjonalitet, men ingen av variantene tilfredsstiller
normalkravet til stigning. De tilfredsstiller jernbanetekniske minstekrav. Vi anser at det er et
optimaliseringspotensial innenfor korridoren.
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Stasjon ved dagens stasjon i Sandefjord er vurdert som egnet. Den ligger i utkanten av bykjernen, men
kan bidra til framtidig byutvikling. Potensialet for knutepunktutvikling vurderes å være godt, under
forutsetning om at transformasjonspotensialet i tilstøtende områder realiseres.
Arealverdier
Korridoren tangerer Gokstadhaugen kulturmiljøområde, som er av internasjonal verdi. Traséavklaring
er gjort med kulturminnemyndigheten.
For begge varianter er de største utfordringene knyttet til landbruk og nærmiljø/friluftsliv.
Teknisk gjennomførbarhet
Korridoren vurderes som relativt enkel å bygge sammenlignet med korridor B og C. Samtidig er det også
utfordringer knyttet til denne korridoren, blant annet i forbindelse med kvikkleire og områdestabilitet og
anleggsarbeider nær jernbanespor i drift.

Nærmere vurderinger av korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon ved Sandefjordsveien
Jernbaneteknisk funksjonalitet
Generelt har korridor B god jernbaneteknisk funksjonalitet. Når det gjelder stigning, er det bare den ene
av variantene som tilfredsstiller normalkravet, den andre varianten tilfredsstiller minstekrav.
Sporgeometrien på stasjonsområdet gir mulighet for høy gjennomkjøringshastighet.
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
God tilgjengelighet for gående, syklende og bil. Relativt god tilgjengelighet med dagens kollektivtilbud.
Arealverdier
Begge varianter har utfordringer knyttet til landbruk. Det største konfliktpotensialet har variant 2B-2 (vest
for Torp), som berører det svært viktige rekreasjonsområdet Unnberg/Hjertås.
Teknisk gjennomførbarhet
Begge variantene i korridor B har betydelige utfordringer vest for Drakeåsen i Sandefjord hvor det er
utfordringer å finne egnede grunnforhold. Grunnforholdene må undersøkes nærmere for å avklare
muligheter for en traséføring som ikke krever for omfattende inngrep.
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Nærmere vurderinger av korridor C, Stokke – Sandefjord via stasjon ved Badeparken
Jernbaneteknisk funksjonalitet
Korridor C har generelt god jernbaneteknisk funksjonalitet, men variantene tilfredsstiller kun
minstekravene til stigning.
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Det er god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtransport. Det er relativt god tilgjengelighet
for bil.
Arealverdier
Korridoren medfører omfattende inngrep i sentrums- og boligområder i Sandefjord i anleggsfasen. Disse
bymiljøene er av nasjonal kulturhistorisk interesse. Korridoren tangerer Gokstadhaugen
kulturmiljøområde, som er av internasjonal verdi. Konfliktpotensialet for kulturmiljø er derfor vurdert til å
være svært stort.
Teknisk gjennomførbarhet
Korridor C har betydelige utfordringer knyttet til etableringen av en underjordisk stasjon under svært
krevende forhold midt i Sandefjord by. Korridor C har en nedsenket stasjon og behov for en ca. 50 meter
bred, 900 meter lang og 12-15 meter dyp byggegrop i antatt kvikkleire i Sandefjord sentrum. Dette vil gi
en meget krevende byggeprosess. Det blir nødvendig å rive en del bebyggelse, spesielt på hver side
av stasjonen, på grunn av åpen byggegrop fram til påhugg for bergtunnel i begge ender av stasjonen.

Stasjonsløsning i Sandefjord og trasé øst eller vest for Torp
Det er valg av stasjonsløsning i Sandefjord som betyr mest for samlet nytte på strekningen Stokke –
Sandefjord. Variantene i korridor B gir høyere brutto nytte på grunn av at korridor B har kortere reisetid
enn korridor A. Kostnadene ved korridor B er imidlertid større enn ved korridor A. Det er særlig
fjerntrafikken (gjennomgående tog) som har større nytte av gjennomkjøringshastigheten i korridor B.
Beregningsresultatene viser at integrert terminal ved Torp gir en betydelig nyttegevinst. Situasjonen ved
Torp er slik at passasjertallet ikke kan forsvare en flytting av terminalen ut fra et bedriftsøkonomisk
perspektiv – flyplassledelsen er likevel klar på at man på sikt, uten at tidsperspektivet er definert, ønsker
å flytte til østsiden. Det er i den sammenheng viktig å påpeke at flyplassledelsen samtidig informerer
om at det også er mulig å utvikle eksisterende terminal på vestsiden og legge rullebanene slik at man
kan møte et høyere passasjertall også der.
Bussmating til/fra Torp flyplass i stedet for integrert stasjon på Torp gir et betydelig nyttetap.
På grunn av usikkerheten knyttet til hvorvidt terminalen skal/må flyttes, og viktigheten av at det er en
integrert fly- og togterminal ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, anbefaler vi at det utredes traséer
både øst og vest for Torp flyplass.
.
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Delstrekning 3, Sandefjord – Larvik, samlet vurdering og anbefaling

Beskrivelse av korridorene, delstrekning 3
Det er vurdert fem korridorer for delstrekning 3, Sandefjord – Larvik:

•
•
•
•
•

Korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik
Korridor B, Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup gate
Korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen
Korridor D, Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen
Korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor Heyerdahl videregående skole

Korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik
Innenfor korridor A er det vurdert varianter som har de samme kombinasjonsløsningene øst for Lågen,
men kan tilpasses ulike traséer gjennom Larvik by, og med ulikt vertikalnivå på stasjonen.

•
•
•
•
•

Stasjon på terreng (3A-1)
Hevet stasjon (3A-2). Denne varianten kan også tilpasses ulike kombinasjoner vest for
dagens stasjon (3A-3)
Stasjon under bakken (3A-4)
Varianter som avviker fra 3A-1 øst for Lågen via Verningen (3A-5) og mellom Stålåker og
Marum (3A-7 og 3A-8)
Variant av 3A-1 via dagens jernbanetrasé over Torstrand (3A-9)

Øvrige korridorer (korridor B, C, D og E)
Korridor B, C, D og E har mange av de samme kombinasjonsløsningene som korridor A øst for Lågen.
Disse skiller seg hovedsakelig fra A med ulike linjeføringer og stasjonsløsninger i Larvik by.

•
•
•
•

Korridor B, Sandefjord – Larvik via stasjon Johan Sverdrup gate (3B-1)
Korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen. Stasjonsløsninger mulig både i
Hammerdalen (3C-1) og ved Lilletorget (3C-2)
Korridor D, Sandefjord – Larvik via stasjon Bøkeskogen (3D-1)
Korridor E, Sandefjord – Larvik via stasjon Thor Heyerdahl videregående skole (3D-2)
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Figur 0-6 Foreløpige korridorer, delstrekning 3.
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Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

55-60
55-60
50-55
50-55
45-50
55-60
60-65
60-65
60-65

07:20
06:40
07:20
07:20
07:20
07:20
07:20
07:20
07:20

Referanse
0%
18 %
31 %
78 %
4%
1%
-1 %
6%

Referanse
9%
-18 %
-31 %
-78 %
-4 %
-1 %
1%
-6 %

16,0

30-40

10-15

50-55

07:20

24 %

-12 %

15,5
15,5

25-35
30-40

15-20
10-15

50-55
50-55

06:40
06:40

69 %
90 %

-60 %
-81 %

15,5

30-40

10-15

50-55

06:45

32 %

-24 %

16,5

25-35

10-15

60-65

06:50

54 %

-53 %

Dagsone (%)

10-15
10-15
20-25
15-20
10-15
10-15
10-15
5-10
15-20

Bro (%)

25-35
25-35
25-35
30-40
40-50
30-40
25-35
25-35
15-25

Tunnel (%)

16,0
16,0
16,0
16,0
17,5
16,0
16,5
16,5
16,5

Lengde (m)

Variant
Korridor A
3A-1 (kombinert 2A-1)
3A-1 (kombinert 2B-1)
3A-2
3A-3
3A-4
3A-5
3A-7
3A-8
3A-9
Korridor B
3B-1
Korridor C
3C-1
3C-2
Korridor D
3D-1
Korridor E
3E-1

Kjøretid
Sandefjord – Larvik
(min:sek)

Tabell 0-3 Nøkkeltall, delstrekning 3, Sandefjord – Larvik
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Anbefaling delstrekning 3, Sandefjord – Larvik
Vi anbefaler at korridor A, men med unntak av 3A-3 og 3A-4 (senket stasjonsløsning og traséer rett nord
for Sanden/sør i Hammerdalen), utredes videre. Dette på bakgrunn av samlede vurderinger med særlig
vekt på stasjonslokalisering, teknisk gjennomførbarhet og samfunnsøkonomi. Årsaken til at 3A-3 og 3A4 ikke anbefales, er risiko for å forringe Farriskilden, kostnader og teknisk gjennomførbarhet. 3A-5 øst
for Lågen anbefales heller ikke da den ikke er vesentlig bedre enn øvrige varianter mellom Sandefjord
og Larvik stasjon.
Vi anbefaler at korridor B utredes videre. Dette på bakgrunn av samlede vurderinger med særlig vekt
på stasjonslokalisering og samfunnsøkonomi.
Vi anbefaler ikke at korridor C, D og E utredes videre. Dette på bakgrunn av samlede vurderinger med
særlig vekt på stasjonslokalisering, teknisk gjennomførbarhet og samfunnsøkonomi.
Følgende stasjonsløsninger anbefales utredet videre:

•
•

Stasjonsløsning ved dagens stasjonsplassering (utredes i flere høyder)
Stasjonsløsning ved Johans Sverdrups gate (kun som tosporsstasjon)

Figur 0-7 Oversikt over foreløpige korridorer innenfor delstrekning 3 som anbefales utredet
videre (grønne linjer) og korridorer som forkastes (grå linjer).
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Nærmere om vurderinger av korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik
Jernbaneteknisk funksjonalitet
I korridor A er hovedutfordringen stigningsforholdene. En av variantene har fravik fra Teknisk regelverk,
de øvrige variantene tilfredsstiller kun jernbanetekniske minstekrav. Øst for Lågen har variantene 3A-1
og 3A-5 høyere hastighetsstandard (250 km/t) enn øvrige varianter.
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
En stasjon ved dagens stasjon i Larvik har relativt god tilgjengelighet for gående og syklende. Det er
også god tilgjengelighet for kollektivtransport og bil. Den tangerer sentrumskjernen, men ligger en del
lavere i terrenget enn sentrum.
Arealverdier
På vestsiden av Lågen har samtlige varianter innenfor korridoren et stort konfliktpotensial når det gjelder
blant annet kulturmiljø. Konfliktpotensialet er avhengig av variant som velges gjennom Larvik by.
Samtlige varianter i korridoren krysser store kulturmiljøer av nasjonal og regional verdi i både Tjølling
og i Larvik by. Kulturmiljøet nær Herregården og kongeinskripsjonene blir berørt av alle varianter i
korridoren. Dette er imidlertid hensyn som kan ivaretas gjennom videre optimalisering av traséen.
Korridoren krysser bymiljøer som er av nasjonal kulturhistorisk interesse. Konfliktpotensialet er vurdert
å være svært stort, men vi anser at det er et optimaliseringspotensial innenfor korridoren.
Teknisk gjennomførbarhet
Hovedutfordringer knyttet til korridor A er blant annet hensynet til vegnettet i byggefase og i permanent
situasjon, hensynet til Farriskilden, kryssing av Hammerdalen og etablering av løsmassetunnel på
vestsiden av Hammerdalen.
Av variantene i korridor A peker variant 3A-4 seg spesielt negativt ut. Varianten har en nedsenket
stasjonsløsning på samme sted som dagens stasjon. Denne varianten har svært store utfordringer
relatert til Farriskildene på grunn av fundamentering og undergrunnsarbeider fra dagens stasjon og fram
til Farriselva. Varianten antas å ikke være gjennomførbar uten irreversibel skade på Farriskildene og
grunnvannsforekomsten. Hevet stasjonsløsning, variant 3A-3, gir også store inngrep i bebygde områder
nord for Farris bad og høye kostnader.

Nærmere om vurderinger av korridor B, Sandefjord – Larvik via stasjon ved Johan Sverdrups
gate
Jernbaneteknisk funksjonalitet
Hovedutfordringene med korridor B er stigningsforholdene, korridoren tilfredsstiller
jernbanetekniske minstekrav. Sporgeometrien på stasjonsområdet gir mulighet for
gjennomkjøringshastighet.

kun
høy

Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Et stasjonsområde ved Johan Sverdrups gate har relativt god tilgjengelighet for gående, syklende og
kollektivtransport. Det er god tilgjengelighet for bil.
Arealverdier
I Larvik by er hovedutfordringene knyttet til inngrep i sentrums- og boligområder, spesielt i anleggsfasen.
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Teknisk gjennomførbarhet
Hovedutfordringer knyttet til korridor B er behovet for en stor, åpen byggegrop i sentrale deler av Larvik
og hensynet til Farriskilden. I tillegg er det utfordringer knyttet til kryssing av Hammerdalen og etablering
av løsmassetunnelen på vestsiden av Hammerdalen. Korridor B er derfor vurdert som meget vanskelig
med hensyn til teknisk gjennomførbarhet og anleggsgjennomføring.

Nærmere om vurderinger av korridor C, Sandefjord – Larvik via stasjon ved Lilletorget
Jernbaneteknisk funksjonalitet
Korridor C har generelt god jernbaneteknisk funksjonalitet. Sporgeometrien på stasjonsområdet gir også
mulighet for høy gjennomkjøringshastighet.
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Stasjonslokalisering ved Lilletorget ligger i ytre kant av sentrumskjernen. Det er god tilgjengelighet for
alle trafikantgrupper, men den treffer ikke dagens hovedakse for kollektivtransport, og er derfor krevende
for utviklingen av et nytt trafikknutepunkt.
Stasjonslokalisering i Hammerdalen har dårlig tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtransport,
og er derfor krevende for utviklingen av et nytt trafikknutepunkt.
Arealverdier
I Larvik by er hovedutfordringene knyttet til at jernbanetraséen vil gå tett inntil bygninger og teknisk
infrastruktur og andre installasjoner. Dette gjelder spesielt for anleggsfasen. Nærheten til Bøkeskogen
er også krevende.
Teknisk gjennomførbarhet
Hovedutfordringer knyttet til korridor C er behovet for en meget stor, åpen byggegrop i det tettbebygde
området sør for Bøkeskogen. I tillegg er det utfordringer knyttet til kryssing av Hammerdalen og
etablering av løsmassetunnelen på vestsiden av Hammerdalen.

Nærmere om vurderinger av korridor D, Sandefjord – Larvik via stasjon ved Bøkeskogen
Jernbaneteknisk funksjonalitet
Korridor D har generelt god jernbaneteknisk funksjonalitet. Sporgeometrien på stasjonsområdet gir også
mulighet for høy gjennomkjøringshastighet.
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Det er krevende å utvikle et nytt knutepunkt med stasjon ved Bøkeskogen, området vil kreve egen
kollektivbetjening.
Arealverdier
I Larvik by er hovedutfordringene knyttet til inngrep i sentrums- og boligområder, spesielt i anleggsfasen.
Korridoren krysser det svært verdifulle landskapet i Bøkeskogen. Kryssingen kan påvirke
vannhusholdningen, og kan påvirke naturmiljøet i svært negativ retning.
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Teknisk gjennomførbarhet
Hovedutfordringer er blant annet bygging av løsmassetunnel under Bøkeskogen, og en stor byggegrop
på Bergeløkka.
Det er vesentlige konflikter med sekundærvegsystemet knyttet til E18, og det gjør at korridor D synes
vanskelig gjennomførbar i praksis. Korridoren krysser gjennom det nye kryssområdet for E18 på
Farriseidet og ligger i samme trasé som lokalveg/gs-veg som er lagt i planet under hovedvegene ut fra
E18. Jernbanetraséen vil gi behov for en tredje «etasje» under det eksisterende vegsystemet. Dette vil
bli svært vanskelig å gjennomføre på grunn av nærheten til dam, Farriselva med tilhørende
flomproblematikk og kravene til veggeometri. Dersom man skulle lykkes i å finne en teknisk
tilfredsstillende løsning, vil likevel viktige kvaliteter som er planlagt inn i kryssområdet og i lokal-, gangog sykkelvegsystemet bli forringet.

Nærmere om vurderinger av korridor E, Sandefjord – Larvik via stasjon ved Thor Heyerdahl
videregående skole
Jernbaneteknisk funksjonalitet
Hovedutfordringen i korridor E er fraviket fra regelverket knyttet til plattform i kurve. Videre er minstekrav
til stigning benyttet.
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Stasjonslokalisering ved Thor Heyerdahl videregående skole ligger utenfor og er strukturelt frakoblet
sentrumskjernen. Eventuelle arealutviklingsområder vil ikke kunne integreres med øvrig bystruktur og
planlagt byutvikling. Det er dårlig tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtransport sammenlignet
med dagens stasjonslokalisering.
Arealverdier
I Larvik vurderes arealkonfliktene samlet å være middels til stort på vestsiden av byen, særlig i
forbindelse med Bøkeskogen og Farriskilden. Korridoren krysser uteområdet til Thor Heyerdahl
videregående skole og idrettsanlegg (Fram Stadion), og har derfor et konfliktpotensial knyttet til
nærmiljø.
Teknisk gjennomførbarhet
En hovedutfordring i korridor E er bygging av løsmassetunnelene. De geotekniske forholdene ved den
østligste løsmassetunnelen er svært kompliserte, og løsmassetunnelen kan vise seg meget vanskelig
å bygge. I tillegg er det en vesentlig konflikt med Møllegata i Hammerdalen, hvor det synes meget
komplisert å finne en tilfredsstillende løsning.

Betydningen av Sandefjord stasjon når det gjelder valg av stasjon i Larvik
Markedsanalysene viser at en kombinasjon av variant 3A-1 (dagens stasjonslokalisering i Larvik)
kombinert med variant 2B-1 (stasjonslokalisering Sandefjord vest) gir en høyere brutto nåverdi enn med
en stasjonslokalisering på dagens stasjon i Sandefjord (2A-1). Gevinsten er i praksis knyttet til endret
stasjonslokalisering i Sandefjord på grunn av kortere reisetid og høyere gjennomkjøringshastighet i
Sandefjord. Valg av stasjon ved Sandefjordsveien (korridor 2B) gir altså betydelig brutto mernytte for
stasjonsvariantene i Larvik.
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Havnetilknytning i Larvik i korridor A og B
Det er i prinsippet to alternative løsninger for havnetilknytning:
Oppgradere eksisterende enkeltspor via dagens stasjon
Løsningen kan benyttes dersom man legger en ny stasjon på dagens nivå innenfor korridor A. Med
variant 3A-9 (dobbeltspor langs dagens trasé gjennom Larvik), kan man knytte havnesporet direkte til
det nye dobbeltsporet.
Ny tunneltilknytning fra nytt spor
Løsningen kan benyttes dersom man velger korridor B eller har en hevet stasjon innenfor korridor A.
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Synergieffekter og måloppnåelse langs delstrekningene, Tønsberg – Larvik
Sammenlikner man resultatet av beregnet brutto nytte for de tre delstrekningene med beregning av
brutto nytte for en sammensatt kombinasjon fra Tønsberg – Larvik, finner vi at det er høyere nytte for
kombinasjonen enn samlet resultat for delstrekningene. Dette innebærer at det er positive synergier
mellom delstrekningene. Jo bedre løsning som velges for én strekning, desto høyere nytte oppnås på
andre strekninger.
Høyest brutto nytte oppnås for en kombinasjon av C-korridoren mellom Tønsberg og Stokke, Bkorridoren øst for Torp mellom Stokke og Sandefjord (forutsetter en integrert terminal øst for Torp) og
B-korridoren gjennom Larvik.
Alle anbefalte korridorer og varianter gir bedre pålitelighet enn i dag og sikrer høy nok kapasitet og
frekvens i forhold til overordnede effektmål for InterCity-prosjektet.
Det er krevende å oppnå reisetidsmålet. Kjøretidsanalysen viser at beregnet kjøretid mellom Tønsberg
og Porsgrunn med de ulike trasévariantene og angitt stoppmønster vil være mellom 32 til 36 minutter.
Dermed vil ingen av de foreslåtte trasévariantene oppnå kjøretidsmålet med angitt stoppmønster. Det
bør derfor i videre arbeid vurderes optimaliseringer og stoppmønster for å sikre best mulig reisetid. Alle
anbefalte stasjonslokaliseringer har en tilstrekkelig sentral plassering i forhold til dagens
sentrumskjerne, og de har potensial for by- og knutepunktutvikling. Dette potensialet må utredes videre.
Det er mål om få inngrep og reduserte varige virkninger i områder med internasjonale, nasjonale eller
regionale verdier. Korridorene på delstrekning 1 mellom Tønsberg og Stokke gir nærføring til
middelaldergrunn i Tønsberg og til området over Jarlsbergjordene. Korridor C, som gir best reisetid, har
en målkonflikt knyttet til målet om reduserte inngrep og reduserte varige verdier. Korridoren gir inngrep
i middelaldergrunn i Tønsberg. På delstrekning 3 Sandefjord-Larvik er det utfordringer knyttet til
nærføring til Herregården. Det er et potensial for optimalisering som kan redusere inngrepsvirkningene.

Anbefaling om videre planlegging
På delstrekning 1, Tønsberg – Stokke, anbefaler vi at følgende utredes videre:
•
•
•
•
•

Korridor B via Jarlsberg og Sem. Unntak: Variant med stasjon på Korten
Korridor C (med basis i optimalisert variant 1C-4) med trasé nord for Slottsfjellet, via
Byfjorden til Smørberg/Vear. Traséen går ikke via Kaldnes
Stasjonsløsninger for korridor B ved dagens stasjon i Tønsberg
Stasjonsløsning for korridor C ved Eckersbergs gate
Stokke utredes med og uten stasjon ved dagens plassering. Uten stasjon kun med korridor
vest for Stokke, det vil si at korridor øst for Stokke utgår. Korridor gjennom Stokke
kombineres med korridor øst for Torp. Korridor vest for (utenom) Stokke kombineres med
korridor vest for Torp

På delstrekning 2, Stokke – Sandefjord, anbefaler vi at følgende utredes videre:
•
•

•

Torp utredes med og uten stasjon. Stasjonsløsning både øst og vest for Torp
Korridor A via dagens stasjon i Sandefjord
Korridor B via stasjon ved Sandefjordsveien
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På delstrekning 3, Sandefjord – Larvik, anbefaler vi at følgende utredes videre:
•
•

Korridor A via dagens stasjon. Unntak: Nedgravd stasjon, trasé nord for Sanden/sør i
Hammerdalen og variant øst for Lågen via Verningen
Korridor B via stasjon ved Johan Sverdrups gate

Anbefalte varianter og korridorer innarbeides i planprogrammet for kommunedelplan InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen Tønsberg – Larvik, og danner grunnlag for videre arbeid med teknisk hovedplan for den
samme strekningen.
Figur 0-8 viser anbefalte korridorer og forslag til planavgrensning. Avgrensningen tar høyde for de
anbefalte korridorene utredet i forstudiet samt det potensiale for optimalisering som er identifiserte
gjennom dette utredningsarbeidet.

Figur 0-8 Oversikt over anbefalte korridorer og utredningsområder på strekningen Tønsberg –
Larvik (Farriseidet).
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DEL I – INNLEDNING

Sandefjord by. Foto: Jernbaneverket
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1 FORMÅL OG BAKGRUNN
Forstudiet skal gi økt kunnskap om beslutningsrelevante tema. Dette kunnskapsgrunnlaget skal være
av en slik kvalitet at det kan danne grunnlag for en anbefaling av hvilke korridorer og varianter som
skal bringes videre til den offentlige planprosessen.
Bestillingen er gitt i Nasjonal transportplan 2014-23[1]:
«Å planlegge et moderne jernbanenett for høy hastighet med tilhørende stasjoner og driftsanlegg der
det fortsatt er enkeltsporet bane mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden…»
«…Hastighetsstandarden for InterCity-strekningene skal være 250 km/t der dette ikke innebærer
vesentlige merkostnader sammenlignet med en hastighet på 200 km/t. Ny infrastruktur legger til rette
for kortere reisetid, og reisetidsmålet er Skien – Oslo på 90 minutter og Tønsberg – Oslo på 60
minutter.»

1.1

Formål med forstudiet og geografisk avgrensing av utredningsområdet

Dette forstudiet omfatter InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik. Geografisk er forstudiet avgrenset fra
Jarlsbergtunnelen nord for Tønsberg til Farriseidet, hvor ny Eidangerforbindelse bygges.
Forstudiet skal gi en samlet gjennomgang av traséen for nytt dobbeltspor, avdekke konfliktpunkter og
identifisere muligheter. Forstudiet skal gi økt kunnskap om beslutningsrelevante tema. Dette
kunnskapsgrunnlaget skal være av en slik kvalitet at det kan danne grunnlag for en anbefaling av hvilke
korridorer og varianter som skal bringes videre til den offentlige planprosessen.

1.2

Nasjonal transportplan

InterCity-prosjektets oppgave er, med utgangspunkt i bestillingen fra Nasjonal transportplan 2014-23[1]:
Å planlegge et moderne jernbanenett for høy hastighet med tilhørende stasjoner og driftsanlegg der det
fortsatt er enkeltsporet bane mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden. InterCity-prosjektet skal
også planlegge framtidig ny jernbane mellom Sandvika og Hønefoss. Hastighetsstandarden for
InterCity-strekningene skal være 250 km/t der dette ikke innebærer vesentlige merkostnader
sammenlignet med en hastighet på 200 km/t. Ny infrastruktur legger til rette for kortere reisetid, og
reisetidsmålet er Skien – Oslo på 90 minutter og Tønsberg – Oslo på 60 minutter. Ikke bare skal togene
kunne gå raskere, de vil også kunne gå oftere, fire InterCity-tog pr. time i hver retning og ett fjerntog
(Sørlandsbanen) pr. time og retning.
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Konseptvalgutredning for InterCity-strekningen Oslo-Skien

Konseptvalgutredning (KVU) for InterCity-strekningen Oslo-Skien[2] og behandlingen av denne danner
et sentralt grunnlag for dette forstudiet. Anbefalingen fra KVU var å bygge ut dobbeltspor mellom byene
der dimensjonerende hastighet skal være 250 km/t med unntak for å kunne betjene byene. Viktige
suksesskriterium er sentral stasjonslokalisering med utvikling rundt knutepunktene, og forutsigbare
rammebetingelser og finansiering. Målet er et persontogtilbud med hyppige avganger, korte kjøretider
og høy punktlighet.
Figur 1-1 viser anbefalt trasé etter behandlingen av KVU. For strekningen Tønsberg – Sandefjord kunne
ikke KVU konkludere entydig med hvilket konsept som er best egnet, og i Larvik ble det anbefalt å legge
løsningen med ny stasjon under torget til grunn for neste planfase. Etter behandlingen av KVU er det
gjennomført et mulighetsstudie for Larvik[3]. Dette arbeidet identifiserte at en stasjonsløsning under
torget i Larvik ikke var gjennomførbar på grunn av grunnforholdene. Den sekundære anbefalingen fra
KVU var en stasjon med lokalisering som i dag. KVU bygget videre på en forutsetning om at
flyplassterminalen på Torp skulle flyttes til østsiden. Det er nå usikkert om og når dette blir gjennomført.
Oversikt over hvilke korridorer som ble utredet og hvilke som ikke ble ført videre er dokumentert i
konseptvalgutredningen[2]. I denne ble blant annet stasjonsløsning på Jarlsbergjordene vurdert. Denne
lokaliseringen ble ikke tatt med videre på grunn av at den ikke var sentral nok til å tiltrekke seg
tilfredsstillende markedsandeler.
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Figur 1-1 Anbefalt trasé i konseptvalgutredningen (KVU)
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2 MÅL OG FØRINGER
Forstudiet har tatt utgangspunkt i mål, krav, forutsetninger og konsept for infrastruktur som beskrevet
i «Konseptdokument for InterCity-strekningene», samt relevante veiledere og regelverk for sikkerhet
og jernbaneteknisk funksjonalitet.

2.1

Mål for InterCity

Behov, mål og krav som er definert i Konseptvalgutredningen[2] for Vestfoldbanen videreføres for
InterCity-prosjektet og gjengis i Jernbaneverkets dokument Konseptdokument for InterCitystrekningene[4]. I konseptdokumentet er effektmålene konkretisert og forankret. Effektmålene gjelder
for planleggingen av samtlige planstrekninger innenfor InterCity-området.

2.1.1 Samfunnsmål for InterCity-prosjektet
Jernbaneverket har definert følgende samfunnsmål for InterCity-prosjektet[4]:
«IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen.»
Med miljøvennlig menes ifølge konseptdokumentet for InterCity-strekningene et transportsystem som:
•
•
•
•

Er arealeffektivt (som følge av redusert behov for vegutbygging)
Gir lavest mulig forurensende utslipp
Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser
Muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som legger grunnlaget for et redusert
transportbehov

Med høy kvalitet menes ifølge konseptdokumentet for InterCity-strekningene et transportsystem som:
•
•
•
•

Er pålitelig og tilstrekkelig robust til å tåle ytre påkjenninger som skyldes klimaforandringer
eller uforutsette hendelser
Er effektivt, med kort reisetid, høy frekvens og høy punktlighet
Har tilstrekkelig kapasitet for person- og godstransport som også takler avvikshåndtering og
fremtidig etterspørsel
Er trafikksikkert, med færrest mulig trafikkulykker med drepte og alvorlig skadde 4

Med knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen menes et transportsystem som:
•
•

4

Bidrar til å styrke bo- og arbeidsplassregionens attraktivitet
Øker tilgjengeligheten mellom bysentra og tettsteder i korridoren og styrker kollektivtilbudet
mellom hovedstadsområdet og regionen, og derved avlaster Oslo

Færre skadde og drepte som følge av overført trafikk fra veg til jernbane
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2.1.2 Mål for Vestfoldbanen
Jernbaneverket har definert følgende overordnede effektmål for InterCity-prosjektet:
1. Pålitelig togtilbud (punktlighet, regularitet og oppetid)
Punktlighetsmålet fra KVU videreføres i InterCity-prosjektet. I konseptdokumentet er det i tillegg
definert mål for regularitet og oppetid.

2. Kort reisetid
• Kort reisetid mellom byer og tettsteder
• Kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokaliserte trafikknutepunkter

For Vestfoldbanen betyr dette:
•
•

1 time Oslo – Tønsberg
1 ½ time Oslo - Porsgrunn

3. Høy kapasitet og frekvens
Infrastrukturen skal dimensjoneres for å kunne håndtere denne togfrekvensen:
•
•
•

Minst fire InterCity-tog pr. time og retning mellom Oslo og Tønsberg, og minst to InterCity-tog
pr. time og retning mellom Tønsberg og Skien
Fjerntog. Ett tog pr. time og retning
Godstog. Vestfoldbanen skal dimensjoneres for godstrafikk slik at den skal kunne fungere
som erstatningsbane for gjennomgående godstog fra Sørlandsbanen i avvikssituasjoner.
InterCity-utbyggingen legger til rette for noe lokal godstrafikk langs Vestfoldbanen

Konseptvalgutredningen definerer fire krav i tillegg til effektmålene beskrevet over. Effektmålene er
utledet av det prosjektutløsende behovet, mens de fire tilleggskravene er utledet av andre viktige
samfunnsbehov. Disse kravene er:
4. Miljøvennlig transportsystem
• Redusere utslippene av klimagasser målt i CO2-ekvivalenter (ref. effektmål for miljø)
• Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk, og minske behovet for ny
vegutbygging

5. Regionvekst og by- og tettstedsutvikling
• Styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion, gjennom utvikling av kompakte
byer og tettsteder, og økt tilgjengelig mellom byene langs InterCity-korridoren og mot Osloområdet

6. Trafikksikkert transportsystem
• Reduksjon i antall ulykker med drepte og alvorlig skadde

7. Arealinngrep
• Begrense inngrep i viktige naturressurser som dyrket og dyrkbar mark, friluftsområder,
naturmiljøer og kulturminner

Kravene er i konseptvalgutredningen brukt til å evaluere de alternativene korridorene og ikke som
absolutte krav som må tilfredsstilles. Begrepet mål er derfor mer dekkende enn krav.
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2.1.3 Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Konseptvalgutredningen konkluderer med at sentral stasjonslokalisering er et suksesskriterium
dersom vi skal få ønsket samfunnsøkonomisk effekt av InterCity-utbyggingen, ref. mål nr. 5.
Knutepunktutvikling rundt stasjonen gjør at flere tar toget, noe som bygger opp under InterCitysatsingen. Videre trekker NTP 2014-2023 fram knutepunktutvikling som «nøkkelen til» samordnet
areal- og transportplanlegging, bærekraftig byutvikling og sømløse kollektivreiser som gjør at veksten i
persontrafikken tas kollektivt[6].
Et moderne, effektivt og attraktivt knutepunkt i tilknytning til InterCity-stoppet omfatter god
tilgjengelighet med miljøvennlig transport og enkle overgangsmuligheter mellom ulike transportmidler.
Knutepunkt bør lokaliseres til områder som allerede har, eller som kan videreutvikles til å få høy
arealutnyttelse med et variert innslag av private og offentlige tjenester, arealeffektive arbeidsplasser
og boliger. Knutepunktutviklingen omfatter dermed mer enn Jernbaneverkets ansvarsområde, og
krever samarbeid mellom flere aktører, både private og offentlige. Sentral stasjonslokalisering og
utvikling av velfungerende knutepunkter legges til grunn for planarbeidet.

2.2

Tilbudskonsept

For Vestfoldbanen er følgende tilbudskonsept lagt til grunn for planleggingen[2]:
Tabell 2-1 Tilbudskonsepter lagt til grunn for Vestfoldbanen
Tilbudskonsept
Trafikkperiode
Oslo – Tønsberg
T2024
T2027
T2031

Tilbudskonsept
T2050

Rush
Utenom rush
Hele døgnet
Som T2027, men
kortere reisetid

Rush
Utenom rush

Tønsberg – Skien

Avganger pr. time og retning

Avganger pr. time og retning

3
2
4

2
1
2

Oslo – Sandefjord
75
55

Sandefjord – Skien
2
2

Ny InterCity-strekning skal dimensjoneres kun for lokalgodstrafikk i mindre omfang. Strekningen skal
kunne fungere som erstatningsbane for overføring av gjennomgående tog fra Sørlandsbanen i avvikssituasjoner.

5

Inkludert ett fjerntog pr. time fra Sørlandsbanen

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg – Larvik

2.3

Side:

40 av 139

Dato:

28.04.2016

Forstudierapport

Sikkerhet og jernbanefaglige krav

2.3.1 Lover og forskrifter
All aktivitet knyttet til jernbane er underlagt Jernbaneloven. Ved planlegging av ny jernbane-infrastruktur,
er det en rekke forskrifter som skal etterfølges. Blant de nasjonale forskriftene er
Jernbaneinfrastrukturforskriften spesielt relevant. I tillegg finnes det en rekke «Tekniske spesifikasjoner
for interoperabilitet», som stiller felleseuropeiske krav til jernbanen (innenfor EU/EØS). For en fullstendig
oversikt vises det til Statens Jernbanetilsyn sine nettsider[7].

2.3.2 Teknisk regelverk
Jernbaneverkets tekniske regelverk[8] er en samlebetegnelse for normaler innenfor de ulike jernbanetekniske fagområder. Teknisk regelverk skal:
•

•
•

Være Jernbaneverkets samling av tilstrekkelige og nødvendige tekniske regler for bygging,
prosjektering og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen på det nasjonale jernbanenettet slik at
den tilfredsstiller Jernbaneverkets mål med hensyn på tilgjengelighet, sikkerhet, kostnadseffektivitet og kapasitet
Sikre harmoniserte tekniske løsninger ved prosjektering og bygging og et forsvarlig
vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet
Forenkle prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen på det nasjonale
jernbanenettet ved å tilby ensartede løsninger på problemstillinger som gjentatt oppstår, blant
annet for å redusere diversifisering og suboptimalisering av anleggene og i stedet fremheve
optimalisering på et overordnet nivå

Teknisk regelverk er underordnet lover og forskrifter. I de tilfeller der Jernbaneverket stiller strengere
krav enn forskriftene, enten spesifikt eller gjennom normer og standarder, skal Jernbaneverkets krav
følges. Teknisk regelverk svarer ut krav til standarder iht. Jernbaneinfrastrukturforskriften §3.1 under
forutsetning av at regelverket til enhver tid er oppdatert i forhold til krav gitt i og i medhold av
jernbaneloven.

2.3.3 Konseptdokument for InterCity-strekningene
Konseptdokumentet[4] er et strategisk dokument i planleggingen av ny infrastruktur i InterCity-området.
Grunnlaget for konseptdokumentet er Konseptvalgutredningen for InterCity og stortingsmelding nr. 26
(2012–2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023 som gir føringer for ferdigstillelse, infrastruktur- og
togtilbudsutvikling samt tilhørende økonomiske rammer for InterCity-prosjektet. Dokumentet redegjør
for og ivaretar sammenhengen mellom togtilbud, infrastruktur og funksjonalitet med hensyn til
togframføring, drift og vedlikehold, og beskriver et helhetlig konsept for InterCity-strekningene. InterCityprosjektet legger stor vekt på standardisering i planleggingen av InterCity-strekningene.
Hensikten med konseptdokumentet oppsummeres slik:
•
•
•
•
•

•

Ivareta samspillet mellom det planlagte togtilbudet og infrastrukturtiltak
Målstyring (operasjonalisere og forankre InterCity-prosjektets effektmål)
Ivareta nødvendig funksjonalitet for trafikkstyring, hensetting, drift og vedlikehold
Oppnå helhetlige løsninger som tilbyr effektiv togdrift og kapasitetssterk jernbaneinfrastruktur
på alle InterCity-strekninger med høy grad av standardisering
Ivareta krav til sikkerhet, pålitelighet og vedlikeholdbarhet
Effektivisere framdrift av InterCity-prosjektet

Konseptdokumentet stiller også klare krav til utforming av ny jernbanetrasé med stasjoner, definert
ved en sporplan, mellom Tønsberg og Larvik.
Konseptdokumentet har også vurdert andre mulige sporplaner i Tønsberg, Sandefjord og Larvik.
Mange av disse stasjonsvariantene oppnår også målene på en tilfredsstillende måte. I forstudien er
det, i tillegg til anbefalt sporplan, vurdert en løsning med fire spor til plattform i Tønsberg og linjedrift i
sløyfa. Samt en løsning med to spor til plattform i Larvik.
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Konseptdokumentet og andre premissdokumenter stiller også krav til for eksempel hastighet,
plattformlengder og sporvekseltype.
Kravene som stilles i premissdokumentene er som oftest betydelig strengere enn de egenskapene
dagens stasjoner har. I tillegg har anbefalte sporplaner ofte flere spor enn dagens stasjoner. Dette
medfører at de nye eller oppgraderte stasjonene i Tønsberg, Sandefjord og Larvik vil bli betydelig større
i arealomfang enn eksisterende stasjoner.
Stasjonsområdet bør være mest mulig på rettlinje da dette er gunstig for plattformer og sporveksler.
Minimum radius er R=2000 meter i henhold til normalkrav i Teknisk regelverk[8].
Figur 2-1 viser typisk bredde av en firesporsstasjon som er anbefalt i Tønsberg og Sandefjord.

Figur 2-1: Typisk størrelse firesporsstasjon som planlegges i Tønsberg og Sandefjord

Andre relevante veiledere fra Jernbaneverket er teknisk designbasis[16] og strategisk rammeverk for
stoppesteder[19].
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DEL II – GRUNNLAG OG METODER

Larvik stasjon. Foto: Jernbaneverket
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3 GJENNOMFØRINGSMODELL
Forstudiets plass i plansystemet er etter utredning (her KVU IC Oslo-Skien), men før den formelle
planprosessen etter Plan- og bygningsloven og Jernbaneverkets hovedplanprosess. Den valgte
arbeidsprosessen og metodikken er derfor ikke en generisk gjennomføringsmodell, men utviklet som
følge av forprosjektets formål om å gi økt beslutningsgrunnlag og anbefaling av korridorer for videre
planlegging.
Arbeidsprosessen kan forenklet beskrives som en firetrinnsprosess: Gjennomgang av grunnlag,
traséoptimalisering og utvikling, analyser og vurderinger og til slutt sammenstilling og anbefaling.
Underveis i prosessen har det vært gjennomført tverrfaglig arbeidsmøter. Jernbaneverket har i stor
grad deltatt på arbeidsmøtene.
Som en del av prosessen har det blitt utarbeidet en plan for samarbeid, medvirkning og informasjon.
Jernbaneverkets eksterne samarbeidsgruppe bestående av lokale og regionale myndigheter er blitt
informert om arbeidet underveis.

3.1

Forstudiets plass i plansystemet

Regionale planer

Kommunedelplan

Regulerings
plan

Utredning

Teknisk
hovedplan

Teknisk
detaljplan

Byggemelding

Teknisk
byggeplan

Produksjon

Figur 3-1 Jernbaneverkets plansystem

Jernbaneverkets plansystem og forholdet til offentlig plan er illustrert i Figur 3-1.
Forstudiets plass er etter konseptvalgutredning, men før kommunedelplan og teknisk hovedplan.
Jernbaneverket har krav til grunnlag, metoder og kvalitetssikring i alle sine prosesser som har blitt
tilpasset forstudiets plannivå.
Den valgte arbeidsprosessen og metodikken er utviklet som følge av forstudiets hensikt og forankret
gjennom interne og eksterne prosesser i arbeidet.
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Arbeidsprosessen i forstudiet

Oppstart

Etablering og
gjennomgang
av grunnlag

Tverrfaglig
AM

Optimalisering
og utvikling av
korridorer og
varianter

Tverrfaglig
AM

Anlyser og
vurderinger

Tverrfaglig
AM

Sammenstilling
og anbefaling

Figur 3-2 Firetrinns arbeidsprosess med tverrfaglige arbeidsmøter (AM) gjennom forstudiet

Forstudiet har blitt gjennomført etter en arbeidsprosess som er vist i forenklet form i Figur 3-2. Oppstart
var mars 2015 og arbeidet ble avsluttet april 2016. Ved viktige milepæler har grunnlag, analyser og
vurderinger blitt presentert og diskutert i tverrfaglig arbeidsmøter (AM). Disse møtene har igjen resultert
i avklaringer og anbefalinger som har blitt løftet videre i neste fase.
I tillegg til en intern arbeidsprosess, har Jernbaneverket etablert eksterne fora for samarbeid,
medvirkning og informasjon, se kapittel 3.3.
Grunnlag
Faglig grunnlag fra Jernbaneverket er beskrevet i referanseliste, se kapittel 10.2. Digitalt og statistisk
datagrunnlag ble oppdatert. Annet viktig grunnlag i denne fasen har vært Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk i Vestfold (RPBA) [18] og gjeldene kommuneplaner [9].
Plan for gjennomføring av grunnundersøkelser ble utarbeidet. Disse ble tidlig igangsatt, og det har vært
en omfattende kartlegging av de anbefalte korridorene fra konseptvalgutredningen.
Grunnundersøkelser pågår fortsatt for alle aktuelle korridorer.
Traséoptimalisering og –utvikling
Basert på det oppdaterte faglige grunnlaget, har de anbefalte konseptene fra konseptvalgutredningen
blitt bearbeidet videre. Ny kunnskap om grunnforhold, vurdering av arealverdier og byutvikling har
resultert i nye forslag til korridorer og varianter innenfor disse.
Analyser- og vurderinger
Alle varianter har blitt gjenstand for grundige faglige analyser og vurderinger.
Sammenstilling og anbefaling
Det har vært utført en samfunnsøkonomisk analyse. Et viktig grunnlag for denne analysen har vært
markedsanalyser og kostnadsberegninger. Sammenstilt med faglige vurderinger har dette gitt et
tverrfaglig grunnlag for anbefalinger om hvilke korridorer og varianter innenfor disse som bør utredes
videre i en formell planprosess.
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Samarbeid, medvirkning og informasjon

Det er utarbeidet en plan for eksternt samarbeid, medvirkning og informasjon[11]. Dette dokumentet
beskriver på hvilken måte lokale, regionale og statlige myndigheter samt andre interessenter skal
involveres i ulike faser.
I fasen med forstudiet har Jernbaneverket aktivt informert berørte myndigheter og politiske fora. Det har
i tillegg vært møter for å informere og innhente kunnskapsgrunnlag. Parallelt med forstudiet har det vært
utarbeidet forslag til planprogram. Dette planprogrammet bygger på vurderinger i forstudiet.
Jernbaneverket har lagt vekt på å samarbeide med kommunene om form, innhold og anbefalinger i
planprogrammet.
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4 METODEBESKRIVELSE
Arbeidet med de faglige vurderingene, har tatt utgangspunkt i Jernbaneverkets styrende dokumenter
og veletablert metodikk for faget. Vurderingskriteriene er samfunnsøkonomisk lønnsomhet,
jernbaneteknisk funksjonalitet i driftsfasen, stasjonslokalisering/by- og knutepunktutvikling,
arealverdier og teknisk gjennomførbarhet og anleggsgjennomføring.
Vurderingskriteriene bygger på de overordnede målsettingene for prosjektet, og identifiserer styrker
og svakheter ved de ulike korridorene.
Vurderingskriteriene er sammenstilt, og danner grunnlag for samlede anbefalinger.
Samfunnsøkonomi er vurdert som prosentvise forskjeller i netto nåverdi (NNV) fra referansesituasjon.
Referansealternativet er korridor A på alle delstrekningene. Netto nåverdi (NNV) framkommer som
følge av brutto nåverdi (BNN) fratrukket kostnader. Brutto nåverdi (BNN) er et resultat av
markedsmessige forskjeller fra referansesituasjonen. Et viktig parameter for markedsmessige
forskjeller er markedsgrunnlaget i form av antall bosatte og arbeidsplasser og reisetidsforskjeller.
Kostnadsestimatet angir produksjonskostnader for de ulike variantene. Prosjektet er i en
utredningsfase og kostnadsnøyaktigheten skal være innenfor +/- 40 prosent. Dette kostnadsestimatet
danner basis/grunnkalkyle for usikkerhetsanalyse av kostnader. I usikkerhetsanalysen vurderes
estimatusikkerhet og andre usikkerhetsdrivere som kan påvirke prosjektets totalkostnad. På
bakgrunn av dette beregnes forventet investeringskostnader og standardavvik.
Det er gjennomført markedsanalyser med Jernbaneverkets transportmodell for InterCity.
Markedsanalysene beregner potensialet for persontrafikk for årene 2030 og 2060. Denne modellen
baserer seg på oppdatert datagrunnlag fra 2013. Kjøretidsberegninger basert på de foreslåtte
korridorene i forstudiet er et viktig grunnlag for markedsanalysene. Markedsanalysene danner igjen
grunnlag for å beregne prosjektets brutto nytte.
Grunnlaget for arbeidet er linjene utviklet i forbindelse med KVU IC Oslo-Skien, digitalt grunnlag
hentet fra Norge digitalt ved prosjektets oppstart og befolknings- og arbeidsplassdata basert på SSBdata fra henholdsvis 2015 og 2013. Det har blitt utført omfattende geotekniske sonderinger og opptak
av prøver, seismiske undersøkelser, hydrologiske overvåkningsbrønner på enkelte steder samt
Airborn Electromagnetic (AEM) -scanning 6.
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Metode for å kartlegge grunnens geotekniske og geologiske egenskaper over store områder.
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Vurderingskriteriterier

For å kunne vurdere styrker og svakheter ved de enkelte forslagene som har framkommet, er det for
denne strekningen utviklet fem vurderingskriterier. Vurdering av kostnader inngår i den
samfunnsøkonomiske analysen.
Innenfor enkelte fag er det klare objektive føringer knyttet til både krav og metodikk.
Vurderingskriteriene er:
•
•
•
•
•

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Jernbaneteknisk funksjonalitet i driftsfasen
Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Arealverdier
Teknisk gjennomførbarhet og anleggsgjennomføring

Videre i kapittelet er det gitt en nærmere beskrivelse av hvilke fag som inngår i vurderingskriteriene i
listen over. Det er gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som sammen med de kvalitative
vurderingene danner grunnlag for vår anbefaling og vurdering av måloppnåelse.
Alle fag, bortsett fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet, har blitt kvalitativt vurdert på en femdelt
fargeskala (Tabell 4-1). Anvendelsen av fargeskalaen er beskrevet nærmere under omtalen av det
enkelte vurderingskriteriet. Arbeidet med de enkelte fag innenfor hvert vurderingskriterium, har tatt
utgangspunkt i Jernbaneverkets styrende dokumenter og veletablerte metodikk for faget.
Tabell 4-1 Vurderingsskala

4.2

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

4.2.1 Kostnader
I kostnadsestimatet beregnes det en forventet kostnad for de ulike variantene. Prosjektet er i en
utredningsfase og kostnadsnøyaktigheten skal være innenfor +/- 40 %. For å kunne gjennomføre en
dokumenterbar prosess og kvalitetssikre utførelsen følges Estimeringshåndboken STY-600466,
rev.003.
For å beregne kostnader er "InterCitymodellen" benyttet. I forbindelse med mulighetsstudien for Østfoldog Vestfoldbanen i 2010, samt KVU InterCity i 2011/12, ble denne metoden utviklet og benyttet for å
beregne kostnader. Metoden går ut på at man på forhånd definerer et nødvendig antall typiske
kostnadselementer for en dobbeltsporet jernbane. Kostnaden er angitt som løpemeterkostnad eller
enhetskostnad. Hvis tekniske løsninger eller kompleksitet ikke dekkes av noen av de forhåndsdefinerte
løsningene må nye kostnadselementer utarbeides og benyttes for disse strekningene.
Basisestimat for en delstrekning eksklusiv påslag blir dermed:
Estimerte kostnader = ∑Løpemeterkostnad x løpemeter + ∑enhetskostnad x enheter
Den estimerte kostnaden har vært grunnlag for en usikkerhetsanalyse. Vurdering av påslag
(entreprenørens rigg/driftskostnader og byggherrens felleskostnader) og usikkerheter er vurdert i
usikkerhetsanalysen.
Resultatet av usikkerhetsberegningen er presentert som %-vise forskjeller fra referansesituasjonen,
korridor A for alle delstrekninger. Forskjellene er presentert kapitlene 6 – 8. I vedlegg 1 ligger det en
figur som viser de %-vise forskjellene i kostnadene for gjennomgående varianter på delstrekningene.
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Kostnadene er beregnet for strekningen fra påkoblingen mot den tidligere utbygde strekningen
Barkåker-Tønsberg og fram til påkoblingen mot Kleivertunnelen som er under bygging i prosjektet
Farriseidet-Porsgrunn.
Forventet kostnadene benyttes som grunnlag for den samfunnsøkonomiske analysen, og de kan også
benyttes for å sammenligne utbyggingskostnadene mellom de ulike variantene.
4.2.2 Reisetidsmål og kjøretider
Det foreligger klare reisetidsmål for prosjektet (jamfør delkapittel 2.1.2). Disse er basert på prosessen
knyttet til utarbeidelse av KVU og kvalitetssikringen av denne. I dette forstudiet er det gjennomført nye
kjøretidsberegninger for optimaliserte linjer basert på KVU-konseptene og de nye forslagene utviklet i
forbindelse med forstudiet. Kjøretidsberegningene har blitt gjennomført i beregningsverktøyet
OpenTrack.
Grunnlag for markedsanalysen er disse kjøretidsberegningene.
Reisetidene er omtalt pr. korridor i kapitlene 6 – 8, og i Vedlegg 2 finnes en oversikt over hele
strekningen Tønsberg-Skien.

4.2.3 Markedsanalyser
Markedsanalysene er gjennomført med en transportmodell for InterCity Østlandet[12]. Denne modellen
ble anvendt ved utarbeidelse av KVU for InterCity[2]. Denne modellen er blitt oppdatert med parametere
basert på oppdatert datagrunnlag fra 2013.
For hver variant på de tre delstrekningene er det gjennomført trafikkberegninger for 2030 og 2060 med
InterCity-modellen for Østlandet.
Referansesituasjonen er A-korridoren for alle delstrekningene.
Forutsetninger om avgangshyppighet er de samme som i tidligere gjennomførte referanseberegninger
for alle InterCity-strekningene[13], mens reisetider baseres på oppdaterte kjøretidsberegninger.
For beregningsåret 2060 er det også gjennomført beregninger for gjennomgående togtrafikk mellom
Oslo og Kristiansand (Sørlandsbanen). Det legges til grunn at Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kobles
sammen innen 2050.
Det er også gjennomført beregninger av hvordan trafikkgrunnlaget for Vestfoldbanen avhenger av om
Torp bygges ut med integrert fly- og togterminal eller med fortsatt mateløsning. Videre er det sett på
konsekvenser av utbygging av strekningen uten stopp i Stokke.

4.2.4 Sammenstillingsmetode i samfunnsøkonomisk analyse
Den samfunnsøkonomiske analysen bygger på markedsanalysen og beregninger av brutto
samfunnsøkonomisk nytte (verdien av reisetidsbesparelser, kostnadsreduksjoner m.m.).
Kostnadstallene (investeringskostnader) er estimerte forventningsverdier fra usikkerhetsanalysen av
kostnader.
Nåverdi av prissatt brutto nytte og sum investeringskostnader presenteres som en prosentforskjell fra
investeringskostnadene til referansealternativet som er korridor A for alle delstrekninger. Forskjellene
uttrykker derfor ikke nåverdikonsekvensene av å etablere ny jernbane. De er isteden forskjellen mellom
konsekvensene ved ulike korridorer, traséer og stasjonsplasseringer og et definert referansealternativ.
Både nytte- og kostnadsestimatene er basert på forventningsverdier.
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Jernbaneteknisk funksjonalitet i driftsfasen

Vurderingskriteriet «Jernbaneteknisk funksjonalitet i driftsfasen» beskriver i hvor stor grad de
prosjekterte løsningene ivaretar krav og anbefalinger for de jernbanetekniske fagene samt krav til
ytelsen på fremtidig infrastruktur.
Hensyn til sikkerhet, pålitelighet og vedlikeholdbarhet (RAMS) er inkludert i vurderingen av
jernbaneteknisk funksjonalitet.

Vurderingsskala
En gruppe med fagpersoner fra de jernbanetekniske fagene har i samarbeid vurdert hver enkelt variant
og gitt det en karakter i henhold til vurderingskalaen vist i Tabell 4-2.
Vurderingen er i hovedsak basert på i hvilken grad de ulike variantene oppfyller krav og anbefalinger i
styrende dokumenter og premissdokumenter. I tillegg er det gjennomført en vurdering av funksjonalitet
basert på faglig skjønn.
Mørkegrønn farge betyr at det ikke er noen fravik og at kun normalkrav i Teknisk regelverk er benyttet.
Videre at det ikke er identifisert spesielt vanskelig håndterbare farer eller utfordringer knyttet til
vedlikeholdbarhet eller pålitelighet.
Lysegrønn farge angir at det ikke er fravik, men at
•
•
•

minstekrav i Teknisk regelverk er benyttet, og/eller
det er manglende oppfyllelse av enkelte deler av konseptdokumentet, og/eller
at det er identifisert forhold knyttet til sikkerhet, pålitelighet eller vedlikeholdbarhet som kan være
utfordrende å løse.

Fargeskalaen videre nedover fra gult til rødt er i hovedsak basert på antallet fravik. I tillegg er det gjort
en skjønnmessig vurdering basert på i hvor stor utstrekning det er benyttet minstekrav, manglende
oppfyllelse av føringer i premissdokumenter eller utfordringer knyttet til ivaretakelse av sikkerhet,
pålitelighet og vedlikeholdbarhet. Dette betyr at noen varianter eksempelvis er vurdert til gul, selv om
de ikke har fravik fra regelverk.

Tabell 4-2 Vurderingsskala, jernbaneteknisk funksjonalitet i driftsfasen
Minst tre fravik

Minst to fravik

Minst ett fravik

Ingen fravik,
minstekrav i
Teknisk regelverk
benyttet

Ingen fravik, kun
normalkrav i
Teknisk regelverk
benyttet

Med fravik menes manglende oppfyllelse av krav gitt i Jernbaneverkets tekniske regelverk og/eller
Jernbaneinfrastrukturforskriften. Det er ingen fravik fra TSIer 7. Krav i konseptdokumentet[4] er i all
hovedsak ivaretatt, med unntak av forhold som er vurdert som mindre viktige for den jernbanetekniske
funksjonaliteten. Disse er tatt med i vurderingene på et mer skjønnsmessig nivå, tilsvarende som bruk
av minstekrav.
Konseptdokumentet[4] angir følgende krav til hastighet: Hastighetsstandard for InterCity-strekningene
skal være 250 km/t der dette ikke innebærer vesentlige merkostnader sammenlignet med en hastighet
på 200 km/t.
En slik hastighetsstandard kan medføre store konsekvenser for kostnader, miljø og
knutepunkt/byutvikling. Det kan derfor være aktuelt å redusere dimensjonerende hastighet enkelte
steder, typisk gjennom stasjoner og byer der de fleste tog stopper. I forstudien er det lagt til grunn at
7
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minste hastighet gjennom stasjoner der de fleste tog stopper bør være minimum 100 km/t. I
hovedplanfasen må minimum hastighet gjennom stasjoner og byer vurderes for hver enkelt stasjon og
by. Gjennom alle byene er det både korridorer med minimumskrav og korridorer med høyere
hastigheter. Det er gjennomført samfunnsøkonomiske analyser som viser forskjellene mellom disse
korridorene.
Det er foreløpig ikke definert et kjøretidsmål for fjerntog, det vil si tog som vil stoppe på få eller ingen
stasjoner mellom Tønsberg og Porsgrunn. Et slikt kjøretidsmål vil kunne påvirke vurderingene rundt
traséer, hastighet gjennom stasjoner og hvilke varianter som anbefales videre i senere planfaser.
Teknisk regelverk[8] inneholder både minste- og normalkrav. For prosjektering av nye baner er det
"normale krav" som betegner Jernbaneverkets standardkrav. Unntaksvis kan man likevel tillate en
lavere traséstandard for å unngå uforholdsmessig store investeringer. Minstekrav til stigning kan kun
benyttes etter en inngående vurdering av stigningsforholdene på banestrekningen. I forstudiet er det
forutsatt at minstekrav kan benyttes. En inngående vurdering av stigningsforholdene vil gjøres i
hovedplanfasen.
Vurderingene bygger på variantene slik de er vist i forstudiet. Trasévarianter som videreføres fra
forstudiet vil optimaliseres med målsetning om å oppfylle alle jernbanetekniske krav i
premissdokumenter og Teknisk regelverk.
I vurderingene er det tatt utgangspunkt i noen sentrale krav fra styrende dokumenter. Disse er vist i
Tabell 4-3.
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Tabell 4-3 Jernbanetekniske krav
Krav:
Kommentar:
250 km/t
dimensjonerende
hastighet.
100 km/t i
hovedtogspor på
stasjoner der de fleste
tog skal stoppe

Konseptdokumentet[4] angir krav til hastighet:
«Hastighetsstandard for InterCity-strekningene skal være 250 km/t der
dette ikke innebærer vesentlige merkostnader sammenlignet med en
hastighet på 200 km/t.»
«Inn mot stasjoner hvor de fleste tog skal stoppe kan kravet til
gjennomgående hastighet reduseres. Det er et generelt ønske om at
godstog skal ha så få stopp som mulig, og dimensjonerende hastighet for
godstog er 100 km/t. Dette bør derfor være en nedre grense for hastighet
gjennom slike stasjoner.»

Sikkerhetssone 165
meter

Det er definert anbefalte sikkerhetssoner for de ulike togbevegelsene på
stasjonene, primært 165 meter, eller alternativt 65 meter avhengig av
sted.

Gjennomgående spor i
avvik

Det er ønskelig at de definerte gjennomgående sporene ikke skal gå i
avvik i sporveksler[4].

350 meter plattform

Det er et krav at plattformene skal være 330 – 350 meter lange, i
forstudien er det lagt til grunn at kravet er 350 meter[4].

Anbefalt sporplan i
konseptdokument

Konseptdokumentet[4] anbefaler en sporplan (skjematisk) for hver stasjon,
antall spor til plattform, sporforbindelser og så videre.

Anbefalt sporveksler i
konseptdokument

Sporplanen i konseptdokumentet[4] angir anbefalte sporveksler for
Tønsberg og Larvik. I Sandefjord er det antatt at de samme kravene som i
Tønsberg kan benyttes.

Ingen sporveksel på
bro eller i tunnel

Jernbaneverkets tekniske regelverk[8] sier at sporveksel på bro med
bevegelig lager skal unngås, sporveksel i tunnel bør unngås i henhold til
konseptdokumentet[4].

Minimum R=2000
meter ved plattform

Jernbaneinfrastrukturforskriften[17] og Jernbaneverkets tekniske
regelverk[8] angir minimum 2000 meter for spor langs plattform.

Stigning 12,5 ‰

Jernbaneverkets tekniske regelverk[8] angir maksimal stigning/fall på 12,5
‰ som normalkrav.

Stigning 20 ‰

Jernbaneverkets tekniske regelverk[8] angir maksimal stigning/fall på 20,0
‰ over maksimalt 3 km som minimumskrav. Minstekravet kan benyttes
etter en inngående vurdering av stigningsforholdene på banestrekningen. I
forstudiet er det forutsatt at 20 ‰ kan benyttes som minstekrav. En
inngående vurdering av stigningsforholdene vil gjøres i neste planfase.
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Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling

4.4.1

Indikatorer

Konseptvalgutredningen for InterCity konkluderer med at sentral stasjonslokalisering er et
suksesskriterium dersom vi skal få ønsket samfunnsøkonomisk effekt av InterCity-utbyggingen;
knutepunktutvikling rundt stasjonen gjør at flere tar toget, noe som bygger opp under InterCitysatsingen. Videre trekker NTP 2014-2023 fram knutepunktutvikling som «nøkkelen til» samordnet arealog transportplanlegging, bærekraftig byutvikling og sømløse kollektivreiser som gjør at veksten i
persontrafikken tas kollektivt[1].
Sentral lokalisering er derfor definert som det viktigste vurderingskriteriet for by- og knutepunktutvikling.
Dette er vurdert ut fra stasjonsalternativets nærhet til (1) sentrumsfunksjoner, (2) tilgjengelighet for ulike
trafikantgrupper, (3) arbeidsplasstetthet og (4) bolig- og befolkningstetthet. Potensialet for
knutepunktutvikling og potensialet for by- og stedsutvikling er også viktige indikatorer. Det er gjort en
overordnet vurdering av disse to kriteriene i denne omgang. En mer detaljert vurdering av de to
sistnevnte indikatorene gjøres i forbindelse med konsekvensutredningen.
Følgende indikatorer er dermed lagt til grunn for vurdering av stasjonslokalisering, by- og
knutepunktutvikling:
•
•
•

4.4.2

Sentral lokalisering
Potensial for knutepunktutvikling
Potensial for by- og stedsutvikling

Metode

Sentrumsfunksjoner er vurdert ut fra stasjonsalternativenes lokalisering i forhold til de områder som
er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. I Figur 4-1 vises et eksempel på et kart som er
benyttet som vurderingsgrunnlag.
Datagrunnlaget er hentet fra Norge digitalt ved prosjektets oppstart, og befolknings- og arbeidsplassdata
er basert på SSB-data fra henholdsvis 2015 og 2013.
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Figur 4-1 Eksempel på kart som viser stasjonsalternativenes beliggenhet i forhold til
eksisterende sentrumsformål.
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Tilgjengelighet for ulike trafikantgrupper vurderes ut fra tilgjengelighetskart. Det er utarbeidet
tilgjengelighetskart for gange/sykkel, kollektivtransport og bil med utgangspunkt i bosted for
befolkningen i planområdet. Tilgjengelighetskartene sier noe om hvor lett eller vanskelig det er å reise
med ulike transportmidler fra hjemstedet til et hvilket som helst område i regionen, uttrykt i form av hvor
mange som kan ankomme et område innenfor en angitt reisetid. Jo flere som kan nå et område, jo bedre
er den generelle tilgjengeligheten. Beregningene er basert på dagens infrastruktur og bussrutetilbud.
Både infrastruktur og bussruter kan endres, men en må samtidig ha i mente at bussrutene skal fylle
flere funksjoner og er gjerne tilrettelagt for rask adkomst til blant annet bysentrum. Eventuelle
omlegginger kan føre til flere omveger for bussen og de reisende. En bør tilstrebe en rutestruktur som
kan betjene så mange reisemål som mulig samtidig, men med så få omveger for de reisende som mulig.
Et områdes tilgjengelighet kan variere for ulike transportmidler, blant annet avhengig av hvordan
transportnettet er tilrettelagt og hvilke hastigheter en kan reise med. For eksempel kan et område langs
en motorvegavkjørsel ha god tilgjengelighet med bil, men lav tilgjengelighet for gående og syklende. I
en bykjerne er det gjerne god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende og ikke fullt så
god tilgjengelighet for bilister. I Figur 4-2 vises et eksempel på et tilgjengelighetskart for bil. Tilsvarende
kart er også utarbeidet for gående og kollektivtransport (buss).
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Område med god
tilgjengelighet

Område med dårlig
tilgjengelighet

Figur 4-2. Eksempel på tilgjengelighetskart for bil. Mørkere farge indikerer at flere kan nå
området (god tilgjengelighet).
De områdene med best tilgjengelighet for bil i Tønsberg – Larvikregionen har over 50 000 bosatte
innenfor 10 minutters reisetid med bil, mens områder med lav tilgjengelighet har under 5 000 bosatte
innenfor samme reisetid (Figur 4-2).
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Arbeidsplass- og befolkningstetthet er kartlagt ut fra de samme avstandssirklene som er vist i kartet
som illustrerer sentralitet (Figur 4-1). I Figur 4-3 vises et eksempel på kartlegging av antall ansatte (blå
søyle) og bosatte (oransje søyle) innenfor 250 m, 500 m og 1 km fra de ulike stasjonsalternativene i
Tønsberg.

Figur 4-3 Eksempel på tabell som viser antall ansatte og bosatte innenfor henholdsvis 500
meter og 1 km fra ulike stasjonsalternativene (akkumulerte verdier).
Antall ansatte mellom 500 m og 1 km (skravert, lyseblå søyle) fra knutepunktet er mindre vektlagt enn
antall bosatte innenfor samme avstand fordi tilbøyeligheten til å bruke kollektivtransport til arbeidsreiser
faller dramatisk ved mer enn 5 minutters gangavstand fra knutepunktet til arbeidsplassen (se Figur 4-3).
Søylen er derfor skravert.
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Referansesituasjonen

For å definere referansesituasjonen som de enkelte stasjonslokaliseringene skal måles mot er det tatt
utgangspunkt i Statens vegvesens veileder for Konsekvensanalyser (Håndbok V712). I veilederen er
dagens situasjon samt kjente vedtatte planer av betydning for tiltaket lagt til grunn. Det er ingen kjente
og vedtatte større infrastrukturtiltak av betydning som vil kunne påvirke tilgjengelighetssituasjonen i de
enkelte byene. Med bakgrunn i dette er dagens stasjonslokalisering definert som referansesituasjon.
De ulike stasjons- og trasévariantene er vurdert på en femdelt skala hvor dagens stasjonsplassering er
referansesituasjonen og de andre alternativene er vektet relativt til dette. Rødt er vesentlig mindre
sentral plassering enn dagens stasjon, og grønn er vesentlig mer sentral plassering enn dagens stasjon
(se Tabell 4-4). Dette muliggjør en rangering av de enkelte stasjonsalternativene i den enkelte by.
Tabell 4-4 Vurderingsskala, stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling
Uegnet
plassering

Mindre egnet
plassering

Egnet plassering

Godt egnet
plassering

Svært godt egnet
plassering

Et alternativ som vurderes som mer egnet (sentralt) enn referansesituasjonen - dagens situasjon, vil
således få en positiv verdi, mens en lokalisering som vurderes som mindre egnet vil få en negativ verdi.
Alternativer som vurderes som likestilt med referansealternativet vil få verdien like god. Vurderingene
gjøres separat for den enkelte by, og resultatet for én by kan ikke sammenlignes med resultatet for en
annen.
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Arealverdier

Verdier og konfliktpotensialet for de ulike traséene er vurdert med utgangspunkt i eksisterende
kartfestede arealverdier for temaene landskapsbilde, nærmiljø/friluftsliv, kulturmiljø, naturmangfold og
naturressurser med vekt på landbruksressursene. Det viktigste grunnlaget for vurderingen er
verdiklassifiseringer for hvert enkelt tema. I Figur 4-4 illustreres et eksempel på et kartfestet grunnlag
som er benyttet for å vurdere temaet landskapsbilde.

Figur 4-4 Eksempel på et temakart med verdivurderinger. Temakartet er benyttet som grunnlag
for verdivurdering av temaet landskapsbilde.
Temakartene er utarbeidet i forbindelse med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold
(RPBA), et samarbeid mellom kommunene i Vestfold, Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i
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Vestfold[9]. Nasjonale og regionale verdier er i hovedsak vektlagt i denne vurderingen. Lokale verdier
vil bli nærmere vurdert i senere planfaser. Videre undersøkelser vil både detaljere og nyansere
verdibildet.
Det er gjort en overordnet vurdering av variantenes konfliktpotensial. Denne vurderingen baseres i stor
grad på verdifastsettingen i temakartene fra RPBA, men med enkelte tillegg.
Vurdering av konfliktpotensial er av avgjørende betydning for en effektiv planprosess og
prosjektgjennomføring. Kjente interessekonflikter bør identifiseres så tidlig som mulig i planprosessen
for å redusere risikoen for å skape konflikter på et senere tidspunkt.
Det er benyttet en femdelt skala for å vurdere konfliktpotensialet for temaene i de ulike korridorene og
variantene innenfor hver enkelt delstrekning. I denne skalaen tilsvarer grønt et svært lavt
konfliktpotensial, mens rødt er svært stort konfliktpotensial (se Tabell 4-5).

Tabell 4-5 Vurderingsskala, konfliktpotensial
Svært lavt

Lavt

Middels

Stort

Svært stort

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg – Larvik

4.6

Side:

61 av 139

Dato:

28.04.2016

Forstudierapport

Teknisk gjennomførbarhet og anleggsgjennomføring

Teknisk gjennomførbarhet og anleggsgjennomføring omfatter flere ulike fagfelt, og fagfolk fra hvert av
disse fagfeltene har bidratt til den foreliggende rapporten. De aktuelle fagfeltene er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geologi
Geoteknikk
Hydrogeologi
Konstruksjonsteknikk
Senketunnel
Vegbygging
VA og teknisk infrastruktur
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Anleggsgjennomføring

De miljøtemaene som vi har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i denne tidlige fasen, er utførlig behandlet
under temaet «Arealkonflikter» og med utarbeiding av miljøbudsjett. For å unngå dobbel vekting av miljø
har vi derfor ikke inkludert miljø i «Teknisk gjennomførbarhet og anleggsgjennomføring».
I vurderingen av korridorene, inklusive alle variantene innen hver korridor, er det benyttet en femdelt
skala for å angi antatt vanskelighetsgrad ved bygging (Tabell 4-6).

Tabell 4-6 Vurderingsskala, vanskelighetsgrad ved bygging
Svært vanskelig

Meget vanskelig

Vanskelig

Moderat

Enkel

Innen hvert av fagfeltene omtalt over er det gjort en vurdering av korridorer og varianter der denne
skalaen er benyttet. I neste omgang er det utarbeidet en samlet vurdering med hensyn til teknisk
gjennomførbarhet og anleggsgjennomføring basert på vurderingene fra hvert fagfelt. Denne samlede
vurderingen er presentert i denne rapporten for hver delstrekning og hver korridor, og den er tatt med
videre i den resulterende totalvurderingen.
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DEL III – STREKNINGSBESKRIVELSE OG
VURDERINGER

Tønsberg by. Foto: Jernbaneverket
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5 STREKNINGSBESKRIVELSE – OVERSIKT, TØNSBERG LARVIK
Planstrekningens lengde er på ca. 40 - 45 km. I forstudiet er planstrekningen delt opp i tre underliggende
delstrekninger (Figur 5-1). Strekningen omfatter kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Sandefjord
og Larvik. De tre delstrekningene er:
•
•
•

Delstrekning 1: Tønsberg – Stokke
Delstrekning 2: Stokke – Sandefjord vest
Delstrekning 3: Sandefjord vest – Larvik - Farriseidet

Figur 5-1 Oversiktskart – delstrekninger.
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6 BESKRIVELSE OG VURDERING AV DELSTREKNING 1,
TØNSBERG - STOKKE
Delstrekning 1 går fra Tønsberg til Stokke, en strekning på ca. 15 km. Områdets geografi
karakteriseres av en kombinasjon av bymessig bebyggelse, tettstedskonsentrasjoner og landbruks-,
skogs- og fjordlandskap. Landskapet er relativt flatt, med noen mindre åser og koller. Berørte
kommuner er Tønsberg, Stokke og Nøtterøy.
Tre mulige korridorer er vurdert på delstrekningen: korridor A via Nøtterøy, korridor B via Jarlsberg
og korridor C via Byfjorden.
Korridor A via Nøtterøy inneholder flere varianter: Nedgravde varianter med senketunneler som
utredet i konseptvalgutredningen, dagløsninger med bro over Kanalen og senketunnel over
Vestfjorden og dagløsning med bro både over Kanalen og Vestfjorden. Nedgravde løsninger og lave
broløsninger er svært krevende med hensyn til teknisk gjennomførbarhet og kostnader. Høy bro over
både Kanalen og Vestfjorden er noe enklere. Konfliktpotensial ved broløsninger knyttet til bybildet er
høyt.
Korridor B via Jarlsberg inneholder følgende varianter: Nedgravd løsning gjennom sløyfa i Tønsberg
som utredet i konseptvalgutredningen, dagløsninger gjennom sløyfa og en variant med stasjon på
Korten som går helt utenom sløyfa. Disse har de lengste kjøretidene, men har de laveste kostnadene
på delstrekningen.
Korridorene A og B har begge varianter uten stasjon i Stokke.
Korridor C via Byfjorden har varianter i tunnel og på bro. Disse har de korteste reisetidene, men det
er konfliktpotensial knyttet til natur- og kulturverdier.
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Strekningsbeskrivelse, delstrekning 1, Tønsberg – Stokke

Det er vurdert tre korridorer for delstrekning 1, Tønsberg – Stokke:
•
•
•

Korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy
Korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
Korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear

6.1.1 Korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy
Korridoren starter ved dagens jernbanetunnel (Jarlsbergtunnelen) og følger dagens jernbanetrasé inn
mot Tønsberg sentrum. Fra Tønsberg sentrum svinger korridoren sørover og krysser Kanalen ved
dagens bro til Nøtterøy (Kanalbroen). Fra Kanalbroen deles korridoren inn i en nordlig og en sørlig
delkorridor. Variantene 1A-8 og 1A-9 i den sørlige delkorridoren går utenfor Stokke. I Tabell 6-1
beskrives de ulike variantene som inngår i korridor A. Korridoren og variantene illustreres i Figur 6-1.
Tabell 6-1 Beskrivelse av varianter i korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy
Varianter
Beskrivelse
Lengde
Tunnel
Bro
1A-1

1A-2

1A-3

1A-4

1A-5

1A-6

Nedgravd løsning i
Tønsberg. Tunnel under
Nøtterøy. Senketunnel
under Kanalen og
Vestfjorden.
Stasjonsplassering ved
dagens stasjon i
Tønsberg og Stokke.
Variant av 1A-1. Avviker
kun fra 1A-1 over 1 km i
Tønsberg sentrum.
Stasjonsplassering ved
dagens stasjon i
Tønsberg og Stokke.
Trasé i dagen gjennom
Tønsberg. Stasjon på bro
over Kanalen, ved
Stensarmen. Videre inn i
tunnel under Teieskogen
og senketunnel under
Vestfjorden.
Stasjonsplassering ved
dagens stasjon i Stokke.
Variant av 1A-3, men
med stasjonsplassering i
Tønsberg ved dagens
stasjon.
Variant av 1A-1, men
med stasjonsplassering
under bakken på
Stensarmen i Tønsberg.
Stasjonsplassering ved
dagens stasjon i Stokke.
Variant av 1A-1. Avviker
kun fra 1A-1 over 3-4 km
rundt Stokke. Hevet trasé
og stasjon i Stokke.

Dagsone

11,5 km

65-75 %

5-10 %

25-30 %

11,5 km

65-75 %

5-10 %

25-30 %

11,0 km

30-40 %

20-25 %

40-45 %

11,0 km

45-55 %

15-20 %

30-35 %

11,5 km

60-70 %

5-10 %

25-30 %

11,5 km

65-75 %

25-30 %

0-5 %
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Varianter

Beskrivelse

1A-7

Variant av 1A-1. Avviker
kun fra 1A-1 over 3-4 km
rundt Stokke. Senket
trasé og stasjon i Stokke.
Identisk med 1A-1 i
Tønsberg. Avviker fra 1A1 ved Vestfjorden og
videre sørvestover. Går
utenom Stokke og sørøst
for Stokke. Traséen går
videre mot Torp, traséen
går øst for flyplassen.
Variant av 1A-8, men
traséen går vest for
flyplassen på Torp.
Trasé på høy bro over
Kanalen og Vestfjorden.
Stasjonsplassering ved
dagens stasjon i
Tønsberg og Stokke.
Tunnel under Teieskogen
på Nøtterøy.

1A-8

1A-9

1A-10
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Lengde

Tunnel

Bro

Dagsone

11,5 km

75-85 %

0-5 %

15-20 %

15,0 km 8

65-75 %

5-10 %

20-25 %

16,0 km8

55-65 %

10-15 %

25-30 %

11,0 km

30-40 %

35-40 %

30-35 %

Stasjonslokaliseringer for korridor A i Tønsberg er vurdert ved dagens stasjonsplassering og
Stensarmen. I Figur 6-4 illustreres vurderte stasjonslokaliseringer og varianter innenfor korridor A i
Tønsberg by.

8

Gjelder strekningen Tønsberg - Torp
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Figur 6-1 Korridor A (foreløpig), Tønsberg-Stokke via Nøtterøy, delstrekning 1.
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6.1.2 Korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
Korridoren starter ved dagens jernbanetunnel (Jarlsbergtunnelen). Den splittes i én delkorridor som går
øst for dagens Jarlsbergtunnel før den svinger vestover mot Jarlsberg. Den andre delkorridoren følger
Jarlsbergtunnelen og dagens sløyfe gjennom Tønsberg før den går i retning av Jarlsberg. Variantene
1B-5 og 1B-6 går utenfor Stokke. I Tabell 6-2 beskrives de ulike variantene som inngår i korridor B.
Korridoren og variantene illustreres i Figur 6-2.

Tabell 6-2 Beskrivelse av varianter i korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
Varianter
Beskrivelse
Lengde
Tunnel
Bro
1B-1

1B-2

1B-3

1B-4

Nedgravd trasé og
stasjon i Tønsberg
sentrum, følger dagens
trasé gjennom sløyfa i
Tønsberg. Går i dagen
om Jarlsberg og Sem i
retning Stokke.
Stasjonsplassering ved
dagens stasjon i
Tønsberg og Stokke.
Dagens jernbane frem til
Kjelle beholdes,
enkeltspor gjennom
Tønsberg sentrum i
dagen. Det etableres to
nye sporforbindelser i
Tønsberg slik at alle tog
kan kjøre samme veg i
sløyfa (retningsdrift). Fra
Kjelle til Stokke identisk
med 1B-1.
Stasjonsplassering ved
dagens stasjon i
Tønsberg og Stokke.
Variant av 1B-1, men
med nytt dobbeltspor i
dagen gjennom
Tønsberg i dagens trasé.
Stasjonsplassering ved
dagens stasjon i
Tønsberg og Stokke.
Trasévarianten starter
nord for dagens
Jarlsbergtunnel. Ny
Jarlsbergtunnel øst for
eksisterende, ny stasjon i
Tønsberg på Korten.
Fjerner dagens sløyfe i
Tønsberg. Identisk med
1B-1 fra Korten til Stokke.
Stasjonsplassering ved
dagens stasjon i Stokke.

Dagsone

15,0 km

5-15 %

5-10 %

80-85 %

13,7 km

5-15 %

5-10 %

80-85 %

15,0 km

0-10 %

5-10 %

90-95 %

15,0 km

25-35 %

0-5 %

70-75 %
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Beskrivelse

1B-5

Variant vest for Stokke,
traséen går videre mot
Torp, traséen går vest for
flyplassen. I forstudiet er
det forutsatt at
trasévarianten benytter
variant 1B-1 frem til sør
for Sem. 1B-5 kan
imidlertid også benytte
variantene 1B-2, -3 og -4
i Tønsberg.
Variant av 1B-5, men
traséen går øst for
flyplassen på Torp.

1B-6
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Lengde

Tunnel

Bro

Dagsone

19,0 km

0-10 %

0-5 %

90-95 %

18,5 km

40-50 %

20-25 %

25-30 %

Stasjonslokaliseringer for korridor B i Tønsberg er vurdert ved dagens stasjonsplassering og Korten. I
Figur 6-4 illustreres vurderte stasjonslokaliseringer og varianter innenfor korridor B i Tønsberg by.
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Figur 6-2 Korridor B (foreløpig), Tønsberg-Stokke via Jarlsberg, delstrekning 1.
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Korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear

Korridoren starter ved dagens jernbanetunnel (Jarlsbergtunnelen) inn mot Tønsberg. Fra
jernbanetunnelen går den videre i retning Slottsfjellet. Korridoren går i tunnel under Slottsfjellet. Sørvest for Slottsfjellet splittes korridoren inn i en nordlig og sørlig delkorridor. Delkorridorene flettes
sammen igjen ved Vear. Fra Vear går korridoren i en slak kurve rundt Akersvannet før den treffer dagens
jernbanetrasé ved Stokke. Korridoren går gjennom Stokke sentrum. I Tabell 6-3 beskrives de ulike
variantene som inngår i korridor C. Korridoren og variantene illustreres i Figur 6-3.

Tabell 6-3 Beskrivelse av varianter i korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear
Varianter
Beskrivelse
Lengde
Tunnel
Bro
1C-1

1C-2

1C-3

1C-4

Tunnel under Slottsfjellet.
Høy bro over Kanalen og
Vestfjorden. Tunnel
under Vear. I dagen fra
Akersvannet til Stokke.
Stasjonsplassering ved
Eckersbergs gate i
Tønsberg og ved dagens
plassering i Stokke.
Variant av 1C-1, men
med lav bro over Kanalen
og høy bro over
Vestfjorden.
Variant av 1C-1, men
med senketunnel under
Kanalen og Vestfjorden.
Løsningen krever at det
etableres en ny
Jarlsbergtunnel,
stasjonen ved
Eckersbergs gate vil ligge
dypere enn i de andre Cvariantene.
Variant av 1C-1, men går
ikke innom Nøtterøy.
Krysser Byfjorden i lav
bro.

Dagsone

10,0 km

40-50 %

20-25 %

25-30 %

10,0 km

40-50 %

20-25 %

25-30 %

11,5 km

65-75 %

0-5 %

25-30 %

10,5 km

40-50 %

15-20 %

30-35 %

Stasjonslokalisering for korridor C i Tønsberg er vurdert ved Eckersbergs gate. I Figur 6-4 illustreres
vurdert stasjonslokalisering og varianter innenfor korridor C i Tønsberg by.
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Figur 6-3 Korridor C (foreløpig), Tønsberg-Stokke via Vear, delstrekning 1.
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Figur 6-4 Foreløpige korridorprinsipper og stasjonslokaliseringer i Tønsberg by. Illustrasjonen
viser også en optimalisert variant av 1C-4 (nord for Slottsfjellet og Vear).
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Markedsanalyse, delstrekning 1, Tønsberg – Stokke

For strekningen Tønsberg-Stokke er det gjennomført beregninger for tre hovedløsninger i tillegg til
referansevarianten:
•
•
•
•

Referansevarianten (1A-1): Via Nøtterøy, dagens stasjon i Tønsberg
1B-1: Via Jarlsberg, dagens stasjon i Tønsberg
1B-4: Via Jarlsberg, Korten
1C-1: Via Vear, Eckersberg gate

Av variantene på strekningen Tønsberg-Stokke er det variant 1C-1 som gir størst trafikkvolumer med
tog, men forskjellene er marginale sammenliknet med variant 1A-1 (referanse).
Variant 1B-1 (med fortsatt bruk av «sløyfa») gir trafikkvolumer som er 1,7 prosent lavere enn 1A-1,
tilsvarende et bortfall av 115.000 reiser i 2030.

Figur 6-5 Beregnet antall togreiser til/fra Tønsberg i 2030 ved ulike varianter.

Figur 6-5 viser hvordan antall reiser til/fra Tønsberg stasjon varierer mellom de ulike utbyggingsløsningene for strekningen Tønsberg-Stokke. Antall reiser pr. år varierer fra 2,1 mill. (variant 1B-4) til
2,28 mill. (variant 1C-1 og referanse/1A-1) reiser pr. år. Svake resultater for variant 1B-4 har sammenheng med at lokalisering av stasjon på Korten gir lengre tilbringeravstander. Reduksjonen er størst for
de korte reisene.
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Figur 6-6 Beregnet antall togreiser i Stokke i 2030 ved ulike varianter.
Trafikktallene for Stokke stasjon viser tilsvarende variasjon mellom traséene som det vi finner i Tønsberg
(se Figur 6-6). Variantene med kortest reisetid (referanse/1A-1 og variant 1C-1) beregnes å gi drøyt
290.000 reiser pr. år i 2030, mens variant 1B-1 gir ca. 280.000 reiser pr. år og variant 1B-4 261.000
reiser pr. år. Reiser til/fra Tønsberg utgjør en betydelig andel av alle reiser over Stokke stasjon. Mindre
god lokalisering av stasjonen i Tønsberg gir derfor betydelig utslag også på trafikken til/fra Stokke
stasjon.
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Samlet vurdering, korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy

Tabell 6-4 gir en samlet oversikt over vurderingene som er gjort. Variantene utenom Stokke (1A-8 og
1A-9) er diskutert i eget kapittel og kostnadsforskjellene er vist i Vedlegg 1.

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
06:50 9
07:009
05:00

Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Teknisk
gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring

Arealverdier

Stasjonslokalisering,
by- og
knutepunktutvikling

Variant
1A-1
1A-2
1A-3
1A-4
1A-5
1A-6
1A-7
1A-8
1A-9
1A-10

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Tabell 6-4 Samlet vurdering, korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy

Referanse
-2 %
-26 %
-30 %
29 %
11 %
10 %

Referanse
3%
32 %
36 %
-34 %
-13 %
-12 %

10

10

10

10

-19 %

23 %

6.3.1 Jernbaneteknisk funksjonalitet, korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy
I korridor A er hovedutfordringen stigningen fra Vestfjorden opp mot Stokke som ikke tilfredsstiller
minstekravene i Teknisk regelverk[8]. Unntakene er variantene som går utenom Stokke (1A-8 og 1A-9),
varianten med broforbindelse over Vestfjorden (1A-10) og varianten med senket stasjon i Stokke (1A7) som tilfredsstiller minstekravene.
Alle varianter har for krapp kurve langs plattform på Tønsberg stasjon. Noen av variantene har også
sportekniske utfordringer knyttet til plassering av sporveksler.
Variantene med stor andel tunneler, og spesielt senketunneler, vil være mer vedlikeholdskrevende enn
varianter i dagen. Det er også mer utfordrende å få tilrettelagt for gode rømnings- og redningsforhold i
tunneler, kulverter og på overbygde stasjoner enn for linje i dagen.

9

Nøkkeltall for 1A-8 og 1A-9 gjelder strekningen Tønsberg-Torp.
Kostnader og netto nåverdi (NNV) for variantene 1A-8 og 1A-9 som alle går utenom Stokke direkte
til Torp kan ikke sammenlignes direkte med de variantene som stopper i Stokke. Variantene 1A-8 og
1A-9 har blitt vurdert sammenhengende til Sandefjord for disse parameterne. Sammenlignet med
varianter fra Tønsberg gjennom Stokke til Sandefjord så er kostnadsforskjellen om lag +/-4 prosent
avhengig av om man går til Torp øst eller vest.
10

I korridor A er det ikke store forskjeller i hverken kjøretid eller kostnader mellom variantene øst eller
vest for Torp, men det spares noe i reisetid. Det er derfor noe mer samfunnsøkonomisk lønnsomt
utenom Stokke, men ikke store forskjeller mellom Torp øst eller vest.
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6.3.2

Stasjonslokalisering, by og knutepunktutvikling, korridor A, Tønsberg – Stokke via
Nøtterøy
For korridor A er dagens stasjon og Stensarmen vurdert som mulige stasjonslokaliseringer i Tønsberg.
Begge stasjonsalternativer er aktuelle for alle trasévarianter innenfor korridor A. For Stokke er det
vurdert en stasjon ved dagens stasjonslokalisering.
Både stasjon ved dagens stasjon i Tønsberg og på Stensarmen er vurdert som egnet. Begge ligger i
utkanten av bykjernen, men kan bidra til framtidig byutvikling.
Rundt dagens stasjonsområde er det begrenset tilgjengelig areal for store transformasjonsområder
rundt stasjonsområdet. Stasjonens vertikale plassering (nedsenket eller i dagen) vil kunne påvirke
områdets utviklingspotensial. Muligheten for å utvikle et kompakt og effektivt knutepunkt må undersøkes
videre.
Området ved Stensarmen er egnet for fremtidig byutvikling. Området er løftet frem som et
satsningsområde for byutvikling/transformasjon i kommuneplanen/sentrumsplanen. Områdets
transformasjonspotensial kan utløse god plass til å utvikle et knutepunkt.
6.3.3

Arealverdier, korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy

Konfliktpotensialet for de nedgravde løsningene gjennom Tønsberg og løsninger med senketunnel
under Vestfjorden mot Stokke er vurdert til «middels», og minst innenfor korridoren. De nedgravde
løsningene vil imidlertid vil gi arealinngrep i verdifulle områder i anleggsperioden.
Broløsningene har et stort konfliktpotensial særlig knyttet til bybilde og nærmiljø i Tønsberg og på
Nøtterøy. Disse løsningene vil krysse arealer satt av for framtidig utvikling, og utformingen og høyde på
broløsningene og en eventuell stasjon på Stensarmen vil være avgjørende for i hvilken grad
broløsningene vil gi en arealkonflikt med hensyn til bybilde og byutvikling.
Broløsninger over Kanalen kommer nær Teie hovedgård. Mellom Vestfjorden og Stokke er det
arealkonflikter knuttet til kulturmiljø, friluftsliv og naturmiljø. Dette vil kreve en ytterligere optimalisering
av traséen innenfor korridoren.
6.3.4

Teknisk gjennomførbarhet, korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy

Både i Tønsberg og Stokke er det forekomster av et relativt tynt lag med tørrskorpe over et tykkere lag
med bløt kvikkleire. Tykkelsen på laget med kvikkleire varierer sterkt. I Stokke kan dette laget på det
meste være opp til flere timeter. Under leira og ned til berg er det generelt et lag med fast morene.
Det vil bli en stor utfordring å etablere dype byggegroper gjennom kvikkleire og videre ned gjennom fast
morene og berg. Det kan etableres slike byggegroper både i Tønsberg by, gjennom områder med
boligbebyggelse, og gjennom områder med høye kultur- og naturverdier på Nøtterøy og i Stokke.
Når det gjelder konflikter med eksisterende infrastruktur, vil kritiske punkter være fv. 461 (Eckersbergs
gate), Halvdan Wilhelmsens allé og Slagenveien. Disse kryssingspunktene vil kreve ombygninger av
vegsystemet i varierende omfang. Høye brovarianter har potensielle konflikter med ny vegforbindelse til
Nøtterøy. Byggegropen for de nedgravde variantene gjennom Tønsberg vil komme i konflikt med mange
store og viktige ulike typer ledninger og installasjoner i bakken. Dette gjelder VA, høyspent og naturgass.
Det antas at VA-traséen i denne delen av byen i sin helhet må legges om ved etablering av en nedgravd
jernbaneløsning i korridor A.
Alle de syv nedgravde variantene (1A-1,1A-2,1A-5,1A-6,1A-7,1A-8 og 1A-9) er derfor vurdert som
svært vanskelige. Enkelte aspekter ved de nedgravde variantene synes å ligge på grensen av det
teknisk gjennomførbare.
De øvrige tre variantene (1A-3, 1A-4, 1A-10), som alle har broløsninger, er vurdert som meget
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vanskelige, det vil si noe mindre kompliserte enn de nedgravde løsningene. Hovedutfordringen for
broløsningene vil være fundamenteringen av broene og konflikter med eksisterende og planlagt vegnett.
Varianter med bro over Kanalen og Vestfjorden er i konflikt med krav til seilingshøyder. Unntaket er
varianten med høy bro over Kanalen.
6.3.5 Nærmere om kostnader, korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy
Kostnadene ved de nedgravde løsningene er betydelige, og større enn i korridor B og C. Varianter som
innebærer nedgravd stasjon ved Stensarmen, kombinert med både hevet og senket variant ved Stokke
stasjon, er betydelig dyrere enn referansevarianten (1A-1).
Det er større usikkerhet i kostnadsanslagene ved de nedgravde løsningene enn broløsningene som
følge av kompliserte grunnforhold og utfordringer for anleggsgjennomføringen.
Broløsningene 1A-3, 1A-4 og 1A-10 er mindre kostnadskrevende enn de nedgravde løsningene.

6.3.6 Nærmere om samfunnsøkonomi, korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy
Det er små kjøretidsforskjeller mellom variantene i A-korridoren. Dette betyr at det er
kostnadsforskjellene som betyr mest for vurderingene av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og
broløsningene gir derfor høyere lønnsomhet enn de nedgravde løsningene. Netto nåverdi på den
beste broløsningen samlet sett (1A-10) innenfor korridor A er lavere enn varianter innenfor korridor B
og C på delstrekning 1.

6.3.7 Anbefaling, korridor A, Tønsberg – Stokke via Nøtterøy
Samlede vurderinger med særlig vekt på høye kostnader, teknisk svært høy vanskelighetsgrad og stor
konflikt med nærmiljø/bymiljø/friluftsliv gjør at vi ikke anbefaler å gå videre med noen varianter
innenfor korridor A.
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Samlet vurdering, korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg

Tabell 6-5 gir en samlet oversikt over de ulike vurderingskriteriene. Variantene utenom Stokke er
diskutert i eget kapittel, og kostnadsforskjellene er vist i Vedlegg 1.

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

07:20
07:20
07:20
05:20
08:00 11
08:4511

Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Teknisk
gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring

Arealverdier

Stasjonslokalisering,
by- og
knutepunktutvikling

Variant
1B-1
1B-2
1B-3
1B-4
1B-5
1B-6

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Tabell 6-5 Samlet vurdering, korridor B, Tønsberg –Stokke via Jarlsberg

-40 %
-63 %
-56 %
-40 %

36 %
64 %
55 %
41 %

12

12

12

12

6.4.1 Jernbaneteknisk funksjonalitet, korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
Jernbaneteknisk funksjonalitet er hovedutfordringen i korridor B der den krappe kurven langs plattform
avviker fra gjeldende krav. Dette gjelder ikke varianten med stasjon på Korten, som har svært god
jernbaneteknisk funksjonalitet. Minstekrav til horisontalgeometri og stigning er benyttet i enkelte av
variantene.

6.4.2

Stasjonslokalisering, by og knutepunktutvikling, korridor B, Tønsberg – Stokke via
Jarlsberg
For korridor B er området knyttet til dagens stasjon vurdert som aktuell stasjonslokalisering i Tønsberg
for variantene som anvender sløyfa (1B-1, 1B-2 og 1B-3). Her gjelder de samme vurderingene som for
korridor A.
For variant 1B-4 vil Korten være aktuell stasjonslokalisering. Det er færre boliger og arbeidsplasser
innenfor akseptabel gang- og sykkelavstand. Den har dermed et mindre markedsgrunnlag enn dagens
stasjon. Den vil være mindre tilgjengelig for gående og syklende enn en stasjon ved dagens
stasjonsområde, og har større topografiske begrensinger for å kunne etablere et velfungerende
knutepunkt og for framtidig byutvikling. En frigjøring av arealer i sløyfa vil kunne bidra positivt.
Oppsummert vurderes varianten mindre egnet enn en stasjonslokalisering ved dagens stasjon.
For Stokke er det vurdert en stasjon ved dagens stasjonslokalisering. Muligheten for å utvikle et kompakt
og effektivt knutepunkt må undersøkes videre.
11

Nøkkeltall for 1B-5 og 1B-6 gjelder strekningen Tønsberg-Torp.
Kostnader og netto nåverdi (NNV) for variantene 1-B5 og 1B-6 som alle går utenom Stokke direkte
til Torp kan ikke sammenlignes direkte med de variantene som stopper i Stokke. Variantene 1-B5 og
1B-6 har blitt vurdert sammenhengende til Sandefjord for disse parameterne.
12

I korridor B er varianten som går direkte til Torp vest (1B-5) 14 prosent rimeligere enn varianter som
stopper i Stokke og varianten direkte øst for Torp. Variant 1B-5 har også noe raskere kjøretid. I
korridor B har variant med stopp utenom Stokke og stopp på Torp vest derfor best
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
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6.4.3
Arealverdier, korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
I Tønsberg vil utvidelse til dobbeltspor på terreng være en barriere og har et høyt konfliktpotensial for
nærmiljøet. Dobbeltsporløsninger både i dagen og på terreng vil føre til inngrep i boligområder eller i
kirkegårdene langs sløyfa. Hvilken side breddeutvidelsen bør skje på, må undersøkes nærmere.
Variant 1B-4 vil frigjøre arealer i sløyfa, og være positivt for nærmiljøet langs denne. På den annen side
vil en ny Jarlsbergtunnel føre til større inngrep i boligområdene nord for Tønsberg sentrum.
I Tønsberg by må også Kjelleolla og kulturlaget i Tønsberg sentrum hensyntas. Kjelleolla er et
kildeutspring med kulturhistorisk verdi blant annet som drikkevannskilde med "helbredende" kildevann
(se Figur 6-7). Kjelleolla er karakterisert som det eneste minnet Tønsberg har fra middelalderen som
fremdeles har sin opprinnelige funksjon (ref. Kjelleolla, Vestfold Historielag). Kjelleolla er registrert som
et automatisk fredet kulturminne i Riksantikvarens kulturminnedatabase (id.nr. 143170).

Figur 6-7 Vannposten til Kjelleolla. Kildeutspringet går rett under dagens jernbane
Variantene 1B-1, 1B-2 og 1B-3 vil ikke komme i direkte konflikt med Kjellolla, men tiltak for å forhindre
senkning av grunnvannstanden på utredes. Risikoen for tørrlegging av Kjellolla som følge av
anleggsgjennomføringen ved variant 1B-4 vurderes som høy.
Konfliktpotensialet ved kryssing over Jarlsberg-jordene er høyt for alle varianter når det gjelder
arealverdier, særlig knyttet til jordbruk, kulturmiljø og landskapsbilde.

6.4.4 Teknisk gjennomførbarhet, korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
Utfordringene knyttet til den tekniske vanskelighetsgraden og kompleksiteten i korridor B er langt mindre
enn for korridor A. De største utfordringene er vurdert å være forbundet med konflikter med vegnettet.
Det må etableres ny Jarlsbergtunnel for variant 1B-4 via Korten. Ved bygging av en ny tunnel må det
tas hensyn til både den eksisterende jernbanetunnelen og vegtunnelen for Ringveg nord.
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Som omtalt for korridor A, er det i Tønsberg by generelt en varierende tykkelse av tørrskorpe/fyllmasse
over et tykkere lag bløt kvikkleire. Det er videre overgang til fast, finstoffholdig morene over berg. Dette
gjelder også for de delene av Tønsberg som er berørt av korridor B, dagens stasjonsområde og den
eksisterende jernbanesløyfa i byen. Over Jarlsbergjordene og vestover mot Sem er det generelt meget
dårlige grunnforhold. Det er store dybder til berg og meget bløt kvikkleire under et tynt topplag av
tørrskorpe. Sør-øst for Sem er det noen nord-sydgående bergrygger med antatt dyprenner fylt med bløt
leire i mellom. Vest for Akersvannet er det stedvis bløt og kvikkleire over morene. Dette området ligger
like øst for raet. Like nordøst for Stokke er det registrert inntil 48 m tykkelse av leire (hovedsakelig kvikk)
over berg. Stedvis er det morene mellom leira og berget.
Med varianter som ligger i dagens høyde vil omfanget av konflikter med vegnettet være betydelig mindre
enn med de senkede variantene, men det må finnes en måte å løse kryssingen med Halvdan
Wilhelmsens allé. Ny jernbanetrasé må legges så høyt at den går klar av Kjellekrysset. Ved Jarlsberg
travbane krysser ny jernbane eksisterende veg, Semslinna. Mulige løsninger vil enten være å føre vegen
over jernbanen på bro eller å føre vegen under jernbanen i en kulvert. En heving av vegen for kryssing
over jernbanen vil ha stor visuell effekt på den flate sletta. Ved senking av vegen under jernbanen må
det på grunn av grunnvannstanden etableres et vanntett trau som sikres mot oppdrift. Løsning for
kryssing av jernbane og Semslinna ved Jarlsberg travbane må utredes videre. Storgata i Stokke må
legges om med jernbanetrasé i terrenghøyde.

6.4.5 Nærmere om kostnader, korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
Variantene med dagløsninger gjennom sløyfa er de rimeligste i korridor B, men også de rimeligste av
alle varianter innenfor hele delstrekningen. Nedgravd løsning gjennom sløyfa og variant via Korten er
de mest kostnadskrevende innenfor korridoren, men de er likevel rimeligere enn øvrige varianter fra de
andre korridorene.

6.4.6 Nærmere om samfunnsøkonomi, korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
Variant 1B-4 har om lag to minutter raskere kjøretid enn variantene gjennom sløyfa, men reisende til og
fra Tønsberg får økt tilbringertid. Denne reisetidsdifferansen og kostnadsforskjellene betyr mest for
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dagløsningene i korridor B har den høyeste samfunnsøkonomiske
lønnsomheten av samtlige varianter på delstrekningen. Nedgravd dobbeltspor og variant via Korten har
sammen med brovariantene i korridor C nest høyest lønnsomhet sammenlignet med øvrige varianter.

6.4.7 Anbefaling, korridor B, Tønsberg – Stokke via Jarlsberg
Samlede vurderinger med særlig vekt på lave investeringskostnader, høy netto nytte og relativt enkel
teknisk gjennomførbarhet gjør at vi anbefaler at alle varianter i sløyfa (1B-1, 1B-2 og 1B-3) innenfor
korridor 1B utredes videre. Det anbefales at varianten innenfor korridor 1B vest for (utenfor) Stokke i
kombinasjoner med stasjon vest for Torp utredes videre (1B-5).
I korridor 1B anbefales det at varianten via Korten (1B-4) ikke utredes videre på grunn av at
stasjonsplasseringen vurderes som mindre egnet enn andre aktuelle muligheter. Varianten er også
teknisk vanskelig gjennomførbar. Det er stor sannsynlighet for tørrlegging av Kjelleolla.
Grunnforholdene er usikre og det er risiko for vesentlig inngrep.
Det anbefales heller ikke at varianten som går vest for Stokke og via Torp øst (1B-6) utredes videre på
grunn av lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn varianten via Torp vest.
Følgende stasjonsløsninger anbefales utredet videre:

•
•

Dagens lokalisering i Tønsberg. Denne utredes i ulike høydenivåer
Med og uten stasjon i Stokke. Denne utredes i ulike høydenivåer (både korridor B og C). Uten
stasjon vurderes bare traséer vest for Stokke (knyttet til korridor B). Med stasjon utredes i
kombinasjon Torp øst

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg – Larvik

6.5

Side:

83 av 139

Dato:

28.04.2016

Forstudierapport

Samlet vurdering, korridor C, Tønsberg-Stokke via Byfjorden

Tabell 6-6 gir en samlet oversikt over de ulike vurderingskriteriene. Variantene utenom Stokke er
diskutert i eget kapittel.

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

Teknisk
gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring

Arealverdier

Stasjonslokalisering,
by- og
knutepunktutvikling

Variant
1C-1
1C-2
1C-3
1C-4

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Tabell 6-6 Samlet vurdering, korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear

04:40
04:40
04:40
04:40

-29 %
-29 %
-13 %
-28 %

37 %
37 %
17 %
35 %

6.5.1 Jernbaneteknisk funksjonalitet, korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear
I korridor C er den jernbanetekniske funksjonaliteten generelt ganske god, men ikke optimal. Samtlige
varianter benytter minstekrav til horisontalgeometri og stigning. Variantene har også sportekniske
utfordringer knyttet til plassering av sporveksler.
Variant 1C-4 har lang sammenhengende tunnel inkludert senketunnel og overbygd stasjonsområde.
Det er mer utfordrende å få tilrettelagt for gode rømnings- og redningsforhold i tunneler, kulverter og på
overbygde stasjoner enn med linje i dagen.

6.5.2 Stasjonslokalisering, by og knutepunktutvikling, korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear
Stasjonslokalisering ved Eckersbergs gate bygger i mindre grad opp om planlagt byutvikling og har
dårligere tilgjengelighet for gående og kollektivtransport enn en stasjon ved dagens stasjonsområde.
Stasjonen kan imidlertid med gode grep innpasses i en framtidig bystruktur. Dagens stasjonsområde vil
kunne transformeres til sentrumsformål. Potensial for by- og knutepunktutvikling må utredes videre.
For Stokke er det vurdert en stasjon ved dagens stasjonslokalisering. Muligheten for å utvikle et kompakt
og effektivt knutepunkt må undersøkes videre.

6.5.3 Arealverdier, korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear
Det er et stort potensial for arealkonflikter i korridoren. Broløsningene påvirker landskapsrommene
omkring Kanalen og Byfjorden/Vestfjorden. Dette er også svært viktige rekreasjonsområder. De høyeste
verdiene er knyttet til Middelalderbyen. Korridoren går også inn i svært viktige naturtyper i sjø og nær
RAMSAR-området Ilene. Mellom Stokke og Akersvannet krysser korridoren dyrka mark med høy verdi.
Det er et optimaliseringspotensial i korridoren. Ved å føre traséen mot yttergrensa av korridoren nord
for Slottsfjellet kan inngrepene i kulturmiljø reduseres betydelig. En senketunnel vil ikke komme i konflikt
med landskapsrom, kultur og naturverdier i en permanent situasjon. Ved en utvidelse av korridoren
nordvestover mellom Vear og Stokke, kan inngrep i jordbruksarealer også reduseres.
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6.5.4 Teknisk gjennomførbarhet, korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear
Omfanget av utfordringene knyttet til den tekniske vanskelighetsgraden og kompleksiteten i korridor C
vurderes å ligge et sted mellom korridor A og korridor B. Avhengig av variant har korridor C potensielle
utfordringer knyttet til hydrogeologi, vegnett, bergtunneler, dype byggegroper, store broer og
senketunnel. Samtidig har korridor C fordelen av mer konsentrert anleggsbelte utenom sentrumskjernen
i Tønsberg. Varianten frigjører eksisterende sløyfe og reduserer utfordringene med vegkryssinger med
blant annet Halvdan Wilhelmsens allé.
Like nordøst for Stokke er det registrert inntil 48 m tykke leirelag (hovedsakelig kvikkleire) over berg.
Stedvis er det morene mellom leira og berget. I områdene rundt Stokke sentrum er det identifisert
varierende tykkelser av tørrskorpelag, kvikkleire og morene samt varierende dybder til berg.
Tre av fire varianter i korridor C har store broer som krysser over Kanalen/Byfjorden og Vestfjorden.
Dette blir store og lange broer. Hovedutfordringen blir fundamenteringen, men man har god erfaring i
Norge fra tilsvarende broanlegg. En variant har en lang bro som passerer forbi Nøtterøy på nordsiden.
For å opprettholde en seilingsled til Kaldnes på innsiden av broa, vil det være nødvendig med
omfattende sprengnings- og mudringsarbeider mellom broa og Nøtterøy-landet nord for Kaldnes.
På Stokke-jordene vil det bli aktuelt å etablere broer. Grunnforholdene innebærer at det vil være
vanskeligere med fyllinger.
For variantene 1C-2 og 1C-4 med lav bro over Kanalen/Byfjorden vil kryssing av Nedre Langgate og
Nordbyen være et kritisk punkt. Konflikten i kryssingspunktet kan løses ved en kombinasjon av heving
av jernbanetraséen og senking av vegen. Dette må avklares i neste planfase. Når det gjelder variant
1C-3 med senketunnel, ligger traséen for denne så lavt at varianten ikke vil ha konflikter av betydning
med eksisterende vegnett i en permanent situasjon.
Det er potensial for konflikter med framtidig hovedvegnett.
Variant 1C-3 med senketunnel følger samme trasé som 1C-1 og 1C-2 i horisontalplanet, men ligger
dypere og krysser Byfjorden/Kanalen i senketunnel. Varianten krever en ny Jarlsbergtunnel under
dagens tunnel og under tunnel for Ringveg nord. Her kan en forvente høyere innlekkasje av vann enn
med dagens tunnel, noe som innebærer stor risiko for å påvirke Kjelleolla og føre til lavere vannføring.
Traséen ligger også dypt i terrenget mellom Frodeåsen og Slottsfjellet i en cut&cover-løsning. En
drenering av byggegrop og fremtidig spor vil kunne føre til påvirkning av kulturlaget omkring Slottsfjellet.

6.5.5 Nærmere om kostnader, korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear
Variantene med broløsningene er de rimeligste i korridor C, og de er de rimeligste på delstrekningen
etter dagløsningene i korridor B.

6.5.6 Nærmere om samfunnsøkonomi, korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear
Variantene i korridor C har om lag tre minutter raskere kjøretid enn variantene som går gjennom
sløyfa i korridor B. Denne reisetidsdifferansen og kostnadsforskjellene betyr mest for
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Brovariantene i korridor C har høyere lønnsomhet enn varianter
med senketunnel.

6.5.7 Anbefaling, korridor C, Tønsberg – Stokke via Vear
Samlede vurderinger med særlig vekt på lav kjøretid, høy netto nytte, potensiell god stasjonsplassering
og lavest konfliktpotensial innenfor korridoren gjør at vi anbefaler å gå videre med en korridor basert på
1C-4. Innenfor korridoren kan det i senere optimalisering vurderes både broløsning og senketunnel.
Fravik fra teknisk regelverk må søkes løst ved videre optimalisering innenfor korridoren.
Potensialet for arealkonflikter er høyt, og det er utfordringer knyttet til teknisk gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring for alle varianter. Varianter med senketunnel har et mindre konfliktpotensial enn
broløsningene. Stasjonsløsning ved Eckersbergs gate utredes i ulike høydenivåer.
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Stasjonsplassering og stoppmønster

Hastighet og attraktivitet for gjennomgangstrafikken vil bli større dersom toget ikke stopper i Stokke,
men lokaltrafikken vil oppleve ulemper. Det er beregnet konsekvenser av varianter der toget ikke stopper
i Stokke. Det forutsettes et matebusstilbud mellom Stokke sentrum og Torp stasjon i disse variantene.
Samlet sett tilsier disse beregningene at det er samfunnsøkonomiske gevinster ved ikke å ha stasjon
på Stokke. Beregningene tyder på at nedleggelse av Stokke stasjon gir like stor gevinst som tapet ved
å følge sløyfen i stedet for en direkte trasé i korridor 1A (Tønsberg og Stokke).
Verdien av reisetidsforbedringen for gjennomgangstrafikken ved å kjøre utenom Stokke har større verdi
enn verditapet for potensielle brukere av Stokke stasjon. Gitt at det etter hvert kan bli et togtilbud med
mer enn to avganger pr. time også sør for Tønsberg, vil det likevel kunne være gunstig å beholde
muligheten for stopp i Stokke gjennom å differensiere togtilbudet (noen avganger med stopp i Stokke,
andre avganger uten stopp). Muligheten for å gjøre dette i framtiden fås bare dersom traséen legges
gjennom Stokke sentrum.
Det anbefales derfor at det utredes videre med og uten stasjon i Stokke. Stasjonen utredes i ulike
høydenivåer.
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7 BESKRIVELSE OG VURDERING AV DELSTREKNING 2,
STOKKE-SANDEFJORD
Delstrekning 2 går fra Stokke til Sandefjord, en strekning på ca. 13 km. Store deler av delstrekningen
er skog- og landbrukslandskap, bymessig bebyggelse og området rundt Torp flyplass. Delstrekningen
ligger i Stokke og Sandefjord kommuner.
Tre mulige korridorer er vurdert på delstrekningen: Korridor A via dagens stasjon i Sandefjord, korridor
B via ny stasjon ved Sandefjordveien og korridor C med ny stasjon under Badeparken. Alle
korridorene kan kombineres med stasjon øst eller vest for Torp.
Korridor B og C er best med hensyn på jernbaneteknisk funksjonalitet.
Alle aktuelle stasjonslokaliseringer kan integreres i framtidig og eksisterende bystruktur, og har
potensial for knutepunktutvikling. Med hensyn til nærhet til boliger, arbeidsplasser og tilgjengelighet
er lokalisering under Badeparken bedre, og lokalisering ved Sandefjordveien noe dårligere
sammenlignet med dagens stasjonsområde.
Alle korridorer har utfordringer knyttet til arealverdier som landbruk og nærmiljø/friluftsliv. Korridor C
vil i tillegg føre til store inngrep i bymiljøer av nasjonal kulturhistorisk interesse.
Korridor B og C er svært vanskelige med hensyn på bygging. Korridor A har utfordringer knyttet til
områdestabilitet ved stasjonen i Sandefjord.
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Strekningsbeskrivelse, delstrekning 2, Stokke – Sandefjord

Det er vurdert tre korridorer for delstrekning 2, Stokke – Sandefjord:
•
•
•

Korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i Sandefjord
Korridor B, Stokke - Sandefjord via Jarlsberg
Korridor C, Stokke - Sandefjord via Vear

7.1.1 Korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i Sandefjord
Korridoren starter sør for Stokke tettsted og splittes i en vestlig og en østlig delkorridor på hver sin side
av Torp flyplass. Delkorridorene flettes sammen ved dagens jernbanetrasé på Råstad. Korridoren følger
dagens jernbanetrasé gjennom Sandefjord og frem til Marum. I Tabell 7-1 beskrives de ulike variantene
som inngår i korridor A. Korridoren og variantene illustreres i Figur 7-1.

Tabell 7-1 Beskrivelse av varianter i korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i
Sandefjord
Varianter
Beskrivelse
Lengde
Tunnel
Bro
Dagsone
2A-1

2A-2

Trasé i dagen øst for
Torp. Stasjonsplassering
ved dagens stasjon i
Sandefjord og stasjon øst
for Torp flyplass.
Trasé i dagen vest for
Torp. Identisk med 2A-1
gjennom Sandefjord.
Stasjonsplassering ved
dagens stasjon i
Sandefjord og stasjon
vest for Torp flyplass.

12,5 km

0-10 %

10-15 %

85-90 %

13,0 km

0-20 %

15-20 %

65-70 %

Stasjonslokalisering for korridor A i Sandefjord er vurdert ved dagens stasjonsplassering 13. I Figur 7-4
illustreres vurdert stasjonslokalisering og varianter innenfor korridor A i Sandefjord by.

13

Lokaliseringen av ny stasjon ligger rundt 200 m vest for dagens stasjonsplassering.
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Figur 7-1 Korridor A (foreløpig), Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i Sandefjord,
delstrekning 2.
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7.1.2 Korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon ved Sandefjordsveien
Korridor B splittes i en vestlig og en østlig delkorridor ved Torp flyplass. Delkorridorene flettes sammen
igjen nordøst for Sandefjord. Korridoren krysser Mokollen i Sandefjord og treffer dagens jernbanetrasé
ved Bugården. I Tabell 7-2 beskrives de ulike variantene som inngår i korridor A. Korridoren og
variantene illustreres i Figur 7-2.

Tabell 7-2 Beskrivelse av varianter i korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon ved
Sandefjordsveien
Varianter
Beskrivelse
Lengde
Tunnel
Bro
Dagsone
2B-1

2B-2

Trasé i dagen øst for
Torp. Stasjon ved
Sandefjordsveien og
stasjon øst for Torp
flyplass.
Trasé i dagen vest for
Torp. Stasjon ved
Sandefjordsveien og
stasjon vest for Torp
flyplass.

11,5 km

15-25 %

10-15 %

65-70 %

11,5 km

35-45 %

10-15 %

45-50 %

Stasjonslokalisering for korridor B i Sandefjord er vurdert med stasjon ved Sandefjordsveien. I Figur 7-4
illustreres vurdert stasjonslokalisering og varianter innenfor korridor B i Sandefjord by.
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Figur 7-2 Korridor B (foreløpig), Stokke – Sandefjord via stasjon ved Sandefjordsveien,
delstrekning 2.
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7.1.3 Korridor C, Stokke – Sandefjord via stasjon under Badeparken
Korridor C splittes i en vestlig og en østlig delkorridor ved Torp flyplass. Korridoren består av de samme
variantene (2A-1 og 2A-2) som korridor A frem til rett nord for Gokstad. Fra Gokstad går korridoren
gjennom Preståsen og inn i Sandefjord sentrum. Videre går korridoren vestover gjennom sentrum. Den
treffer dagens jernbanetrasé ved Virik. Dagens jernbanetrasé følges frem til Marum. I Tabell 7-3
beskrives de ulike variantene som inngår i korridor C. Korridoren og variantene illustreres i Figur 7-3.

Tabell 7-3 Beskrivelse av varianter i korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon under
Badeparken
Varianter
Beskrivelse
Lengde
Tunnel
Bro
Dagsone
2C-1

Variant gjennom
Sandefjord sentrum, med
stasjonsplassering i
Badeparken. Kan
kombineres med både
trasé vest for Torp (2A-2)
og øst for Torp (2A-1). I
vurderingene i forstudiet
er det forutsatt at variant
2C-1 går øst for Torp.

13,0 km

15-25 %

10-15 %

65-70 %

Stasjonslokalisering for korridor C i Sandefjord er vurdert med stasjon under Badeparken. I Figur 7-4
illustreres vurdert stasjonslokalisering og varianter innenfor korridor C i Sandefjord by.
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Figur 7-3 Korridor C (foreløpig), Stokke – Sandefjord via stasjon under Badeparken, delstrekning
2.
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Figur 7-4 Foreløpige korridorprinsipper og stasjonslokaliseringer i Sandefjord by.
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Markedsanalyse, delstrekning 2, Stokke-Sandefjord

For strekningen Stokke-Sandefjord er det gjennomført beregninger for fire hovedløsninger i tillegg til
referansevarianten:
•
•
•
•
•

Referansevarianten (2A-1): Torp øst, dagens stasjon i Sandefjord
2A-2: Torp vest, dagens stasjon i Sandefjord
2B-1: Torp øst, Sandefjord vest
2B-2: Torp vest, Sandefjord vest
2C-1: Torp øst, Badeparken

Beregningene er gjennomført under forutsetning om integrert tog- og flyterminal på Torp. Dagens
terminal ligger på vestsiden. En integrert terminal på østsiden forutsetter derfor at dagens terminal må
flyttes. For variantene med togstopp øst for rullebanen er det i tillegg gjennomført beregninger hvor det
forutsettes mating fra stasjon til flyterminalen.
Samlet er det bare marginale forskjeller i antall InterCity-reiser mellom de ulike løsningene på denne
strekningen. Fordelene knyttet til kortere reisetider med ny stasjon (Sandefjord vest) oppveies av en
mindre attraktiv lokalisering av stasjonen i Sandefjord. Løsningen med stasjon ved Badeparken gir minst
trafikk.
For gjennomgående reiser (Oslo-Kristiansand) er bildet annerledes, kortere reisetid knyttet til relokalisering av stasjonen i Sandefjord bidrar til en betydelig økning i denne trafikken.
Figur 7-5 viser beregnet antall togreiser til/fra Stokke i 2030 ved ulike varianter. Referanseløsningen gir
flest antall reiser i Stokke, tett etterfulgt av variant 2A-2, mens 2B-1, 2B-2 og 2C-1 gir et noe lavere antall
reiser.

Figur 7-5: Beregnet antall togreiser til/fra Stokke i 2030 ved ulike varianter.
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Antall tilbringerreiser med tog til/fra Torp flyplass beregnes nesten tredoblet i perioden fra 2013 til 2030,
forutsatt at det etableres integrert fly- og togterminal.
Figur 7-6 viser beregningsresultater også for løsninger med fortsatt bussmating. Av figuren går det fram
at det beregnes drøyt 350.000 reiser pr. år i 2030 med integrert terminal og ca. 250.000 reiser pr. år
med bussmating.

Figur 7-6: Beregnet antall togreiser til/fra Torp i 2030 ved ulike varianter (M er matebuss).

Vi vil understreke at det er betydelig usikkerhet knyttet til prognosene for antall tilbringerreiser med tog
til/fra Torp flyplass. Den viktigste årsaken til dette er usikkerhet i prognoser for framtidig trafikk over
flyplassen. Trafikken på Torp drives i konkurranse med andre flyplasser på Østlandet. I tillegg til
usikkerhet rundt utviklingen i totalmarkedet er det derfor usikkerhet knyttet til konkurranseflater mellom
flyplasser. Beregningene er basert på et trafikkanslag på ca. 2,5 mill. reiser pr. år over flyplassen i 2030
(1,8 mill. reiser i 2013), men en betydelig andel av tilbringerreisene er i trafikkberegningsmodellen antatt
å være til/fra områder utenfor jernbanens influensområde. Vi vurderer derfor at beregningsmodellen gir
konservative anslag på mulig trafikkvekst knyttet til en integrert terminal.
I markedsmodellen behandles tilbringerreiser til/fra flyplassen som andre fritids- og forretningsreiser. I
praksis vil de reisendes preferanser ved tilbringerreiser avvike fra preferanser ved øvrige fritids- og
forretningsreiser. Dette skyldes både at reisene er lengre og at tilgangen på transportressurser er
begrenset for innreisende til flyplassen som ikke har tilgang til egen bil. Vi vurderer det slik at også dette
forholdet tilsier at trafikkpotensialet ved en integrert terminal kan være undervurdert.
I beregningene er det lagt til grunn at kvaliteten på tilbringertilbudet med tog ikke påvirker antall reiser
til/fra flyplassen. I praksis vil et styrket tilbringertilbud med jernbane også bidra til å styrke Torp flyplass
sin konkurranseevne i forhold til andre flyplasser (Gardermoen, Kjevik, Rygge). Også dette forholdet
peker i retning av at trafikkpotensialet knyttet til en integrert terminal undervurderes.
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Figur 7-7: Beregnet antall togreiser til/fra Sandefjord i 2030 ved ulike varianter.

Det er liten forskjell på antall reisende til/fra Sandefjord mellom traséene. Men variantene med dagens
stasjonslokalisering beregnes å gi 1-2 prosent flere reiser enn variantene hvor stasjonen flyttes til
Sandefjord vest og 4 prosent flere reiser enn varianten med stasjon under Badeparken.
Referanseløsningen gir høyest antall, deretter følger 2A-2, 2B-1, 2B-2 og 2C-1 (se Figur 7-7).

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg – Larvik

7.3

Side:

97 av 139

Dato:

28.04.2016

Forstudierapport

Samlet vurdering, korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i
Sandefjord

Tabell 7-4 gir en samlet oversikt over de ulike vurderingskriteriene.

7.3.1

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

07:09
07:30

Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Teknisk
gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring

Arealverdier

Stasjonslokalisering,
by- og
knutepunktutvikling

Variant
2A-1
2A-2

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Tabell 7-4 Samlet vurdering, korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i Sandefjord.

Referanse
42 %

Referanse
-44 %

Jernbaneteknisk funksjonalitet, korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i
Sandefjord

Generelt har korridor A god jernbaneteknisk funksjonalitet, men horisontal- og vertikalkurvaturen
tilfredsstiller kun minstekravene i Teknisk regelverk.

7.3.2

Stasjonslokalisering, by og knutepunktutvikling, korridor A, Stokke – Sandefjord via
dagens stasjon i Sandefjord
Stasjonsplasseringen i korridor A gir relativt god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Stasjonen ligger
like utenfor sentrumskjernen, og har derfor en noe mangelfull funksjonell tilkobling til
sentrumsområdetsom planlegges fortettet. Det tidligere Jotun-området planlegges for transformasjon,
men sannsynligvis vil en del av dette arealet måtte avsettes til jernbaneformål.
Nordre del av bykjernen har et visst utviklingspotensial, og ligger tett opp til dagens stasjonsområde.
Potensialet for knutepunktutvikling vurderes å være godt, under forutsetning om at
transformasjonspotensialet i tilstøtende områder realiseres.

7.3.3 Arealverdier, korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i Sandefjord
Sør for Sandefjord krysser korridoren landskapsrommet ved Virik. Dette gjelder begge varianter i
korridoren. Konfliktpotensialet er vurdert å være svært lavt og lavt.
Korridoren går gjennom det viktige rekreasjonsområdet Feen-Unneberg sør for Torp. Dette gjelder
variant 2A-2. Korridoren krysser også det viktige området Virik-Marum. Dette gjelder begge varianter i
korridoren. En utvidelse av dagens trasé i Sandefjord by gir barrierevirkning, men ikke vesentlig mer
enn i dag. Dette gjelder begge varianter i korridoren. Konfliktpotensialet er vurdert å være fra lavt til
middels.
Korridoren er i utkanten av Gokstadhaugen kulturmiljøområde, som er av internasjonal verdi. Dette
gjelder begge varianter i korridoren. Konfliktpotensialet er vurdert å være lavt.
Korridoren inneholder viktige naturtyper av svært høy verdi. Den krysser også viktige vassdrags- og
viltområder. Dette gjelder begge varianter i korridoren. Konfliktpotensialet er vurdert å være lavt, men
dette kan bli større ved eventuell nærhet med vassdrag og fragmentering av viltområder.
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Korridoren krysser dyrka mark av høy verdi både nord og sør for Sandefjord. Ved Torp flyplass krysser
også korridoren dyrkbar mark i skog. Konfliktpotensialet er vurdert å være fra middels til stort.
Oppsummert er de største utfordringene knyttet til landbruk og nærmiljø/friluftsliv for begge varianter.
Det er minst konfliktpotensial med variant 2A-1.

7.3.4

Teknisk gjennomførbarhet, korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i
Sandefjord
Korridor A på delstrekningen Stokke – Sandefjord er den korridoren som i størst grad følger dagens
jernbanetrasé fra Råstad og gjennom Sandefjord sentrum. Korridoren vurderes som enklere å
gjennomføre enn korridor B og C. Samtidig er det også utfordringer knyttet til denne korridoren, blant
annet i forbindelse med kvikkleire og områdestabilitet og anleggsarbeider langs jernbanespor i drift.
Det er konflikter med kryssende veger i Sandefjord. Disse anses løsbare, men anleggsfasen vil bli
krevende spesielt ved kryssing av Sandefjordsveien.

Vanskelighetsgraden for gjennomførbarheten av de to variantene 2A-1 og 2A-2 i korridor A er vurdert
som henholdsvis moderat og vanskelig.

7.3.5

Nærmere om kostnader, korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i
Sandefjord
Kostnadsforskjellene skyldes i hovedsak at variant via Torp vest er lengre enn Torp øst.

7.3.6

Nærmere om samfunnsøkonomi, korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i
Sandefjord
Det er små kjøretidsforskjeller mellom variantene i korridor A. Dette betyr at det er kostnadsforskjellene
som betyr mest for vurderingene av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Variant 2A-1 via Torp øst og
dagens
stasjon
i
Sandefjord
har
høyest
samfunnsøkonomisk
lønnsomhet.

7.3.7 Anbefaling, korridor A, Stokke – Sandefjord via dagens stasjon i Sandefjord
Samlede vurderinger med særlig vekt på stasjonsplassering og samfunnsøkonomi gjør at vi anbefaler
at begge varianter innenfor korridor 2A utredes videre. Stasjonsløsning på Torp må utredes videre,
begge varianter med stasjon på hver sin side av rullebanen tas med til neste fase. Variant 2A-2 (trasé
vest for Torp) anbefales kombinert med trasé vest for (utenom) Stokke sentrum i nord.
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Samlet vurdering, korridor B, Stokke-Sandefjord via stasjon i
Sandefjordsveien

Tabell 7-5 gir en samlet oversikt over de ulike vurderingskriteriene.

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

Teknisk
gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring

Arealverdier

Stasjonslokalisering,
by- og
knutepunktutvikling

Variant
2B-1
2B-2

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Tabell 7-5 Samlet vurdering, korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon ved Sandefjordsveien

06:50
06:50

50 %
81 %

-38 %
-71 %

7.4.1

Jernbaneteknisk funksjonalitet, korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon ved
Sandefjordsveien
Generelt har korridor B god jernbaneteknisk funksjonalitet, men variant 2B-2 har stigning tilsvarende
minstekrav i regelverket. Variant 2B-1 har svært god jernbaneteknisk funksjonalitet. Sporgeometrien på
stasjonsområdet gir mulighet for høy gjennomkjøringshastighet.

7.4.2

Stasjonslokalisering, by og knutepunktutvikling, korridor B, Stokke – Sandefjord via
stasjon ved Sandefjordsveien
God tilgjengelighet for gående, syklende og bil. Relativt god tilgjengelighet med dagens kollektivtilbud.

Stasjon over Sandefjordsveien ligger ca. én kilometer fra dagens sentrumskjerne. Det kan bli en
utfordring å få til en lesbar sammenheng mellom sentrumskjernen og et stasjonsområde ved
Sandefjordveien. Mellom Sandefjordveien og sentrum ligger det etablerte boligområder som er mindre
aktuelle for transformasjon.
Stasjonsalternativet ligger i utkanten av sentrumskjernen som planlegges fortettet. Det tidligere Jotunområdet skal også transformeres, men sannsynligvis vil en del av dette arealet måtte avsettes til
jernbaneformål.
Det er et mindre område med utviklings- og transformasjonspotensial øst for stasjonsområdet, men
området vurderes å være vanskelig å integrere i dagens bystruktur. Sentral plassering ved
hovedinnfartsåren Sandefjordsveien kan gi et effektivt knutepunkt med tanke på overgang mellom buss
og tog.

7.4.3 Arealverdier, korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon ved Sandefjordsveien
Korridor B har mange av de samme utfordringene som korridor A.
Det er utfordringer knyttet til landbruk, men det største konfliktpotensialet er knyttet til inngrep i det svært
viktige rekreasjonsområde Unnberg/Hjertås. Variant 2B-2 har et svært stort konfliktpotensial i dette
området.
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7.4.4

Teknisk gjennomførbarhet, korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon ved
Sandefjordsveien
Begge variantene i korridor B har betydelige utfordringer vest for Drakeåsen i Sandefjord hvor det er
utfordringer å finne egnede grunnforhold. Grunnforholdene må undersøkes nærmere for å avklare
muligheter for en traséføring som ikke krever for omfattende inngrep.
Det er utfordringer knyttet til tunnelåpning med stor spennvidde i Mokollen på grunn av flere spor til/fra
ny Sandefjord stasjon.
I Sandefjord by vil anleggsfasen bli krevende, særlig ved kryssing av Sandefjordsveien, som er
hovedinnfartsåren til Sandefjord.
Begge variantene er gitt vurderingen svært vanskelig.

7.4.5

Nærmere om kostnader, korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon ved
Sandefjordsveien
Kostnadene er høyere for korridor B enn for korridor A, men lavere enn for korridor C.

7.4.6

Nærmere om samfunnsøkonomi, korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon ved
Sandefjordsveien
Det er små kjøretidsforskjeller mellom variantene i korridor B. Det er noe raskere
gjennomkjøringshastighet i korridor B sammenlignet med korridor A og C. Dette gir et bedre marked for
gjennomgående trafikk, men det er kostnadsforskjellene som betyr mest for vurderingene av
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

7.4.7 Anbefaling, korridor B, Stokke – Sandefjord via stasjon ved Sandefjordsveien
Samlede vurderinger med særlig vekt på gjennomkjøringshastighet, kjøretid og samfunnsøkonomi gjør
at vi anbefaler at begge varianter innenfor korridor 2B utredes videre. Stasjonsløsning på Torp må
utredes videre, begge varianter med stasjon på hver sin side av rullebanen tas med til neste fase. Variant
2B-2 (trasé vest for Torp) kan bare kombineres med trasé vest for (utenom) Stokke sentrum i nord.
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Samlet vurdering, korridor C, Stokke–Sandefjord via stasjon under
Badeparken

Tabell 7-6 gir en samlet oversikt over de ulike vurderingskriteriene.

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

Teknisk
gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring

Arealverdier

Stasjonslokalisering,
by- og
knutepunktutvikling

Variant
2C-1

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Tabell 7-6 Samlet vurdering, korridor C, Stokke – Sandefjord via stasjon i Badeparken

07:41

98 %

-100 %

7.5.1

Jernbaneteknisk funksjonalitet, korridor C, Stokke – Sandefjord via stasjon i
Badeparken
Korridor C har middels god jernbaneteknisk funksjonalitet, horisontal- og vertikalkurvaturen tilfredsstiller
kun minstekravene i Teknisk regelverk.

Stasjoner under bakken er mer vedlikeholdskrevende og krever også mer tilrettelegging for å oppnå
gode rømnings- og redningsforhold. Nærhet til sjøen medfører risiko for stormflo og vanninntreging på
stasjon.

7.5.2

Stasjonslokalisering, by og knutepunktutvikling, korridor C, Stokke – Sandefjord via
stasjon i Badeparken
Det er god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtransport. Det er relativt god tilgjengelighet
for bil. Badeparken ligger svært sentralt i dagens sentrumskjerne, og en stasjonslokalisering her ventes
å styrke byen. Stasjonsalternativet ligger midt i sentrum, og vil kunne styrke en planlagt fortetting og
vitalisering av sentrum.Stasjonen ligger i umiddelbar nærhet til et område med stort utviklingspotensial
og som vurderes å tåle høye og voluminøse bygg (Tivolitomta).
Stasjonsplasseringen gir mulighet for etablering av et velfungerende knutepunkt, men dette må vurderes
opp mot eventuelle ulemper ved å lede mer trafikk inn mot sentrumskjernen.

7.5.3 Arealverdier, korridor C, Stokke – Sandefjord via stasjon i Badeparken
Sør for Sandefjord krysser korridoren landskapsrommet Virik. Konfliktpotensialet for landskapsbilde er
vurdert å være svært lavt.
Korridoren medfører omfattende inngrep i sentrums- og boligområder i Sandefjord i anleggsfasen. Disse
bymiljøene er av nasjonal kulturhistorisk interesse. Korridoren tangerer, i større grad enn korridor A,
Gokstadhaugen kulturmiljøområde som er av internasjonal verdi. Konfliktpotensialet for kulturmiljø er
derfor vurdert å være svært stort.
Korridoren inneholder viktige naturtyper av svært høy verdi. Den krysser også viktige vassdrags- og
viltområder. Konfliktpotensialet er vurdert å være lavt, men det kan bli større ved nærføring med
vassdrag og fragmentering av viltområder.
Korridoren krysser dyrka mark av stor verdi både nord og sør for Sandefjord. Ved Torp flyplass krysser
også korridoren dyrkbar mark i skog. Konfliktpotensialet for naturressurser er vurdert å være middels.
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7.5.4 Teknisk gjennomførbarhet, korridor C, Stokke – Sandefjord via stasjon i Badeparken
Korridor C har betydelige utfordringer knyttet til etableringen av en underjordisk stasjon under svært
krevende forhold midt i Sandefjord by.
En nedsenket stasjon har behov for en ca. 50 m bred, 900 m lang og 12-15 m dyp byggegrop i antatt
kvikkleire i Sandefjord sentrum. Dette vil gi en meget krevende byggeprosess. Det blir nødvendig å rive
en del bebyggelse, spesielt på hver side av stasjonen, på grunn av åpen byggegrop fram til påhugg for
bergtunnel i begge ender av stasjonen. Den store byggegropa vil representere en betydelig risiko for
grunnvannssenkning og setningsskader i byen. Det blir omfattende massetransport gjennom sentrum.
Kort avstand fra stasjon til bergtunnel på begge sider medfører også utfordringer knyttet til brede
tunnelpåhugg på grunn av flere spor til/fra plattformområdet.
Stasjonsløsningen berører flere VA-ledninger. Den største konflikten er med Ruklabekken, som er lagt
i en 3,5 m bred betongkulvert som går i Dronningens Gate og krysser Hjertnespromenaden
(jernbanetraséen).
Variant 2C-1 er gitt totalvurderingen svært vanskelig.

7.5.5 Nærmere om kostnader, korridor C, Stokke – Sandefjord via stasjon i Badeparken
Varianten i korridor C er den mest kostnadskrevende av alle variantene i alle korridorer på delstrekning
2. Det er også stor usikkerhet knyttet til korridor C i kostnadsanslaget som følge av krevende
grunnforhold.

7.5.6

Nærmere om samfunnsøkonomi, korridor C, Stokke – Sandefjord via stasjon i
Badeparken
Kostnadsforskjellene betyr mest for samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Varianten i korridor C har den
laveste samfunnsøkonomiske lønnsomheten av alle variantene i alle korridorene da kostnadene er om
lag dobbelt så store som i korridor A.

7.5.7 Anbefaling, korridor C, Stokke – Sandefjord via stasjon i Badeparken
Samlede vurderinger med særlig vekt på samfunnsøkonomi og teknisk gjennomførbarhet gjør at vi ikke
anbefaler å gå videre med korridor 2C.
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8 BESKRIVELSE OG VURDERING AV DELSTREKNING 3,
SANDEFJORD-LARVIK
Delstrekning 3 går fra Marum i Sandefjord til Martineåsen i Larvik, en strekning på ca. 17 km.
Områdets geografi karakteriseres av en kombinasjon av bymessig bebyggelse,
tettstedskonsentrasjoner, landbruksområder og skog- og fjordlandskap. Landskapet er relativt flatt,
med noen mindre åser og koller. Berørte kommuner er Sandefjord og Larvik.
Fem mulige korridorer er vurdert på delstrekningen: Korridor A via dagens stasjon i Larvik, korridor B
via stasjon ved Johan Sverdrups gate, korridor C via stasjon i Hammerdalen eller alternativt stasjon
ved Lilletorget, korridor D via stasjon ved Bøkeskogen og korridor E via stasjon ved Thor Heyerdahl
videregående skole.
Stasjonslokalisering ved dagens stasjon tangerer sentrumskjernen og er sammen med stasjon ved
Johan Sverdrups gate vurdert som de beste av de vurderte forslagene til stasjonsplassering.
Nedsenket stasjonsløsning og trasé på bro nord for Sanden/sør i Hammerdalen i korridor A er
sammen med korridorene B, C, D og E svært krevende å bygge. Det er potensiale for påvirkning av
Farriskilden og konflikter med hovedvegsystemet.
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Strekningsbeskrivelse, delstrekning 3, Sandefjord – Larvik

Det er vurdert fem korridorer for delstrekning 3, Sandefjord – Larvik:
•
•
•
•
•

Korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik
Korridor B, Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup gate
Korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen
Korridor D, Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen
Korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor Heyerdahl videregående skole

8.1.1 Korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik
Korridor A splittes i en nordlig og en sørlig delkorridor ved Marum. Den sørlige delkorridoren splittes
ytterligere opp i tre underliggende delkorridorer. Delkorridorene flettes sammen omtrent ved dagens
stasjon. Fra dagens stasjonsområde går korridoren i en nordvestlig retning mot Martineåsen der planlagt
dobbeltspor treffer ny jernbane under bygging mellom Farriseidet og Porsgrunn inne i fjell. Alle
trasévarianter i korridor A har stasjonsplassering ved dagens stasjon i Larvik. I Tabell 8-1 beskrives de
ulike variantene som inngår i korridor A. Korridoren og variantene illustreres i Figur 8-1.
Tabell 8-1 Beskrivelse av varianter i korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik
Varianter
Beskrivelse
Lengde
Tunnel
Bro
Dagsone
3A-1

3A-2

3A-3

3A-4

Dagløsning fra Marum til
vest for Stålaker. Tunnel
før Lågen krysses i bro.
Tunnel gjennom Larvik
og frem til dagens
stasjonsplassering.
Følger dagens
jernbanespor opp
Hammerdalen.
Identisk med 3A-1, men
med hevet trasé og
stasjon gjennom Larvik
sentrum.
Identisk med 3A-2 frem til
dagens
stasjonsplassering.
Fortsetter deretter mer
mot vest og nord for
Farris bad. Kobler seg på
ny jernbane under
bygging under
Martineåsen
(Kleivertunnelen).
Variant av 3A-3 frem til
dagens stasjon. Trasé og
stasjon ligger imidlertid
under bakken i kulvert
gjennom sentrum,
traséen fortsetter mot
vest som variant 3A-3. I
tunnelen vest for Larvik
går 3A-4 lenger vest enn
3A-3 og kobler seg på
Kleivertunnelen ca. 1,5
km lenger vest.

16,0 km

25-35 %

10-15 %

55-60 %

16,0 km

25-35 %

20-25 %

50-55 %

16,0 km

30-40 %

15-20 %

50-55 %

17,5 km

40-50 %

10-15 %

45-50 %

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg – Larvik
Varianter

Beskrivelse

3A-5

Dagløsning med trasé
sørøst for Verningen.
Krysser Lågen i bro. Går i
tunnel under Larvik og
frem til dagens
stasjonsplassering.
Deretter identisk med 3A1.
Variant av 3A-1, men
avviker fra Marum til
Stålaker med en mer
vestlig trasé.
Variant av 3A-1, men
avviker fra Marum til
Stålaker med en mer
østlig trasé.
Identisk med 3A-1 frem til
Stålaker. Går deretter i
retning Bisjord og følger
dagens jernbanetrasé
gjennom Larvik sentrum.

3A-7

3A-8

3A-9
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Lengde

Tunnel

Bro

Dagsone

16,0 km

30-40 %

10-15 %

55-60 %

16,5 km

25-35 %

10-15 %

60-65 %

16,5 km

25-35 %

5-10 %

60-65 %

16,5 km

15-25 %

15-20 %

60-65 %

Stasjonslokalisering for korridor A i Larvik er vurdert ved dagens stasjonsplassering. I Figur 8-6
illustreres vurdert stasjonslokalisering og varianter innenfor korridor A i Larvik by.

Figur 8-1 Korridor A (foreløpig), Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik, delstrekning 3.
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8.1.2 Korridor B, Sandefjord –Larvik via Johan Sverdrup gate
Korridor B splittes, i likhet med korridor A, opp i tre underliggende delkorridorer mellom Marum og
Stålaker. Ved Stålaker flettes de tre underliggende delkorridorene sammen igjen. Fra Stålaker går
korridoren i en relativt rett sørvestlig retning mot Lågen og Larvik. I Tabell 8-2 beskrives de ulike
variantene som inngår i korridor A. Korridoren og variantene illustreres i Figur 8-2.
Tabell 8-2 Beskrivelse av varianter i korridor B, Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup gate
Varianter
Beskrivelse
Lengde
Tunnel
Bro
Dagsone
3B-1

Går i tunnel under Larvik
med stasjonsplassering
delvis i dagen og delvis i
kulvert ved Johan
Sverdrup gate. Krysser
Hammerdalen i bro og
kobler seg til bane under
bygging i Martineåsen. I
vurderingene i forstudiet
er det forutsatt at variant
3B-1 følger traséen til 3A1 mellom Marum og
Stålaker. Mellom Marum
og Stålaker kan imidlertid
også traséene 3A-7 og
3A-8 benyttes.

16,0 km

30-40 %

10-15 %

50-55 %

Stasjonslokalisering for korridor B i Larvik er vurdert ved Johan Sverdrup gate. I Figur 8-6 illustreres
vurdert stasjonslokalisering og varianter innenfor korridor B i Larvik by.

Figur 8-2 Korridor B (foreløpig), Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup gate, delstrekning 3.
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8.1.3 Korridor C, Sandefjord –Larvik via Hammerdalen
Korridoren er identisk med korridor B frem til Stålaker, og består av de samme variantene (se Figur 8-2
og Figur 8-3). Lågen krysses ved Tagtvedt. Korridoren har en nordlig plassering i forhold til Larvik by.
Fra Larvik by svinger korridoren slakt nordvest mot Martineåsen. I Tabell 8-3 beskrives de ulike
variantene som inngår i korridor C. Korridoren og variantene illustreres i Figur 8-3.
Tabell 8-3 Beskrivelse av varianter i korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen
Varianter
Beskrivelse
Lengde
Tunnel
Bro
Dagsone
3C-1

3C-2

Identisk med 3A-1 frem til
rett vest for Stålaker.
Krysser Lågen i bro og
går i tunnel under Larvik.
Stasjon på bro ved
Hammerdalen. Fra
Hammerdalen går banen
i tunnel frem til ny bane
under bygging i
Martineåsen. I
vurderingene i forstudiet
er det forutsatt at variant
3C-1 følger traséen til 3A1 mellom Marum og
Stålåker. Mellom Marum
og Stålåker kan imidlertid
også traséene 3A-7 og
3A-8 benyttes.
Identisk med 3C-1, men
med stasjon under
bakken ved Lilletorget
istedenfor stasjon i
Hammerdalen.

15,5 km

25-35 %

15-20 %

50-55 %

15,5 km

30-40 %

10-15 %

50-55 %

Stasjonslokaliseringer for korridor C i Larvik er vurdert ved Lilletorget og Hammerdalen. I Figur 8-6
illustreres vurderte stasjonslokaliseringer og varianter innenfor korridor C i Larvik by.
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Figur 8-3 Korridor C (foreløpig), Sandefjord – Larvik via Hammerdalen, delstrekning 3.
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8.1.4 Korridor D, Sandefjord –Larvik via Bøkeskogen
Korridoren er identisk med korridor B frem til Stålaker, og består av de samme variantene (se Figur 8-2
og Figur 8-4). Lågen krysses omtrent ved Tagtvedt. Korridoren har en nordlig plassering i forhold til
Larvik by. Korridoren krysser Bøkeskogen før den svinger slakt mot nordvest og Martineåsen. I Tabell
8-4 beskrives de ulike variantene som inngår i korridor D. Korridoren og variantene illustreres i Figur
8-4.
Tabell 8-4 Beskrivelse av varianter i korridor D, Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen
Varianter
Beskrivelse
Lengde
Tunnel
Bro
Dagsone
3D-1

Går i tunnel rett øst for
Lågen. Krysser Lågen på
bro og går i tunnel under
Larvik frem til Bergeløkka
øverst i Hammerdalen.
Stasjonsplassering ved
Bergeløkka like vest for
Bøkeskogen. Krysser
Hammerdalen i bro og
kobler seg til bane under
bygging i Martineåsen. I
vurderingene i forstudiet
er det forutsatt at variant
3D-1 følger traséen til 3A1 mellom Marum og
Stålåker. Mellom Marum
og Stålåker kan imidlertid
også traséene 3A-7 og
3A-8 benyttes.

15,5 km

30-40 %

10-15 %

50-55 %

Stasjonslokalisering for korridor D i Larvik er vurdert ved Bøkeskogen. I Figur 8-6 illustreres vurdert
stasjonslokalisering og varianter innenfor korridor D i Larvik by.
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Figur 8-4 Korridor D (foreløpig), Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen, delstrekning 3.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen
Tønsberg – Larvik

Side:

111 av 139

Dato:

28.04.2016

Forstudierapport

8.1.5 Korridor E, Sandefjord –Larvik via Thor Heyerdahl videregående skole
Korridoren er identisk med korridor B frem til Stålaker, og består av de samme variantene (se Figur 8-2
og Figur 8-5). Korridoren går i en sørvestlig retning mot tettstedsområdet Bisjord. Fra Bisjord svinger
korridoren vestover over Lågen før den treffer dagens jernbanetrasé. Deretter svinger korridoren mot
nordvest gjennom Larvik by før den fortsetter mot nordvest og Martineåsen. I Tabell 8-5 beskrives de
ulike variantene som inngår i korridor E. Korridoren og variantene illustreres i Figur 8-5.
Tabell 8-5 Beskrivelse av varianter i korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor Heyerdahl
videregående skole
Varianter
Beskrivelse
Lengde
Tunnel
Bro
Dagsone
3E-1

Tunnel under Bisjord.
Krysser Lågen i bro rett
nord for dagens
jernbanebro.
Stasjonsplassering ved
Thor Heyerdahl
videregående skole på
Torstrand. Går videre i
tunnel under Larvik og i
bro over Hammerdalen
før den kobler seg til
bane under bygging i
Martineåsen. I
vurderingene i forstudiet
er det forutsatt at variant
3E-1 følger traséen til 3A1 mellom Marum og
Stålåker. Mellom Marum
og Stålåker kan imidlertid
også traséene 3A-7 og
3A-8 benyttes.

16,5 km

25-35 %

10-15 %

60-65 %

Stasjonslokalisering for korridor E i Larvik er vurdert ved Thor Heyerdahl videregående skole. I Figur
8-6 illustreres vurdert stasjonslokalisering og varianter innenfor korridor E i Larvik by.
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Figur 8-5 Korridor E (foreløpig), Sandefjord –Larvik via Thor Heyerdahl videregående skole,
delstrekning 3.

Figur 8-6 Foreløpige korridorprinsipper og stasjonslokaliseringer i Larvik by.
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Markedsanalyse, delstrekning 3, Sandefjord-Larvik

Traséene på strekningen Sandefjord – Larvik inneholder ulike kombinasjoner av stasjonsløsninger i
Sandefjord og Larvik. Valg av løsning i Larvik er tilnærmet uten betydning for antall reiser til/fra
Sandefjord stasjon, mens valg av stasjonsløsning i Sandefjord påvirker antall reiser til/fra Larvik i noe
større grad; Sandefjord vest gir noe kortere reisetid og dermed litt økt trafikk.
For Larvik er det gjennomført beregninger for i alt seks varianter:
•
•
•
•
•
•

Referansevarianten (2A-1_3A-1): Forutsetter dagens lokalisering av stasjon både i
Sandefjord og Larvik
2A-1_3E-1: Forutsetter dagens lokalisering av stasjon i Sandefjord og flytting av stasjonen i
Larvik til Thor Heyerdahls videregående skole
2B-1_3A-1: Kombinerer dagens lokalisering av stasjon i Larvik med ny stasjon Sandefjord
vest
2B-1_3B-1: Kombinerer ny stasjon Sandefjord vest med flytting av stasjonen i Larvik til Johan
Sverdrups gate
2B-1_3C-1: Kombinerer ny stasjon Sandefjord vest med flytting av stasjonen i Larvik til
Hammerdalen
2B-1_3D-1: Kombinerer ny stasjon Sandefjord vest med flytting av stasjonen i Larvik til
Bøkeskogen

Figur 8-7 Beregnet antall togreiser i Sandefjord i 2030 ved ulike varianter.

Resultater for Sandefjord stasjon vises i Figur 8-7, mens resultater for Larvik vises i Figur 8-8.
Beregnede trafikkvolumer til/fra Larvik varierer fra 823.000 reiser pr. år i varianten med ny stasjon
under Bøkeskogen (2B-1_3D-1) til 878.000 reiser pr. år i varianten hvor dagens stasjon i Larvik er
kombinert med Sandefjord vest (2B-1_3B-1).
Flytting av stasjon til Thor Heyerdahls videregående skole gir et beregnet trafikkbortfall på 1 prosent
sammenliknet med dagens stasjonsløsning. Av stasjonsløsningene som er beregnet i kombinasjon med
Sandefjord vest, beregnes passasjergrunnlaget for en stasjon under Johan Sverdrups gate å være
tilsvarende som for Thor Heyerdals videregående skole, mens passasjertallet beregnes redusert med 2
prosent ved flytting til Hammerdalen og med 5 prosent ved flytting til Bøkeskogen.
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Figur 8-8 Beregnet antall togreiser i Larvik i 2030 ved ulike varianter.
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Samlet vurdering, korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i
Larvik

Tabell 8-6 gir en samlet oversikt over de ulike vurderingskriteriene.

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

07:20
06:40
07:20
07:20
07:20
07:20
07:20
07:20
07:20

Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Teknisk
gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring

Arealverdier

Stasjonslokalisering,
by- og
knutepunktutvikling

Variant
3A-1 14
3A-1 15
3A-2
3A-3
3A-4
3A-5
3A-7
3A-8
3A-9

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Tabell 8-6 Samlet vurdering, korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik

Referanse
0%
18 %
31 %
78 %
4%
1%
-1 %
6%

Referanse
9%
-18 %
-31 %
-78 %
-4 %
-1 %
1%
-6 %

I korridor A er det utarbeidet forslag til havnesportilknytning (Revet) som kan benyttes på de ulike
variantene. I variant 3A-1, 3A-5, 3A-7, 3A-8 og 3A-9 vil tilkoblingen kunne gjennomføres via
eksisterende bane til dagens avgreining for havnespor. I de andre A-variantene kan avgreiningen være
i tunnelen mellom Lågen og Larvik stasjon, dette medfører ca. 1,2 km med ny trasé.

8.3.1

Jernbaneteknisk funksjonalitet, korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i
Larvik
I korridor A er hovedutfordringen stigningsforholdene. 3A-4 har fravik fra Teknisk regelverk, de øvrige
variantene ligger innenfor minstekrav. Der traséen følger eksisterende bane er eksisterende bane sitt
krav benyttet på horisontalgeometrien, for øvrig er minstekrav til horisontalgeometri delvis benyttet.

Korridoren har flere påfølgende tunneler og broer på strekningen. Dette medfører økt behov for
vedlikehold og gjør tilrettelegging for gode rømnings- og redningsforhold mer utfordrende enn for
varianter i dagen. Variant 3A-4 med stasjon under bakken er mest utfordrende i så måte. I denne
varianten er det også usikkerhet knyttet til risiko for stormflo.

8.3.2

Stasjonslokalisering, by og knutepunktutvikling, korridor A, Sandefjord – Larvik via
dagens stasjon i Larvik
En stasjon ved dagens stasjon i Larvik har relativt god tilgjengelighet for gående og syklende. Det er
god tilgjengelighet for kollektivtransport og bil. Den tangerer sentrumskjernen, men ligger en del lavere
i terrenget enn sentrum.
Stasjonslokaliseringen kan gi en barriereeffekt ut mot planlagt utvikling av sjøfronten, men kan også gi
nye forbindelser og attraktive arealer avhengig av vertikalnivået stasjonen legges på. Det er store
14
15

Kombinert med 2A-1
Kombinert med 2B-1
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potensielle transformasjons- og utviklingsområder ved stasjonsområdet. Arealene som kan utvikles
ligger attraktivt til ved sjøen.
Det er gode muligheter for utvikling av et effektivt knutepunkt da stasjonen ligger langs aksen for de
viktigste bussrutene gjennom Larvik.

8.3.3 Arealverdier, korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik
Med utgangspunkt i samtlige deltema vurderes det at variantene 3A-7 og 3A-8 har lavest
konfliktpotensial på østsiden av Lågen.
På vestsiden av Lågen har samtlige varianter innenfor korridoren et stort konfliktpotensial i forhold til
blant annet kulturmiljø. Konfliktpotensialet er avhengig av hvilken variant som velges gjennom Larvik
by. Samlet sett har variantene 3A-5 og 3A-8 lavest konfliktpotensial.
Korridoren krysser et stort verdifullt landskap mellom Marum og Stålaker. Dette gjelder samtlige
varianter i korridoren. Delkorridoren med variant 3A-5 krysser et svært verdifullt landskap mellom
Verningen og Lågen. Konfliktpotensialet er vurdert til å være fra lite til stort.
Variantene innenfor korridoren vil i varierende grad kunne medføre inngrep i sentrums- og
boligområdene vest for dagens stasjon, spesielt i anleggsfasen. Dette gjelder spesielt for variant 3A-3
og 3A-4. Konfliktpotensialet for nærmiljø/friluftsliv er vurdert til å være fra svært lavt til lavt da variantene
gjennom sentrum i stor grad går i tunnel.
Korridoren krysser store kulturmiljøer av nasjonal og regional verdi i både Tjølling og i Larvik by. Dette
gjelder samtlige varianter i korridoren. Korridoren passerer nær Herregården og kongeinskripsjonene
som det må tas spesielt hensyn til. Dette gjelder alle variantene. Nærføring med Herregården følges
opp sammen med Vestfold fylkeskommune. Korridoren krysser bymiljøer som er av nasjonal
kulturhistorisk interesse. Konfliktpotensialet er vurdert til å være svært stort, men vi anser at det er et
optimaliseringspotensial innenfor korridoren.
Korridoren omfatter naturmiljøer av høy og svært høy verdi. Variant 3A-5 berører noen av disse, og 3A8 krysser et viktig viltområde. Konfliktpotensialet for naturmiljø er vurdert til å være fra lavt til stort.
Korridoren krysser dyrka mark av verdiklasse A mellom Marum og Stålaker. Dette gjelder samtlige
varianter i korridoren. Variant 3A-9 krysser også store områder med dyrka mark av verdiklasse A mellom
Stålaker og Bisjord. For variant 3A-4 er det fare for skade på Farriskilden. Konfliktpotensialet er vurdert
å være fra stort til svært stort.
Korridorene øst for Lågen er i inngrep med arealer av ulik kategori og verdi. I det videre arbeid må
verdier og interessekonflikter avklares.

8.3.4 Teknisk gjennomførbarhet, korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik
Korridor A kjennetegnes ved at den nye stasjonen er planlagt ved havna på det samme området som
dagens stasjon. Korridor A er den mest skånsomme korridoren med hensyn til omfanget av inngrep i
Larvik by i anleggsperioden.
Hovedutfordringer knyttet til korridor A er blant annet hensynet til vegnettet i byggefase og permanent
situasjon, hensynet til Farriskilden, kryssing av Hammerdalen og etablering av løsmassetunnel på
vestsiden av Hammerdalen.
Variantene 3A-1, 3A-2 og 3A-5 har utfordringer knyttet til lokale dype byggegroper øst for stasjonen,
trange forhold langs eksisterende veg i Hammerdalen, samt løsmassetunnel vest for Hammerdalen.
Variant 3A-3 har konflikt med mange bygninger og veger i området fra stasjonen fram til
kulvert/løsmassetunnel på Langestrand. Varianten har en ca. 50 m lang åpen byggegrop i et
boligområde samt en ca. 200 m lang løsmassetunnel under et boligområde på Langestrand.
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Av variantene i korridor A peker variant 3A-4 seg spesielt negativt ut. Denne varianten har en nedsenket
stasjonsløsning på samme sted som dagens stasjon. Varianten har svært store utfordringer relatert til
Farriskildene på grunn av fundamentering og undergrunnsarbeider fra dagens stasjon og fram til
Farriselva. Varianten antas å være ikke gjennomførbar uten irreversibel skade på Farriskildene og
grunnvannsforekomsten.
Variant 3A-9 følger i prinsippet dagens trasé i dagen fra Lågen til stasjonen, og har utfordringer knyttet
til utvidelse av trasébredden fra ett til to spor. Vest for stasjonen gjelder samme forhold som for 3A-1 og
3A-2.

8.3.5 Nærmere om kostnader, korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik
Referansealternativet med stasjon på terreng har de laveste kostnadene både på delstrekningen og i
korridoren.

8.3.6

Nærmere om samfunnsøkonomi, korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i
Larvik
Det er marginale kjøretidsforskjeller mellom variantene i korridor A. Dette betyr at det er
kostnadsforskjellene som betyr mest for vurderingene av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Variant 3A1 med stasjon på terreng har høyest lønnsomhet på delstrekningen.

8.3.7 Anbefaling, korridor A, Sandefjord – Larvik via dagens stasjon i Larvik
Samlede vurderinger med særlig vekt på stasjonslokalisering, teknisk gjennomførbarhet og
samfunnsøkonomi gjør at vi anbefaler at korridor 3A utredes videre, med unntak av variantene 3A-3 og
3A-4 (senket stasjonsløsning og traséer rett nord for Sanden/sør i Hammerdalen). Årsaken til at disse
ikke anbefales er risiko for Farriskilden, kostnader og teknisk gjennomførbarhet. Variant 3A-5 peker seg
ikke ut som vesentlig bedre enn de anbefalte variantene i korridor A. Havnesportilknytningen vil være
mer komplisert enn for øvrige varianter. Variant 3A-5 øst for Lågen anbefales derfor heller ikke utredet
videre.
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Samlet vurdering, korridor B, Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup gate

Tabell 8-7 gir en samlet oversikt over de ulike vurderingskriteriene.

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

Teknisk
gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring

Arealverdier

Stasjonslokalisering,
by- og
knutepunktutvikling

Variant
3B-1

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Tabell 8-7 Samlet vurdering, korridor B, Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup gate

07:20

24 %

-12 %

8.4.1

Jernbaneteknisk funksjonalitet, korridor B, Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup
gate
Korridor B har god jernbaneteknisk funksjonalitet. Hovedutfordringene med korridoren er
stigningsforholdene som ikke ligger innenfor normalkravet, men som tilfredsstiller minstekravet samt at
det er flere påfølgende tunneler og broer på strekningen. Stasjonsløsningen ligger delvis nedgravd.
Dette øker behov for vedlikehold og gjør tilrettelegging for gode rømnings- og redningsforhold mer
utfordrende. Det er også benyttet minstekrav i horisontalkurvaturen, og det er noe avvik fra
konseptdokumentet på skjematisk sporplan. Det er et potensial for å bedre stigningsforholdene i denne
korridoren. Sporgeometrien på stasjonsområdet gir mulighet for høy gjennomkjøringshastighet.

8.4.2

Stasjonslokalisering, by og knutepunktutvikling, korridor B, Sandefjord – Larvik via
Johan Sverdrup gate
Et stasjonsområde ved Johan Sverdrups gate har relativt god tilgjengelighet for gående, syklende og
kollektivtransport. Det er god tilgjengelighet for bil. Området ligger i utkanten av sentrumskjernen, men
kan få en utgang i øst som møter bykjernen.
Stasjonslokaliseringen kan styrke planlagt utvikling av Hammerdalen, og også gi en vitalisering av
eksisterende sentrumskjerne. Det hellende terrenget i stasjonsområdet representerer en utfordring for
utformingen av sentrumsområdet, samtidig som bygging av en jernbanestasjon i dette området gir nye
muligheter for utvikling av vestre del av Larvik sentrum. Nedlegging av dagens stasjon og
jernbanetraséer i havna vil frigjøre attraktive byarealer og fjerne dagens barriere mellom by og havn.
Stasjonsområdet ligger utenfor dagens hovedakse for kollektivtransport, og det gir utfordringer ved
utformingen av et nytt knutepunkt. Hvor effektivt et nytt knutepunkt kan bli må derfor vurderes nærmere.

8.4.3 Arealverdier, korridor B, Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup gate
Korridor B har mange av de samme utfordringene som korridor A på østsiden av Lågen.
I Larvik by er hovedutfordringene knyttet til inngrep i sentrums- og boligområder, spesielt i anleggsfasen.

8.4.4 Teknisk gjennomførbarhet, korridor B, Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup gate
I korridor B er stasjonen plassert i området sør for Torget i Larvik, og det er en delvis åpen og delvis
nedgravd løsning. Traséen går videre på bro over Farriselva og i løsmassetunnel på vestsiden av
Hammerdalen.
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Hovedutfordringer knyttet til korridor B er behovet for en stor, åpen byggegrop i sentrale deler av Larvik
og hensynet til Farriskilden. I tillegg er det problemstillinger knyttet til kryssing av Hammerdalen og
etablering av løsmassetunnelen på vestsiden av Hammerdalen. Korridor B er derfor vurdert som meget
vanskelig med hensyn på teknisk gjennomførbarhet og anleggsgjennomføring.

8.4.5 Nærmere om kostnader, korridor B, Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup gate
Kostnadene er høyere for korridor B enn for korridor A, men lavere enn for øvrige korridorer.

8.4.6 Nærmere om samfunnsøkonomi, korridor B, Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup gate
Kostnadsforskjellene betyr mest for vurderingene av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, korridor B
rangerer derfor lavere enn korridor A.

8.4.7 Anbefaling, korridor B, Sandefjord – Larvik via Johan Sverdrup gate
Samlede vurderinger med særlig vekt på stasjonslokalisering og samfunnsøkonomi gjør at vi anbefaler
at korridor 3B utredes videre.
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Samlet vurdering, korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen

Tabell 8-8 gir en samlet oversikt over de ulike vurderingskriteriene.

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

Teknisk
gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring

Arealverdier

Stasjonslokalisering,
by- og
knutepunktutvikling

Variant
3C-1
3C-2

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Tabell 8-8 Samlet vurdering, korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen

06:40
06:40

69 %
90 %

-60 %
-81 %

8.5.1 Jernbaneteknisk funksjonalitet, korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen
Begge variantene i korridor C har god jernbaneteknisk funksjonalitet. Det er benyttet minstekrav for nye
baner i horisontalkurvaturen, og det er noe avvik fra konseptdokumentet på skjematisk sporplan.
Traséen går i store trekk i tunnel og på bro, dette øker behov for vedlikehold og krever tilrettelegging for
gode rømnings- og redningsforhold. Stasjonen ligger enten nedgravd eller på bro. Sporgeometrien på
stasjonsområdet gir mulighet for høy gjennomkjøringshastighet.

8.5.2

Stasjonslokalisering, by og knutepunktutvikling, korridor C, Sandefjord – Larvik via
Hammerdalen
Stasjonslokalisering ved Lilletorget ligger i ytre kant av sentrumskjernen. Den vil trekke utvikling i en
annen retning enn hva kommunens utviklingsstrategi tilsier, og har på grunn av grensen mot
Bøkeskogen begrenset utviklingspotensial. Det er god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper, men den
treffer ikke dagens hovedakse for kollektivtransport, og er derfor krevende for utviklingen av et nytt
trafikknutepunkt.
Stasjonslokalisering i Hammerdalen ligger utenfor og er strukturelt frakoblet sentrumskjernen. Den vil
trekke utvikling i en annen retning enn hva kommunens utviklingsstrategi tilsier, og har på grunn av
grensen mot Bøkeskogen begrenset utviklingspotensial. Det er dårlig tilgjengelighet for gående,
syklende og kollektivtransport, og er derfor krevende for utviklingen av et nytt trafikknutepunkt.

8.5.3 Arealverdier, korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen
Korridor B har mange av de samme utfordringene som korridor A har på østsiden av Lågen.
I Larvik by er hovedutfordringene knyttet til at jernbanetraséen vil gå tett inntil bygninger og teknisk
infrastruktur og andre installasjoner. Dette gjelder spesielt for anleggsfasen. Nærheten til Bøkeskogen
er også krevende.

8.5.4 Teknisk gjennomførbarhet, korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen
I korridor C er stasjonen plassert som nedgravd løsning i området sør for Bøkeskogen, eller i dagen på
brokonstruksjon i Hammerdalen. Etter å ha passert på bro over Farriselva går traséen videre i
løsmassetunnel på vestsiden av Hammerdalen.
Hovedutfordringer knyttet til korridor C er behovet for en meget stor, åpen byggegrop i det tettbebygde
området sør for Bøkeskogen. I tillegg er det utfordringer knyttet til kryssing av Hammerdalen og
etablering av løsmassetunnelen på vestsiden av Hammerdalen.
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Korridor C går nord for og oppstrøms Farriskildene og krysser over midtre del av Hammerdalen. Det er
til dels betydelige utfordringer knyttet til fundamentering og undergrunnsarbeider ved etablering av
stasjon og broløsning relatert til Farriskildene. Det er risiko for påvirkning på grunnvannsstrømmen fra
Bøkeskogsområdet til Farriskilden. Korridoren anses i utgangspunktet å være krevende, men likevel
gjennomførbar uten irreversibel skade på Farriskildene og grunnvannsforekomsten.
Korridor C er gitt samlet vurdering svært vanskelig. Det er meget store utfordringer knyttet til
etableringen av en åpen byggegrop med ca. 900 m lengde, opptil 35 m dybde og opptil 40 m bredde
med krevende grunnforhold i tettbygd strøk sentralt i byen.

8.5.5 Nærmere om kostnader, korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen
Varianter i korridor C er den mest kostnadskrevende av alle variantene på delstrekning 3. Det er også
stor usikkerhet i kostnadsanslaget som følge av krevende grunnforhold.

8.5.6 Nærmere om samfunnsøkonomi, korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen
Kostnadsforskjellene betyr mest for samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Variantene i korridor C har den
laveste samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

8.5.7 Anbefaling, korridor C, Sandefjord – Larvik via Hammerdalen
Varianter i korridor C anbefales ikke utredet videre på grunn av høye kostnader, lav samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, kompliserte grunnforhold og anleggsgjennomføring. Stasjonslokaliseringen vurderes heller
ikke som særlig egnet.
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Samlet vurdering, korridor D, Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen

Tabell 8-9 gir en samlet oversikt over de ulike vurderingskriteriene.

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

Teknisk
gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring

Arealverdier

Stasjonslokalisering,
by- og
knutepunktutvikling

Variant
3D-1

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Tabell 8-9 Samlet vurdering, korridor D, Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen

06:45

32 %

-24 %

8.6.1 Jernbaneteknisk funksjonalitet, korridor D, Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen
Korridor D har god jernbaneteknisk funksjonalitet. Det er benyttet minstekrav for nye baner i
horisontalkurvaturen, og det er noe avvik fra konseptdokumentet på skjematisk sporplan. Traséen går i
store trekk i tunnel og på bro, dette øker behov for vedlikehold og krever tilrettelegging for gode
rømnings- og redningsforhold. Stasjonen ligger delvis nedgravd. Sporgeometrien på stasjonsområdet
gir mulighet for høy gjennomkjøringshastighet.

8.6.2

Stasjonslokalisering, by og knutepunktutvikling, korridor D, Sandefjord – Larvik via
Bøkeskogen
Stasjonslokalisering ved Bøkeskogen ligger utenfor og strukturelt frakoblet sentrumskjernen. Det er et
vernet skogsområde mellom stasjonen og sentrum. Tilgjengelige utviklingsområder vil ikke kunne
integreres med øvrig bystruktur. Det er dårlig tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtransport.
Det er krevende å utvikle et nytt knutepunkt her, området vil kreve egen kollektivbetjening.

8.6.3 Arealverdier, korridor D, Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen
Korridor D har mange av de samme utfordringene som korridor A på østsiden av Lågen.
I Larvik by er hovedutfordringene knyttet til inngrep i sentrums- og boligområder, spesielt i anleggsfasen.
Korridoren krysser det svært verdifulle landskapet i Bøkeskogen. Kryssingen kan påvirke
vannhusholdningen, og kan påvirke naturmiljøet i svært negativ retning.

8.6.4 Teknisk gjennomførbarhet, korridor D, Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen
I korridor D er stasjonen plassert som nedgravd løsning på Bergeløkka i området vest for Bøkeskogen.
Traséen går videre på bro over Hammerdalen og har en kort dagsone før den går inn i bergtunnel.
Hovedutfordringer er blant annet bygging av løsmassetunnel under Bøkeskogen og stor byggegrop på
Bergeløkka.
Det er vesentlige konflikter med sekundærvegsystemet knyttet til nytt kryss for E18, og det gjør at
korridor D synes vanskelig gjennomførbar i praksis. Korridoren krysser gjennom det nye kryssområdet
for E18 på Farriseidet og ligger i samme trasé som lokalveg/gs-veg som er lagt i planet under
hovedvegene ut fra E18. Jernbanetraséen vi gi behov for en tredje «etasje» under det eksisterende
vegsystemet. Dette vil bli svært vanskelig å gjennomføre på grunn av nærheten til dam, Farriselva med
tilhørende flomproblematikk og kravene til veggeometri. Dersom man skulle lykkes i å finne en teknisk
tilfredsstillende løsning, vil likevel viktige kvaliteter som er planlagt inn i kryssområdet og i lokal-, gangog sykkelvegsystemet bli forringet.
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Det er utfordringer knyttet til sikring mot drenering av Bøkeskogen under anleggsfasen. Korridoren
anses likevel som gjennomførbar uten irreversibel skade på Farriskildene og grunnvannsforekomsten
og Bøkeskogen.
Korridor D er gitt samlet vurdering svært vanskelig. Det er først og fremst begrunnet med at løsningen
vil komme i konflikt med lokalvegsystemet knyttet til E18. Variant 3D-1 ville medføre at store deler av
vegsystemet som nå er under bygging i Hammerdalen må rives, for så å bygges opp igjen på en
alternativ måte som gir rom for jernbanen. Dersom man skulle lykkes i å finne en teknisk tilfredsstillende
løsning, vil likevel viktige kvaliteter som er planlagt inn i kryssområdet og i lokal-, gang- og
sykkelvegsystemet bli forringet.

8.6.5 Nærmere om kostnader, korridor D, Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen
Varianter i korridor D er den nest mest kostnadskrevende av alle variantene på delstrekning 3.

8.6.6 Nærmere om samfunnsøkonomi, korridor D, Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen
Kostnadsforskjellene betyr mest for samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Variantene i korridor D har den
nest laveste samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

8.6.7 Anbefaling, korridor D, Sandefjord – Larvik via Bøkeskogen
Variant i korridor D anbefales ikke utredet videre på grunn av høye kostnader, lav samfunnsøkonomisk
lønnsomhet og komplisert anleggsgjennomføring. Stasjonslokaliseringen vurderes heller ikke som
særlig egnet.
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Samlet vurdering, korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor Heyerdahl
videregående skole

Tabell 8-10 gir en samlet oversikt over de ulike vurderingskriteriene.

Kjøretid
Tønsberg – Stokke
(min:sek)

Kostnader
Diff. fra referanse
(%-vis forskjell)

NNV
Diff. fra referanse
(%- forskjell)

Teknisk
gjennomførbarhet og
anleggsgjennomføring

Arealverdier

Stasjonslokalisering,
by- og
knutepunktutvikling

Variant
3E-1

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Tabell 8-10 Samlet vurdering, korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor Heyerdahl videregående
skole

06:50

54 %

-53 %

8.7.1

Jernbaneteknisk funksjonalitet, korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor Heyerdahl
videregående skole
Hovedutfordringen i korridor E er fraviket fra regelverket knyttet til plattform i kurve. Videre er minstekrav
benyttet i horisontal- og vertikalkurvaturen. Traséen går i tunnel og på bro, noe som øker behov for
vedlikehold og krever tilrettelegging for gode rømnings- og redningsforhold.

8.7.2

Stasjonslokalisering, by og knutepunktutvikling, korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor
Heyerdahl videregående skole
Stasjonslokalisering ved Thor Heyerdahl videregående skole ligger utenfor og strukturelt frakoblet
sentrumskjernen. Eventuelle arealutviklingsområder vil ikke kunne integreres med øvrig bystruktur og
planlagt byutvikling. Det er dårlig tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtransport.

8.7.3 Arealverdier, korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor Heyerdahl videregående skole
Korridor E har mange av de samme utfordringene som korridor A på østsiden av Lågen.
I Larvik by vurderes arealkonfliktene samlet til å være middels til stort på vestsiden særlig knyttet til
Bøkeskogen og Farriskilden. Korridoren krysser uteområdet til Thor Heyerdahl videregående skole og
idrettsanlegg (Fram Stadion) og har derfor et konfliktpotensial knyttet til nærmiljø.

8.7.4

Teknisk gjennomførbarhet, korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor Heyerdahl
videregående skole
I korridor E er stasjonen plassert ved Thor Heyerdahl videregående skole. Fra Mesterfjellet går
jernbanen i bergtunnel og gjennom to løsmassetunneler fram til Hammerdalen, og krysser på bro over
Farriselva før den går inn i en tredje løsmassetunnel vest for Hammerdalen.
En hovedutfordring er bygging av løsmassetunnelene. De geotekniske forholdene ved den østligste
løsmassetunnelen er svært kompliserte, og løsmassetunnelen kan vise seg meget vanskelig å bygge. I
tillegg er det en vesentlig konflikt med Møllegata i Hammerdalen, hvor det synes meget komplisert å
finne en tilfredsstillende løsning for et omlagt vegsystem.
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Nærmere om kostnader, korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor Heyerdahl
videregående skole

Varianter i korridor E er kostnadskrevende og ligger i mellomsjiktet dersom man rangerer kostnader på
delstrekning 3.

8.7.6

Nærmere om samfunnsøkonomi, korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor Heyerdahl
videregående skole
Kostnadsforskjellene betyr mest for samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Korridor E har høyere
kostnader enn referansealternativet og har derfor dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

8.7.7 Anbefaling, korridor E, Sandefjord – Larvik via Thor Heyerdahl videregående skole
Varianter i korridor E anbefales ikke utredet videre på grunn av høye kostnader, lav samfunnsøkonomisk
lønnsomhet og kompliserte anleggsgjennomføring. Stasjonslokaliseringen har dårligere tilgjengelighet i
forhold til dagens stasjonslokalisering.
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9 MÅLOPPNÅELSE OG VIDERE PLANLEGGING
Måloppnåelse er vurdert ut fra syv effektmål.
Alle anbefalte korridorer og varianter oppnår målet om pålitelighet og sikrer høy nok kapasitet og
frekvens. Det er krevende å oppnå reisetidsmålet. Det bør derfor i videre arbeid vurderes
optimaliseringer og stoppmønster for å sikre best mulig reisetid.
Stasjonslokaliseringene tilhørende de anbefalte korridorene har i varierende grad potensial for å
bygge opp under planlagt by- og knutepunktutvikling. Tilgjengelighet og byutviklingspotensialet må
utredes videre i samarbeid med andre ansvarlige myndigheter.
Det er mål om få inngrep og reduserte varige virkninger i områder med internasjonale, nasjonale eller
regionale verdier. Dette er særlig krevende å oppnå på delstrekning 1 mellom Tønsberg og Stokke
hvor de anbefalte korridorene vil gi inngrep og nærføring til middelaldergrunn i Tønsberg, RAMSARområdet Ilene og verdifulle områder over Jarlsbergjordene.
Dette kapittelet gir en samlet oversikt over våre anbefalinger av hvilke varianter som skal danne
grunnlag for videre planlegging, og hvilke planområder som er aktuell for neste planfase.
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Måloppnåelse

Måloppnåelse for de anbefalte korridorene på strekningen Tønsberg-Larvik er vurdert ut fra syv
effektmål:

1 - Pålitelig togtilbud
Pålitelig togtilbud er vurdert gjennom vurderingskriteriet «Jernbaneteknisk funksjonalitet». Det er vurdert
som sannsynlig at samtlige korridoralternativer vil kunne oppnå pålitelighetsmålene, men noen vil kreve
flere tiltak enn andre for å oppnå det.

2 - Kort reisetid
For Vestfoldbanen betyr dette:
•
•

1 time Oslo – Tønsberg
1 ½ time Oslo - Porsgrunn

Gitt én time kjøretid til Tønsberg og to minutter oppholdstid på stasjonen, gir dette en målsetning om 28
minutter på strekningen Tønsberg-Porsgrunn.
Kjøretidsanalysen viser at beregnet kjøretid mellom Tønsberg og Porsgrunn med de ulike
trasévariantene og angitt stoppmønster vil være mellom 32 til 36 minutter. Ingen av de foreslåtte
trasévariantene vil altså oppnå kjøretidsmålet med angitt stoppmønster.
I det videre arbeidet må stoppmønsteret vurderes, og traséene må optimaliseres ytterligere, for å sikre
best mulig reisetid.

3 - Høy kapasitet og frekvens
Infrastrukturen skal dimensjoneres for å kunne håndtere denne togfrekvensen:
•
•
•

Minst fire InterCity-tog pr. time og retning mellom Oslo og Tønsberg, og minst to InterCity-tog
pr. time og retning mellom Tønsberg og Skien
Fjerntog. Ett tog pr. time og retning
Godstog. Vestfoldbanen skal dimensjoneres for godstrafikk slik at den skal kunne fungere
som erstatningsbane for gjennomgående godstog fra Sørlandsbanen i avvikssituasjoner.
InterCity-utbyggingen legger til rette for noe lokal godstrafikk langs Vestfoldbanen

Alle de anbefalte variantene sikrer høy nok kapasitet og frekvens. Flere av de anbefalte variantene
ligger på minstekrav til stigning, dette kan påvirke fremføringsmulighetene for godstog. Det skal
gjennomføres en vurdering av stigningsforholdene på tilgrensende banestrekninger for å avklare hva
som bør være minstekravet til stigning på Tønsberg – Larvik.

4 - Miljøvennlig transportsystem
Redusere utslippene av klimagasser målt i CO2-ekvivalenter
Klimagasser kan reduseres dersom det blir overført transport fra veg til bane. En utbygging av InterCity
vil bety en overføring av transport, men det er i dette arbeidet ikke identifisert forhold som gir grunnlag
for å skille korridorer og varianter med tanke på oppnåelse av målet om et miljøvennlig transportsystem.
Det har blitt utviklet et miljøbudsjett gjennom forstudiet som kan anvendes til å optimalisere
ressursbruken med hensyn til bygging samt til å dokumentere utslipp i fra planlegging til utbygging. Til
tross for at den rimeligste traséen er den lengste, har denne likevel klart lavere utslipp fra etablering og
drift av infrastrukturen. Dette henger sammen med at man har en mindre andel tunnel, kulvert og bro
og mer dagsone. Dagsone har lavere utslipp enn de tre første variablene. Varianten med lavest estimert
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reisetid (og kortest lengde), er også den med nest høyest utslipp, kun overgått av den dyreste varianten,
som har en stor andel kulvert.
Resultatene som er diskutert ovenfor viser betydningen av hvordan en trasé er sammensatt av ulike
typer infrastruktur, og at ressurskrevende konstruksjoner er drivende for den totale miljøbelastningen.
Samtidig kan tunnel og bro bidra til å gjøre traséens lengde kortere og det vil være en avveining mellom
distanse og kompleksitet i infrastrukturen.
Resultatene er imidlertid usikre på dette plannivået, og klimautslipp må dokumenteres bedre i neste
fase.
Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk, og minske behovet for ny vegutbygging
I dette forstudiet har vi lagt vekt på å identifisere stasjonsløsninger som ivaretar følgende hensyn:
•
•
•
•

Plassering i forhold til dagens sentrumskjerne
Bosatte og ansatte
Tilgjengelighet
Potensial for by- og knutepunktutvikling

De anbefalte stasjonslokaliseringene er de som ivaretar disse forholdene på en tilfredsstillende måte.
Stasjonslokaliseringene på Korten i Tønsberg og ved Sandefjordveien i Sandefjord er noe mindre egnet
enn de øvrige alternativene i disse byene. I Larvik er det stasjonene ved dagens lokalisering og Johan
Sverdrups gate som er vurdert som best. Øvrige lokaliseringer er mindre egnet eller ikke egnet. Det vil
i den videre planleggingen være nødvendig å vurdere hvordan stasjonsområdene kan utformes for å
sikre et velfungerende knutepunkt med god tilgjengelighet. Dette kan danne et konkret grunnlag for
samarbeid mellom andre offentlige og private aktører, interesser og ansvar knyttet til utvikling av gode
knutepunkt.

5 - Regionvekst og by- og tettstedsutvikling
Styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion, gjennom utvikling av kompakte byer og
tettsteder og økt tilgjengelig mellom byene langs InterCity-korridoren og mot Oslo-området
Det har i utredningsarbeidet blitt lagt vekt på å identifisere sentralt plasserte knutepunkter som nås av
flest mulig, og korridorer som gir kort reisetid mellom byene og til Oslo.
Stasjonslokaliseringene på Korten i Tønsberg og ved Sandefjordveien i Sandefjord er noe mindre egnet
til knutepunktutvikling enn øvrige alternativer i disse byene og får derfor en mindre andel lokale reiser
som går og sykler til stasjonen. Disse stasjonene er imidlertid knyttet til korridorer som gir kort reisetid
og økte andeler for gjennomgangstrafikken – og i så måte bidrar til å binde Grenlandsregionen nærmere
Vestfold-byene og Oslo. I Larvik er det stasjonene ved dagens lokalisering og Johan Sverdrups gate
som er vurdert som best. Øvrige lokaliseringer er mindre eller ikke egnet.
Det vil være viktig i neste fase å vurdere tiltak for å ivareta disse målsettingene bedre de
stasjonslokaliseringene som anbefales utredet videre.
Gjennom utredningsarbeidet har det også framkommet at en integrert fly/tog – terminal på Torp gir bedre
tilgjengelighet og dermed større nytte for samfunnet enn en løsning med mating med buss til
flyterminalen.
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6 - Trafikksikkert transportsystem
Et trafikksikkert transportsystem gir en reduksjon i antall ulykker med drepte og alvorlig skadde. Det er
reduksjon som følge av overført trafikk og tryggere kryssing av jernbanen.
Det er ikke identifisert forhold som gir grunnlag for å skille korridorer og varianter med tanke på
oppnåelse av målet om trafikksikkert transportsystem.

7 - Arealinngrep
Inngrep i viktige naturressurser som dyrket og dyrkbar mark, friluftsområder, naturmiljøer og
kulturminner er vurdert under vurderingskriteriet «Arealkonflikter». Gjennom forstudiet har det blitt
identifisert arealer på bakgrunn av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA) med
internasjonale, nasjonale eller regionale verdier.
Hensyn til disse har blitt forsøkt tillagt avgjørende vekt. Dette er særlig krevende å begrense inngrep på
delstrekning 1 mellom Tønsberg og Stokke både i korridor B og C hvor begge de anbefalte korridorene
gir nærføring til middelaldergrunn i Tønsberg, RAMSAR-området Ilene og verdifulle områder ved
Jarlsberg.
Nedgravde løsninger i korridor A vil gi voldsomme inngrep i anleggsperioden. Broløsninger vil bli
dominerende i bybildet.
I Larvik er nærføring til Herregården og Farriskilden utfordrende, men optimalisering av traséene og
avbøtende tiltak er mulig.
Langs hele strekningen er det landbruksarealer med høy verdi. Videre utrednings- og
registreringsarbeid vil kunne føre til nye funn av områder med høye verdier.
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Videre planlegging

På delstrekning 1, Tønsberg – Stokke, anbefaler vi at følgende utredes videre (se Figur 9-1):
•
•
•
•
•

Korridor B via Jarlsberg og Sem. Unntak: Variant med stasjon på Korten
Korridor C (med basis i optimalisert variant 1C-4) med trasé nord for Slottsfjellet, via
Byfjorden til Smørberg/Vear. Traséen går ikke via Kaldnes
Stasjonsløsninger for korridor B ved dagens stasjon i Tønsberg
Stasjonsløsning for korridor C ved Eckersbergs gate
Stokke utredes med og uten stasjon ved dagens plassering. Uten stasjon kun med korridor
vest for Stokke, det vil si at korridor øst for Stokke utgår. Korridor gjennom Stokke
kombineres med korridor øst for Torp. Korridor vest for (utenom) Stokke kombineres med
korridor vest for Torp

Figur 9-1 Oversikt over foreløpige korridorer innenfor delstrekning Tønsberg - Stokke som
anbefales utredet videre (grønne linjer) og korridorer som forkastes (grå linjer).
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På delstrekning 2, Stokke – Sandefjord, anbefaler vi at følgende utredes videre (se Figur 9-2):
•
•
•

Torp utredes med og uten stasjon. Stasjonsløsning både øst og vest for Torp
Korridor A via dagens stasjon i Sandefjord
Korridor B via stasjon ved Sandefjordsveien

Figur 9-2 Oversikt over foreløpige korridorer innenfor delstrekning Stokke - Sandefjord som
anbefales utredet videre (grønne linjer) og korridorer som forkastes (grå linjer).
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På delstrekning 3, Sandefjord – Larvik, anbefaler vi at følgende utredes videre (se Figur 9-3):
•
•

Korridor A via dagens stasjon. Unntak: Nedgravd stasjon, trasé nord for Sanden/sør i
Hammerdalen og variant øst for Lågen via Verningen
Korridor B via stasjon ved Johan Sverdrups gate

Figur 9-3 Oversikt over foreløpige korridorer innenfor delstrekning Sandefjord - Larvik som
anbefales utredet videre (grønne linjer) og korridorer som forkastes (grå linjer).
Anbefalte varianter og korridorer innarbeides i planprogrammet for kommunedelplan InterCity Tønsberg
– Larvik, og danner grunnlag for videre arbeid med teknisk hovedplan for den samme strekningen.
Kart som viser anbefalte korridorer og forslag til planavgrensning er vist i Figur 9-4. Avgrensningen tar
høyde for de anbefalte korridorene utredet i forstudiet samt det potensiale for optimalisering som er
identifiserte gjennom dette utredningsarbeidet.
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Figur 9-4 Oversikt over anbefalte korridorer og utredningsområder på strekningen Tønsberg –
Larvik (Farriseidet).
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Terminologi

Terminologi/
forkortelser

Forklaring

AM

Arbeidsmøte

AEM

Airborn Electromagnetic-scanning er en metode for å kartlegge grunnens
geotekniske og geologiske egenskaper over store områder.

Arealverdier

Verdier knyttet til bestemt geografisk sted, for eksempel en bevaringsverdig
bygning, Kjelleolla eller Gokstadhaugen

BNN (brutto nåverdi)

Brutto nåverdi er nåverdien av den samfunnsøkonomiske nytten ved
reisetidsbesparelser og kostnadsreduksjoner m.m.

NNV (netto nåverdi)

Netto nåverdi er brutto nåverdi (BNN) fratrukket investeringskostnader.

Cut&cover-løsning

En tunnel/betongkonstruksjon som i byggefasen støpes i en utgravd og åpen
byggegrop som igjen gjenfylles.

IC

InterCity

Jernbaneteknisk
funksjonalitet

Løsninger som ivaretar krav og anbefalinger for de jernbanetekniske fagene
iht. Konseptdokumentet.

Konseptdokumentet

Strategisk dokument for planlegging av ny infrastruktur i IC-området.
Dokumentet ivaretar samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og funksjonalitet
med hensyn til togframføring, drift og vedlikehold, og danner et helhetlig
konsept for InterCity-strekningene.

KVU

Konseptvalgutredning

Oppetid

Er av Jernbaneverket brukt for å beskrive forsinkelsesnivået. Beregnes som
antall planlagte togtimer for person- og godstog fratrukket antall
forsinkelsestimer forårsaket av forhold i jernbaneinfrastrukturen i prosent av
antall planlagte togtimer.

RAMS

Er en samlet betegnelse for jernbanesystemets egenskap for sikkerhet og
tilgjengelighet. Tilgjengelighet, uttrykt som en funksjon av systemets
pålitelighet og vedlikeholdbarhet, utgjør tilsammen RAM-egenskapene til
jernbaneinfrastrukturen.
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Terminologi/
forkortelser

Forklaring

RAM

Som RAMS, men uten at sikkerhet er tatt med.

RAMSAR-område

Side:

Ramsar-konvensjonen var en internasjonalt konvensjon der medlemslandene
ble enige om å ta vare på noen utvalgte internasjonalt viktige
våtmarksområder. Områdene har restriksjoner både gjennom konvensjonen og
gjennom lokale vernebestemmelser. I Norge er de fleste Ramsar-områdene
også naturreservat.

Regularitet

Er av Jernbaneverket brukt for å beskrive andelen tog som går som planlagt i
rutetabellen.

Responstid

Responstid er definert som den tid det tar fra en feil er meldt til den som har
driftsvakt og til relevant mannskap har ankommet feilstedet.

RPBA

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, vedtatt i Fylkestinget i Vestfold 6.
mars 2014.

SSB

Statistisk sentralbyrå

T2050IC

Betegner utarbeidet tilbudskonsept (antall og typer tog pr. dag) som skal
trafikkere strekningen i 2050. Beskrevet i konseptdokumentet[2]

Teknisk regelverk

Et viktig styringsverktøy og hjelpemiddel ved utforming, bygging og
dimensjonering av jernbaneanlegg.

TSI

Technical Specifications for Interoperability

VA

Vann og avløp
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1 INNLEDNING
I kostnadsestimatet beregnes det en forventet kostnad for de ulike variantene. Prosjektet er i en
utredningsfase og kostnadsnøyaktigheten skal være innenfor +/- 40 %. For å kunne gjennomføre en
dokumenterbar prosess og kvalitetssikre utførelsen følges Estimeringshåndboken STY-600466,
rev.003.
For å beregne kostnader er "InterCitymodellen" benyttet. I forbindelse med mulighetsstudien for Østfoldog Vestfoldbanen i 2010, samt KVU InterCity i 2011/12, ble denne metoden utviklet og benyttet for å
beregne kostnader. Metoden går ut på at man på forhånd definerer et nødvendig antall typiske
kostnadselementer for en dobbeltsporet jernbane. Kostnaden er angitt som løpemeterkostnad eller
enhetskostnad. Hvis tekniske løsninger eller kompleksitet ikke dekkes av noen av de forhåndsdefinerte
løsningene må nye kostnadselementer utarbeides og benyttes for disse strekningene.
Basisestimat for en delstrekning eksklusiv påslag blir dermed:
Estimerte kostnader = ∑Løpemeterkostnad x løpemeter + ∑enhetskostnad x enheter
Den estimerte kostnaden har vært grunnlag for en usikkerhetsanalyse. Vurdering av påslag
(entreprenørens rigg/driftskostnader og byggherrens felleskostnader) og usikkerheter er vurdert i
usikkerhetsanalysen.
Resultatene fra usikkerhetsanalysen er presentert i Figur 1-1 og Figur 1-2. Resultatet er gjengitt som
%-vise forskjeller fra referansesituasjonen som er korridor A for alle delstrekninger.
Kostnadene er beregnet for strekningen fra påkoblingen mot den tidligere utbygde strekningen
Barkåker-Tønsberg og fram til påkoblingen mot Kleivertunnelen som er under bygging i prosjektet
Farriseidet-Porsgrunn.
Forventet kostnadene benyttes som grunnlag for den samfunnsøkonomiske analysen, og de kan også
benyttes for å sammenligne utbyggingskostnadene mellom de ulike variantene.
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Figur 1-2 Oversikt over den %-vise differansen i de forventende utbyggingskostnadene (P50)
sett i forhold til referansealternativene 1A-1, 2A-1 og 3A-1.
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Figur 1-3 Oversikt over den %-vise differansen i de forventende utbyggingskostnadene (P50)
sett i forhold til referansealternativene for varianter som går utenom Stokke.
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Det er gjort kjøretidsberegninger for delstrekningene og korridorene innenfor disse. Analysen har
beregnet kjøretider for Regionekspresstog, Fjernekspresstog og tog som ikke stopper i Stokke eller på
Torp. I Figur 1-1 vises kjøretider for Regionekspresstog som stopper på alle stasjoner mellom Tønsberg
og Porsgrunn (Tønsberg, Stokke, Torp, Sandefjord, Larvik og Porsgrunn). Oppgitte kjøretider er mellom
stasjoner, opphold på stasjoner er ikke inkludert.

Figur 1-1 Oppsummering beregnede kjøretider for Regionekspresstog som stopper på alle
stasjoner mellom Tønsberg og Porsgrunn (ikke inkludert oppholdstid på stasjonene).
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Konseptdokumentet for IC-strekninger angir et kjøretidsmål Oslo – Tønsberg på 1:00 time og Oslo –
Porsgrunn på 1:30. For å oppnå reisetid Oslo - Porsgrunn 1:30 og gitt en reisetid Oslo – Tønsberg på
1:00 må reisetidsmålet Tønsberg – Porsgrunn bli 28 minutter. Grunnen til at reistidsmålet ikke blir 30
minutter (differansen mellom 1:30 og 1:00) skyldes at 2 minutter oppholdstid i Tønsberg gir redusert tid
tilgjengelig til Porsgrunn. Reisetidsmålet Oslo – Porsgrunn på 1:30 antas, ut fra Konseptdokumentet, å
gjelde for Regionekspress. Regionekspress stopper på alle stasjoner mellom Tønsberg og Porsgrunn,
det vil si stopp på Tønsberg, Stokke, Torp, Sandefjord, Larvik og Porsgrunn.
Kjøretidsanalysen viser at beregnet kjøretid fra avgang Tønsberg og til ankomst Porsgrunn med de ulike
trasevariantene og angitt stoppmønster vil være mellom 32:09 og 36:30. Ingen av de prosjekterte
trasevariantene vil altså oppnå kjøretidsmålet med angitt stoppmønster. Oppholdstiden på stasjonene
Stokke, Torp, Sandefjord og Larvik er 1 minutt på hver stasjon.
For å oppnå kjøretidsmålet på 28 minutter viser analysen i forstudiet at det er nødvendig å redusere
antallet stopp mellom Tønsberg og Porsgrunn. Det er beregnet kjøretid med direkte forbindelse mellom
Tønsberg og Sandefjord, altså uten å stoppe i Stokke og Torp. Med kombinasjonen 1A-1, 2B-2 og 3B1 gir dette en total kjøretid mellom Tønsberg og Porsgrunn på 27:36 inkludert oppholdstid i Sandefjord
og Larvik. Beregnet kjøretid tilfredsstiller altså kjøretidsmålet på 28 minutter. Korridor C på delstrekning
1 vil også tilfredsstille kjøretidsmålet uten stopp i Stokke eller på Torp. Dersom toget kjører direkte
mellom Tønsberg og Sandefjord vil stasjonsplassering i Larvik ikke være avgjørende for å oppnå
kjøretidsmålet. Analysen viser også at det ikke er nok kun å fjerne stopp på Stokke.
Fra analysen kommer det frem at varianter som benytter dagens sløyfe i Tønsberg (korridor B), anses
som uaktuell dersom kjøretidsmålet skal oppnås. Selv ved å kjøre direkte mellom Tønsberg og
Sandefjord vil tiden overskride kjøretidsmålet beskrevet i Konseptdokumentet for IC-strekninger.
Fjernekspresstog kjører direkte mellom Tønsberg og Porsgrunn, det vil si at toget ikke stopper på noen
av de mellomliggende stasjonene. I analysen er det sett på 3 ulike sammensatte varianter. Disse er vist
i Tabell 1-1. Alle benytter korridor A på delstrekning 1, men har varierende korridorer på delstrekning 2
og 3. Avhengig av hvilke korridorer traseene benytter på delstrekning 2 og 3 varierer kjøretiden
Tønsberg – Porsgrunn med opptil 3,5 minutter. Fjernekspress som benytter korridor B (sløyfa) i
Tønsberg vil bruke 2-3 minutter mer enn tog som benytter korridor A og C i Tønsberg. Dette medfører
cirka 6 minutter forskjell mellom hurtigste og sakteste Fjernekspress på strekningen Tønsberg –
Porsgrunn. Det foreligger foreløpig ikke kjøretidsmål for Fjernekspress på denne strekningen.

Tabell 1-1 Total kjøretid for Fjernekspresstog mellom Tønsberg og Porsgrunn
Sammensatt
Kjøretid Tønsberg – Porsgrunn
variant
(inkl. 13 % påslag)
[mm:ss]
1A-1, 2A-1, 3A-1
25:55
1A-1, 2B-2, 3A-1
23:52
1A-1, 2B-2, 3B-1
22:16

