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Bli med oss frem!

SørveStbanen 
- historien og fremtiden
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SørveStbanen 
- historien og fremtiden
I 1893 kom den daværende Jernbankommitéen med følgende uttalelse: 
“Enda mangler Sørlandet det hovedkommunikasjonsmiddelet som skulle 
rydde til side forsinkelsene i åndelig og materiell utvikling”. Selv om vi i dag 
bruker andre ord, er problemstillingene fortsatt de samme. Utviklingen skyter 
fart rundt Oslo og Stavanger, mens områdene mellom henger etter.
 
I dette oppsettet finner du en oversikt over historiske hendelser, rapporter og 
utredninger som omhandler en sørvestlig jernbanforbindelse. De peker alle mot de 
samme konklusjonene:

- Dagens Sørlandsbane og Vestfoldbane er alt for dårlige til å opprettholde  
 konkurranseevnen. 
-  En fremtidig ny høykvalitetsbane vil være svært lønnsom. 
-  Sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med Grenlands- 
 banen er nøkkelprosjektet i Sørvestbanen. 
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I 1871 ble det ved kongelig resolusjon bestemt at det skulle planlegges en jernbane gjennom Vestfold 
(daværende Jarlsberg og Larvik) og fram til Brevik. Flere traseer ble vurdert, disse kan deles inn i to hovedkate-
gorier, en indre linje og en kystlinje. Den såkalte indre kystlinje ble valgt, og i 1875 vedtok Stortinget at den skulle 
bygges. (Wikipedia) Fra Stavanger i 1871 kom den første tanken om en Vestlandsbane i form av en henstilling til 
Regjeringen om å få undersøkt en linje fra Kongsberg til Stavanger. (Brøgger)

I 1875 la den første store jernbanekomite frem sin innstilling for Stortinget. Innstillingen brøt med tradisjonell 
tenking i planleggingen. Til denne tid hadde jernbanebyggingen hatt et lokalt preg. 
Målsetningen var å binde by og landområdene sammen. Blant flere prosjekter ble tanken om en jernbane-
forbindelse mellom Øst- og Vestlandet lansert. (NSB Jubileumskomite)

Allerede i 1875-76 utarbeidet den daværende Jernbanestyrelsen en plan for å forlenge Grevskabsbanen gjen-
nom Porsgrunn og videre vestover. Banen skulle gå over Porsgrunnselva omtrent hvor Østre Porsgrunns damp-
skipskai lå og til Moldhaugen på den andre siden. Derfra skulle banen følge elva og siden kysten av Frierfjorden 
over Røra i Solum til Vold, og fortsette gjennom Kilebygda. Her var banen forutsatt å skulle gå over gården Fjeld, 
gjennom Høydalen, langs Henneseidvatn og videre til Drangedal. Banestykket Porsgrunn – Drangedal var tenkt 
som første del av en kystbane nedover Sørlandet. (Kilde: Braathen)

I 1882 foreslås det jernbane fra Porsgrunn eller Skien til Kristiansand. (Ostvedt 3)

I 1893 uttalte daværende Jernbanekomite: Det har gått 30 år siden den gang det ble tenkt på en bane fra øst 
til vest og enda mangler Sørlandet det hoved kommunikasjonsmiddelet som skulle rydde til side forsinkelsene i 
åndelig og materiell utvikling. (Brøgger)

I 1893 sendte felleskomiteen for Vestlandsbanen inn en søknad om bevilgning til stambane mellom Skollenborg 
og Grovane, men sidebaner til Skien, Kragerø, Arendal og Åmli kirke, det skulle også senere bli sidebaner til 
Risør, Grimstad og Tvedestrand og opp til Notodden. 16 år senere sto anlegget ferdig. (Ostvedt 2)

I 1896 ble det vedtatt plan og overslag for strekningen Flekkefjord – Sirnes, men først i 1897 ble tilslutningen 
til Jærbanen definitivt fastslått. Banen skulle følge innlandslinjen fra Egersund gjennom Helleland, Heskestad, 
Lund, Bakke og gå over Sirnes til Flekkefjord. (Ostvedt 2)

I 1907 vedtok kommunikasjonskomiteen en innlandslinje fra Flekkefjord over Sveindal til Grovane. Ville da bygge 
Sørlandsbanen som en bredsporet innenlandsbane i hele dens lengde. Strekningen var Kongsberg – Meheia – 
Hjuksebø – Skurtøy – Høl – Nelaug – Hynnekleiv – Ogge – Grovane – Sveindal – Flekkefjord. (Ostvedt 3)

I 1908 var Sørlandsbanen oppe i Stortinget og da henviste jernbanekomiteen til en statistikk i 1906 hvor det 
viste seg at kystruten hadde 217 forsinkelser og bare 142 ankomster noenlunde i rute. I 1907 var det 245 
forsinkelser og 113 ankomster noenlunde i rute. Det skulle ta 39 timer Stavanger – Kristiania, men i gjennom-
snitt fra de tre siste vintrene tok det 53 timer. De mente at dette måtte forbedres. (Brøgger) Det ble vedtatt på 
Stortinget i 1908 at landet en gang i fremtiden skulle få en stambane fra Oslo til Stavanger, og at arbeidet skulle 
begynne ved Kongsberg. 4 år senere begynte anleggsarbeidet. (NSB Jubileumskomite)

sammendrag 
- historikk av sørvestbanen
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Frem til 1913 ble banen i planer og på utbygde strekninger omtalt som Vestlandsbanen. Dette året vedtok 
Stortinget med 83 mot 40 stemmer å omdøpe den planlagte jernbanestrekningen Oslo– Kongsberg–Kristian-
sand–Stavanger fra Vestlands- til Sørlandsbanen. (Wikipedia)

I 1919 foreslo undersøkelsessjefen at jernbanen skulle gå videre vestover langs Flekkefjordbanens trase gjen-
nom Lund og Heksestad til Klunglan i Helland. Der skulle stambanen si farvel til Flekkefjordsbanen og gå sin 
egen vei gjennom Bjerkreim og Gjesdal til Ganddal i Høyland, der den kom inn på Jærbanen som den fulgte 
frem til Stavanger. (Ostvedt 3)

I 1920-årene begynte biltrafikken å bli synlig som en konkurrent til jernbanen. Veiutbyggingen tok over, og jern-
banen ble tvunget på defensiven. (Jernbaneverket)

I 1923 ble det vedtatt at banen skulle fortsette utbyggingen av stambanen fra Kragerø og vestover. Den ble 
igangsatt i 1926. (NSB Jubileumskomite)

Så kom 2. verdens krig. Utbygging av jernbanenettet var en prioritert oppgave for okkupasjonsmakten, som 
forserte flere av anleggene, med stort sett elendig kvalitet som resultatet. Hele Sørlandsbanen ble fullført i 1944 
til Stavanger, men da med mye dårlig kvalitet på banen. (Wikipedia)

Lange strekninger går jernbanen i innlandet, og ikke langs den mer befolkningsrike kystlinjen. En grunn til dette 
var at jernbanelinja skulle beskyttes mot invaderende styrker. Jernbanen var en viktig transportåre for transport 
av soldater, såvel som krigsmateriell, og ved å legge linjen inn i landet hindret man at banen kunne bli truet av 
krigsskip. En annen årsak var at linja der kunne følge den geologiske strukturen slik at antall tunneler kunne 
begrenses, og banen ble dermed billigere å bygge. (Wikipedia)

For øvrig ble det i årene 1942-45 laget omfattende planer for ”Indre stambane”, en forløper for høyhastighets-
bane mellom Oslo og Stavanger. Også her ble sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen et 
stridens eple. I 1942 lanserer den interkommunale Jernbanekomité i Stavanger planer for en direkte bane (indre 
stambane) fra Stavanger direkte til Sørlandsbanen i Bø eller Lunde i Telemark. I 1944 tar Porsgrunn kommune 
initiativet til ”Det manglende bindeledd”, ny jernbane fra Porsgrunn til Drangedal. (Kilde: Braathen)

Først i 1952 kom det en fornyelsesbevilgning med en plan for elektrifisering av banenettet, kalt “Vekk med 
dampen” Denne ble fullført i 1969/70 og damplokomotivene var fullt ut erstattet av elektriske- og dieseldrevne 
lokomotiver. Dette reduserte reisetiden på en rekke strekninger, og førte til vekst i togtrafikken. (Jernbaneverket)

I 1960 kom et annet viktig vendepunkt i jernbanens historie: Frigivelsen av bilkjøp. 1960-tallet ble preget av laber 
nyinvestering og synkende status for jernbanen. (Jernbaneverket)

Hele Sørlandsbanen ble fullført i 1944 
til Stavanger, men da med mye dårlig kvalitet på banen. 

Ved å legge banen inn i landet, hindret man at den 
kunne bli truet av krigsskip.
“
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Sørvestbanen
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SørveStbanen 
rapporter og utredninger 
1992-2013

Det er til sammen 26 rapporter og utredninger som har noen felles 
konklusjoner:

• Dagens Sørlandsbane og Vestfoldbane er alt for dårlige til å opprettholde  
 konkurranseevnen.

• En fremtidig ny høykvalitetsbane vil være svært lønnsom.

• Sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med Grenlands - 
 banen er nøkkelprosjektet i Sørvestbanen.
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1992  NSB, Moderne Sørlandsbane - Sammenknytning Sørlandsbanen og Vestfoldbanen  
  Rapporten  vurderer virkningene av en ny trase som binder sammen Sørlandsbanen og Vestfold  
  banen, sa tidig som den forutsetter Inter City-tog mellom Oslo og Kristiansand med 2 timers   
  frekvens. Rapporten viser både samfunnsøkonomisk og driftsøkonomisk lønnsomhet.

1993  NSB, Modernisert Vestfoldbane
  Rapporten er en konsekvensutredning etter plan– og bygningsloven og sammenfatter resultatene  
  med beskrivelse av traseene og virkninger på miljø, naturresurser og samfunn. Konsekvensene er  
  for en stor del positive og NSB anbefaler gjennomføring av moderniseringen og videre plan- 
  legging for dette.
  
  NSB, Modernisering av Sørlandsbanen
  Rapporten er en oppsummering av to ideseminar som ble holdt i Kristiansand og Stavanger 
  høsten 1993. Alternativ lokalisering av banen, herunder en sammenknytting av Sørlandsbanen og  
  Vestfoldbanen over Grenland, er eksempel på tiltak som vil bli vurdert.
 
1994  Agderforskning, Næringsstruktur langs Sørlandsbanen Drammen–Stavanger. Hvor finnes  
  vekstpotensialet i næringslivet?
  Rapporten kartlegger viktige sider ved næringsstrukturen i området som kan berøres av en  
  modernisering av Sørlandsbanen fra Drammen til Stavanger. Stavanger, Kristiansand og Drammen  
  er overrepresentert med arbeidsplasser innenfor forretningsmessig tjenesteyting. 70% av landets  
  arbeidsplasser innen høyteknologisk industri ligger langs alternative traseer for Sørlandsbanen.   
  
  
  NSB, Høyhastighet Oslo–Stavanger – Vurdering av markedspotensial.
  Rapporten beskriver trafikkprognoser for flere alternative trasevalg. Utbygging til høyhastighet
  på Sørlandsbanen vil kunne gi betydelig trafikkøkning på banestrekningen. Beregningene
   indikerer at alternativene med punktvis utbedring gir høyere trafikkvekst per investert krone enn   
  alternativene med full utbygging av hele banestrekningen.
 
  NSB, Nytt togtilbud i Telemark og Aust-Agder.
  Rapporten beskriver forslag til utviklingstiltak 1995-2001 for Bratsbergbanen og Sørlandsbanen  
  Arendal-Kongsberg/Hokksund. Analysen av dagens marked viser at jernbanen har et betydelig   
  vekstpotensial hvis tilbudet forbedres slik at tog framstår som et bedre alternativ enn bruk av bil.   
  Uten tilstrekkelig fornyelse av materiellet vil togtilbudet i området gradvis miste sin konkurranse- 
  kraft i markedet.

  NSB, Nytt regiontilbud i Sørvest-Norge.
  Rapporten inneholder en analyse av transportbehovet og tilbudet av region- og lokaltog på  
  strekningen Kristiansand–Stavanger. Analysen viser at jernbanen har et betydelig vekstpotensial  
  hvis tilbudet forbedres slik at tog fremstår som et bedre alternativ enn bruk av bil eller fly. Uten 
  tilstrekkelig fornyelse av materiellet vil togtilbudet gradvis miste sin konkurransekraft og kostnads- 
  utviklingen vil bli ugunstig.

rapporter og utredninger 1992-2013
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  NSB, Modernisering av Sørlandsbanen.
  Rapporten er en forstudie for Sørlandsbanen for å fastsette en overordnet strategi for moderni- 
  seringen av banen. Driftsmessig er manglende eller for korte krysningsspor er et betydelig problem  
  for å avvikle person- og godstrafikken på en god måte.
  -  Tiltak på kort sikt (2001): Flere krysningsspor og tilrettelegging for krengetog.
  -  Tiltak på mellomlang sikt (2002-2010): Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen,  
   modernisering av Vestfoldbanen, bygge ny Eidangerforbindelse og dobbeltspor Stavanger–  
   Sandnes.
  -  Tiltak på lang sikt (etter 2010): Sørlandsbanen flyttes ned mot kysten mellom Arendal og
   Kristiansand.
  -  Bygging av en forbindelse mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil være samfunns- 
   økonomisk lønnsomt og bør således gjennomføres.

1997  Jernbaneverket, Modernisert Vestfoldbane – Fremtidig Grenlandsbane.
  Rapporten beskriver parsellene for en modernisert Vestfoldbane og korridor for sammenkobling av  
  Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen). Rapporten har også oversikt over Stortings- 
  meldinger og innstillinger om de forskjellige utbyggingsprosjektene.

  Jernbaneverket, Melding Grenlandsbanen.
  Dokumentet er første skritt i den videre planprosessen i henhold til Plan- og bygningsloven for
  større infrastrukturprosjekt. Dokumentet hadde en fremdriftsplan som skulle lede fram til bygge-  
  start i 2008.

1999  Telemark og Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesdelplan for Grenlandsbanen.
  Fylkesdelplanen skal fastlegge en transportkorridor for en ny bane mellom Porsgrunn og Skorstøl  
  ved Brokelandsheia, like sør for Aust-Agder grense. Fylkeskommunene anbefaler at Grenlands  
  banen planlegges videre. Fylkesdelplanen ble godkjent??
  
  Jernbaneverket, Konsekvensutredning I – Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.
  Dokumentet beskriver konsekvenser av vesentlig betydning for valg av korridor for ny bane i forhold 
   til miljø, naturressurser og samfunn. Jernbaneverket anbefaler at Grenlandsbanen planlegges videre.  
  Før banen realiseres bør følgende tiltak på det norske jernbanenettet gjennomføres:

  -  Nytt dobbeltspor Skøyen–Asker
  -  Dobbeltspor på strekningen Skoger–Nykirke og Barkåker–Tønsberg
  -  Kapasitetsøkning på strekningen Tønsberg–Larvik
  -  Ny bane Larvik–Porsgrunn
  
  Jernbaneverket arbeider for å ferdigstille hovedplanen for Grenlandsbanen i løpet av neste plan- 
  periode, 2002-2005, med sikte på byggestart 2009.
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2002  Norges Naturvernforbund, Agderbanen – Ny jernbane langs Sørlandskysten, et miljøriktig  
  alternativ til utbygging av E18.
  Dokumentet beskriver et forlag til ny kystnær bane mellom Kristiansand og Skorstøt og ny bane   
  mellom Skorstøl og Porsgrunn for å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Banen   
  forutsetter høy hastighet dersom den skal representere et reelt alternativ til bil og fly.

2006  Jernbaneverket, Stamnettutredning; Bedre tilbud, raskere og flere tog.
  I utredningen viser Jernbaneverket hva som kan oppnås fram mot 2040 dersom bevilgningene 
  til jernbanens infrastruktur opprettholdes på det nivået som regjeringen legger opp til sitt forslag til  
  statsbudsjett for 2007.

  IRIS, Visjon og strategi for utviklingen av Sørvestbanen.
  Rapporten presenterer samfunnsmessige konsekvenser av en utbygging av Sørlands -og Vestfold  
  banen til konseptet Sørvestbanen. Analysen beskriver den effekten banen vil ha på de regioner den  
  betjener. Sørlandsbanen har en infrastruktur med altfor dårlig standard til at togene kan konkurrere 
  om de store trafikkvolumene med buss, fly og bil. Derfor må kjøretiden på banen reduseres be- 
  tydelig. Visjonen er en ferdig modernisert Sørvestbane med kjøretid på 5 timer mellom Stavanger 
  og Oslo. Rapporten viser at det foreslåtte persontogtilbudet vil kunne drives med et betydelig over- 
  skudd. (Beskrives nærmere lengere ned i sammendraget)
  
  Agderforskning, Dagens transportmønster på Sørlandsbanen og beregning av Sørvestbanens  
  potensial for passasjer- og godstransport 2025.  
  Rapporten beskriver dagens transportmarked og utviklingen de siste årene, samt en prognose for  
  både gods- og persontrafikken på Sørvestbanen i 2025. Halvparten av Norges befolkning vil sogne  
  til Sørvestbanen. Firedobling av antall passasjerer til 1,6 millioner årlig. Banen vil få en meget god  
  driftsøkonomi. Sørvestbane kan mer enn doble godsmengden og bidra til betydelig miljøgevinst.  
  Grenlandsbanen er nøkkelprosjektet i Sørvestbanen. Det beste samfunnsmessige jernbane- 
  prosjektet i Norge. 
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2008  IRIS, Sørvestbanens utviklingspotensial i Lister-, Lindesnes- og Dalaneregionen.
  Rapporten presenterer hvilket potensial for jernbanen som ligger mellom byregionene Stavanger og  
  Kristiansand, med særskilt fokus på regionene Lister, Lindesnes og Dalane. Trafikkutviklingen på  
  Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger har vært positiv i flere år. Det er nødvendig med 
  forbedringer av kjøretiden på bane for at toget skal opprettholde konkurransekraften.
 
  Statens vegvesen, Konseptvalgutredning – E18 Langgangen – Grimstad
  Utredningen omfatter E18 fra Langangen i Porsgrunn kommune til Øygardsdalen i Grimstad  
  kommune. Jernbaneverket har deltatt i utredningen med tanke på fremtidige jernbaneprosjekt i  
  samme korridor.

  Jernbaneverket, Høyhastighetstog i Norge.
  Jernbaneverket har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet engasjert uavhengige konsulenter  
  for å gjennomføre en analyse av hvilket potensial som kan ligge i høyhastighetstog i Norge. Det er  
  fullt mulig å bygge og drive høyhastighetsbaner i Norge på en nyttig og lønnsom måte. Tyske  
  eksperter som har studert mulige høyhastighetsbaner i Norge på oppdrag for Jernbaneverket 
  konkluderer med at flere strekninger er godt egnet for dette og at høyhastighetstog vil være lønn- 
  somt for samfunnet.

  Railconsult, Mulighetsstudie kollektivtilbud Midt-Telemark.
  Rapporten beskriver mulighetene for å opprettholde et togtilbud i Midt-Telemark etter at  
  Grenlandsbanen er bygd. Beregninger gjort i rapporten tyder på at det kan være trafikkgrunnlag for 
  et togtilbud i Midt-Telemark etter at Grenlandsbanen er åpnet og fjerntogene mellom Oslo og  
  Kristiansand ikke lenger betjener området.

2009  Railconsult, Prosjektportefølje Sørvestbanen.
  Rapporten oppsummerer planstatus for investeringsprosjektene som inngår i Sørvestbanens  
  prosjektportefølje og foreslår et opplegg for gjennomføring av disse ved prosjektfinansiering.  
  Dersom Sørvestbanen skal kunne realiseres innen overskuelig fremtid, anbefales det bruk av  
  prosjektfinansiering.

  Railconsult, Mulighetsstudie lokaltog Kristiansandsregionen.
  Rapporten vurderer forutsetningene for etablering av lokaltog mellom Kristiansand, Vennesla og  
  Sogndalen kommune, som del av areal- og transportplan for Kristiansandsregionen. Det anbefales  
  at Arealprosjektet arbeider videre med alternativet med å lokalisere utbyggingsområde for minst  
  10.000 innbyggere i områdene langs aksen Kristiansand – Grovane med tanke på å gi disse 
  områdene kollektivbetjening med jernbane.
 
  Jernbaneverket, Utviklingsplan for Jærbanen. 
  Utredningen skal avklare hvilke arealbehov Jernbaneverket vil ha i fremtiden på strekningen
  Egersund – Stavanger. Det anbefales dobbeltspor mellom Stavanger og Egersund med nød- 
  vendige spor på stasjonsområdene til drift og vedlikehold av togmateriell. Det anbefales også å gå  
  videre med studier av Ålgårdbanen og Solabanen. (Beskrives nærmere lengere ned i sammendraget)

  Rogaland fylkeskommune, KVU for transportsystemet på Jæren.
  Utredningen skal identifisere behov for tiltak knyttet opp mot de overordnede mål og ende opp  
  med forslag til valg av konsept med retningslinjer for videre planlegging. Bybane introduseres som  
  grunnstammen i kollektivsystemet, sammen med Jærbanen.
 
  Railconsult, Forutsetninger for å etablere jernbanegodstrafikk til Stoa.
  Rapporten beskriver hvilke forutsetninger som må være til stede for å etablere godstrafikk på jern- 
  bane til Stoa næringsområde, etter planlagt utvidelse av dette. Om en jernbaneløsning planlegges 
  på lang eller kort sikt i Stoa, bør tomtene nærmest jernbanespor og terminaler reserveres for  
  virksomhet som kan benytte jernbanen som transportmiddel.



12

2011  Railconsult - Mulighetsstudie fremtidig togtilbud i Telemark desember 2011
  Det er i denne rapporten sett på muligheten for å beholde togtilbud i Midt-Telemark i fremtiden  
  etter at Grenlandsbanen er satt i drift og fjerntogene mellom Oslo og Kristiansand ikke lenger  
  betjener området. Det er utarbeidet et driftskonsept/ rutetilbud som er teknisk gjennomførbart  
  (kjørbart) på dagens infrastruktur. Det foreslås et driftsopplegg mellom Skjelsvik/Herøya –  
  Notodden og Tangen – Kongsberg. Beregningene i denne rapporten tyder på at det kan være  
  trafikkgrunnlag for et regionalt lokaltogtilbud i Midt-Telemark.

  Rambøll - Kystnær høyhastighetsbane – Regionale ringvirkninger  
  desember 2011/januar 2012
  Rapporten tar for seg den såkalte Sørvestbanen, hvor målsettingen er å vise de positive ef  
  fekter en høyhastighet/intercity–løsning vil ha for Sørlandsregionen. Med den nye HH/IC-banen  
  vil det åpnes for helt nye perspektiver. Man vil blant annet oppnå et felles bo- og arbeids- 
  marked, og da vil stasjonens funksjon, utforming og lokalisering har stor betydning.  
  Det foreslås Arendal, Kristiansand og Egersund som HH/IC stasjoner og Brokelandsheia,  
  Grimstad, Lillesand, Mandal, Lyngdal og Flekkefjord som IC stasjoner. En kystnær HH/IC–bane  
  vil bidra til at regionene i større grad smelter sammen og forstørres som følge av en vesentlig  
  kortere reisetid.
 
2012  Høyhastighetsutredningen – Strekningen Oslo – Kristiansand – Stavanger januar 2012
  Det er fler strekninger som har mulighet for utbygging av høyhastighetsbane, og i forhold til  
  befolkningsmengde er det et stort potensiale for høyhastighetsbaner mellom de store byene i  
  Sør-Norge. Den strekningen som vil få flest passasjerer er Oslo – Kristiansand – Stavanger.  
  Det ,foreslås i denne rapporten at strekningen Drammen – Tønsberg – Porsgrunn – Kristian- 
  sand – Egersund – Stavanger blir realisert først, og fjerntogene kan kombineres med IC trafikken.  
  Reisetiden Oslo – Stavanger vil bli ca. 3:20 – 3:30, og ekspresstoget kan kjøre strekningen på  
  3 timer og 18 minutter. Denne rapporten omhandler videre teknisk gjennomførbarhet, reisetider,  
  markedsgrunnlag, utbyggingskostnader, samfunnsøkonomiske analyser, bedriftsøkonomi, miljø  
  og sikkerhet i forhold til en høyhastighetsbane.

  KVU for Vestfoldbanen/IC – konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo – Skien  
  februar 2012
  Denne rapporten omhandler IC-strekningen Oslo-Skien, med hovedvekt på Vestfoldbanen  
  (Drammen – Skien). Det er utviklet 5 ulike konsepter for framtidig infrastruktur på Vestfold- 
  banen, hvor det anbefales at et konsept 4 legges til grunn, dobbeltspor, trasé under  
  Vestfjorden Tønsberg–Torp, samt at det også legges til noen presiseringer. Det foreslås også  
  en prioritering av videre planarbeid.
 
  Vista Analyse AS - Trafikk og samfunnsøkonomi ved full utbygging av InterCityområdet.  
  Supplerende beregninger
  På oppdrag fra Jernbaneverket har Vista Analyse gjennomført supplerende beregninger basert  
  på justerte forutsetninger om investeringskostnader, referansealternativet og stasjonsstruktur/ 
  stoppmønster. Beregningene er dokumentert i denne rapporten, og omhandler Dovrebanen,  
  Østlandsbanen og Vestfoldbanen.
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2013  Dovre Group og Transportøkonomisk institutt – Intercitystrekningene
  Det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen for  
  Intercitystrekningene (KVU). Hensikten med oppdraget var å sikre den faglige kvaliteten i  
  beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i Regjeringen. 
  Analysene viser at full utbygging innen 2025 i hele Intercityområdet (Østfoldbanen, Dovrebanen  
  og Vestfoldbanen) er meget ulønnsomt. Alt tyder på at Intercityområdet er definert for stort, og  
  at det ikke finnes passasjergrunnlag som kan forsvare de store investeringene som foreslås.
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IRIS – Visjon og strategi for utvikling av Sørvestbanen 2006

Rapporten er utført for Jernbane Forum Sør og er utført for å evaluere hvilke utviklingsmuligheter sammen- 
kobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen til Sørvestbanen kan gi.

Visjonen er at Sørvestbanen skal tilby kjøretider med tog på 3 timer mellom Kristiansand og Oslo, og 5 timer 
mellom Stavanger og Oslo. Målet er at alle nødvendige investeringer er foretatt og banen skal være fullt operativ 
i 2025 med moderne vogner og høy frekvens.

Byregionene langs Sørvestbanen preges av en positiv befolkning- og næringsutvikling. Sørvestbanen vil gå 
gjennom tett befolkede områder i Sør Norge, og i 2025 vil det bo vel 1,1 millioner personer langs Sørvestbanen. 
Samt et transportbehov for norsk næringsliv er lokalisert mellom Stavanger og Oslo og vil kunne betjenes av 
Sørvestbanen. Sørvestbanen vil kunne bidra til å sikre den nødvendige kapasiteten og tilgjengeligheten for å 
tilfredsstille transportbehovene til en økende befolkning og et voksende næringsliv.

Sørlandsbanen har en alt for dårlig infrastruktur til at togtilbudet kan konkurrere med buss, fly og bil. Det konkur-
reres i reisetid, og derfor må reisetiden på Sørlandsbanen reduseres betydelig. I Norges Transportplan frem til 
2015 er ikke avsatt midler til investeringer på Sørlandsbanen. Mens det i samme periode vil benyttes betydelige 
midler til å forbedre E18 og E39.

Ved overføring fra andre transportmidler til tog vil ulykkesfrekvensen synke, samt at jernbane virker mer miljø-
forbedrende enn veitransport. 

I perioden 2006-2015 er det i Norges Transportplan forutsatt en rekke prosjekter for jernbanen. (Tiltak på strek-
ningen Oslo og Drammen er holdt utenfor oversikten)

mer om viktige rapporter og utredninger

Tiltak Kort beskrivelse Kostnader Tidspunkt

Holm – Holmestrand Ny dobbeltsporparsell 1050 mill. kr Realiseres i siste del
av planperioden

Barkåker - Tønsberg Ny dobbeltsporparsell 730 mill. kr Realiseres i siste del av
planperioden 2006 - 2015

”Eidangertunnelen” Nytt enkeltspor med
to kryssingsspor

1970 mill. kr Realiseres i siste del av
planperioden 2006 - 2015

Kvarehei Kryssingsspor 40 mill. kr Realiseres i perioden
2006 - 2009

Ganddal Ny godsterminal 370 mill. kr Realiseres i perioden
2006 - 2009

Sandnes - Stavanger Utbygging til dobbeltspor 820 mill. kr Realiseres i perioden
2006 - 2009
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For å kunne realisere visjonen om Sørvestbanen er det er behov for et langsiktig og samlende krafttak
som går betydelig utover dagens nivåer og rammer i Nasjonal Transportplan.
I rapporten er det satt strategisk opp tre element for å få realisert visjonen om Sørvestbanen:

 • Investeringer i jernbanen må fremskyndes og økes i omfang for å skape Sørvestbanen.
 • Offentlig kjøp av transporttjenester må brukes målrettet for å få etablert togtilbud med høy aksept  
  i markedene langs Sørvestbanen. På sikt vil flertallet av togtilbudene kunne driftes på et bedrifts- 
  økonomisk lønnsomt grunnlag. 
 •  Relevante knutepunkt langs Sørvestbanen må utvikles for å styrke banens grunnlag i person og
  godstransporten.

Det foreslås i denne rapporten at det lages nye togtilbud i «åttetallet» eller de to «ringene» som formes av 
Grendlandsbanen: Drammen – Kongsberg – Porsgrunn – Vestfold – Drammen og Skorstøl – Bø – Porsgrunn – 
Tangen – Skorstøl. Videre foreslår de Tønsberg som et knutepunkt for overgang mellom lokal- og ekspresstog.

Rapporten viser at dette forslaget vil kunne drives med 
et betydelig overskudd. Denne regionale forstørringen vil 
gi tilgjengelighet til å pendle for å ta høyere utdanning, 
samt å øke og styrke arbeidsmarkedet. En stasjon på 
Torp flyplass vil øke tilgjengeligheten langs hele Sørvest-
banen. En ny stasjon etableres omtrent ved tilknytnings-
punktet mellom den nye Grenlandsbanen og eksister-
ende Sørlandsbane ved Skorstøl, og denne stasjonen vil 
naturlig være betjeningspunkt for Risør og Tvedestrand. 
De foreslår til slutt at Langemyr ved Kristiansand bør ut-
vides med et ekstra lastespor med tilhørende lastegate 
for godstransporten.
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JBV - Utredning utviklingsplan for Jærbanen 2009

Hensikten med denne rapporten var å avklare hvilke arealbehov Jernbaneverket bør utnytte på strekningen 
Egersund – Stavanger for å kunne drifte og vedlikeholde strekningen. 

Hovedgrepet i rapporten er at Jærbanen utvikles til et høykvalitets togtilbud til nytte for de reisende og for  
regionen. 

Det betraktes 3 ulike senarioer med forskjellige frekvenser for togpendlene på Jærbanen.

I tillegg kommer det regiontog Oslo/Kristiansand-Stavanger og godstog til Ganddal(Orstad), og hver av disse 
linjene forutsettes å ha totimersfrekvens.

I rapporten kommer det fram at i et langsiktig perspektiv er det riktig å legge senario 3 til grunn med tanke på 
arealbehovet på stasjonene. Dette vil si dobbeltspor på hele strekningen. Det er også vurdert et senario 4 som 
forutsetter baneforbindelse fra dagens (2009) spor til Sola flyplass. Det er nærmere drøftet om det er nødvendig 
å gjennomføre planleggingen av hvorvidt nytt dobbeltspor skal følge dagens trase eller om det skal bygges helt 
nye traseer.

Frem mot at dobbeltspor på hele strekningen står klart anbefales det i denne rapporten å sette av arealer for 
eventuelle forbikjøringsspor, som ikke går til plattform på stasjonene, hvor regiontog ikke stopper.

Det er også nødvendig med spor og areal til drift og vedlikehold av togmateriell og infrastruktur samt areal til 
utvikling av stasjonsområdene, areal til hensetning av togmateriell og driftsbanegård for rengjøring, daglig et-
tersyn og etterfylling av forbruksmateriell. Det anbefales videre at det settes av plass til nok vendespor på de 
stasjonene som skal være vendestasjoner, og så bygge ut vendespor etter hvert som behovet melder seg.

I rapporten er det også vurdert om det er et grunnlag for en ny jernbanestasjon i Egersund sentrum, men grunn-
laget synes ikke å være til stede for en ny stasjon.

Rapporten behandler i utgangspunktet de arealene som Jernbaneverket og NSB eier på stasjonene og langs 
Jærbanen. Rapporten tar for seg hver stasjon med dagens situasjon og framtidig situasjon på grunnlag av 
senario 3.

Dersom videre analyser viser at det er grunnlag for å realisere bane til Sola, anbefales det at scenario 4 legges til 
grunn for videre planlegging. Dette scenariet vil kreve omtrent samme antall tog som scenario 3.

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Egersund - Vigrestad/Varhaug/Nærbø 60 min 30 min 20 min

Vigrestad/Varhaug/Nærbø –Ganddal/Sandnes 30 min 15 min 10 min

Ganddal/Sandnes - Stavanger 15 min 7,5 min 5 min
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Tiltak Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Dobbeltspor Sandnes – Stavanger Varhaug/Nærbø -
Stavanger

Ogna – Stavanger
Egersund – Ogna:
Dobbeltspor eller andre
tiltak

Kryssingsspor Lange kryssingsspor:
Bryne, Ogna, Nærbø,
Vigrestad og Egersund

Ikke vurdert

Areal til lange
forbikjøringsspor

Varhaug og Nærbø Tillegg til Scenario 2:
Hellvik, Sirevåg, Ogna,
Brusand og Vigrestad

Vendespor Egersund. Nærbø.
Sandnes eller Ganddal.
Stavanger

Egersund. Varhaug.
Ganddal eller Ålgård.
Stavanger

Egersund. Vigrestad.
Ganddal eller Ålgård.
Stavanger

Hensettingsbehov
togmateriell

1708m 3396m 3820m
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Rambøll - Kystnær høyhastighetsbane – Regionale ringvirkninger desember 2011/
januar 2012

Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder og Rogaland var oppdragsgiver for denne rapporten. Rapporten tar 
for seg strekningen mellom Brokelandsheia i øst og Egersund i vest, den såkalte Sørvestbanen. Målsettingen 
med denne utredningen er å vise til de positive effekter en høyhastighet/intercity–løsning vil ha for Sørlandsre-
gionen.

Det forutsettes dobbeltspor slik at det vil være samme trase for HH- som for IC-bane. Denne traseen vil da 
kunne tåle 330 km/t som vil bringe passasjerer rask til de store byene Oslo og Stavanger. Samtidig vil IC togene 
fange opp mye av lokaltrafikken mellom sørlandsbyene, godstrafikken vil også gå her.

Med den nye HH/IC-banen vil det åpnes for helt nye perspektiver. Man vil blant annet oppnå et felles bo- og 
arbeidsmarked, med frihet til å velge bosted der man ønsker uavhengig av arbeidsted. Dette vil avlaste Oslo og 
Stavanger som pressområde på boliger, befolkningsveksten blir jevnere fordelt i regionen og fler arbeidsplasser 
vil bil etablert i regionen.

De største positive virkningene vil avhenge av stoppestedets plassering, men målet var ikke flest mulig stasjoner, 
men stasjoner som fanger opp kunder og at stasjonene er funksjonelle. Stasjonens funksjon, utforming og loka-
lisering har stor betydning. Selve plasseringen av stoppestedene er i denne rapporten et viktig utgangspunkt for 
å beskrive effekten av HH/IC banen.

En stasjon er plasskrevende, så de velger i denne rapporten å ta bort noen stasjoner. Dette vil medføre en rei-
setid på 10-15 minutter for å nå nærmeste stasjon. De mener at dette er bedre i forhold til at man fra stasjonen 
må reise med kollektivtrafikk. Kollektivknutepunktene bør ligge i tilknytning til biltrafikkens hovedfartsåre med 
gode parkeringsmuligheter og bussterminal like ved, samt at de bør ha en beliggenhet med potensiale for videre 
utvikling. Det anbefales i rapporten at den optimale plasseringen for de nye stasjonene vil være i like utkanten av 
sentrum slik at de ligger tett oppimot trafikkstrømmer, men samtidig har mulighet for videreutvikling.

Det foreslås Arendal, Kristiansand og Egersund som HH/IC stasjoner og Brokelandsheia, Grimstad, Lillesand, 
Mandal, Lyngdal og Flekkefjord som IC stasjoner.

Det er rundt Kristiansand hvor den desidert største pendlertrafikken er, men her ferdes det også turister som 
vil besøke Sørlandsparken og Dyreparken. I Sørlandsparken er det i dag nær 10 millioner besøkende og 5000 
arbeidsplasser, og de anbefaler en ny stasjon her.

En kystnær HH/IC–bane vil bidra til at regionene i større grad smelter sammen og forstørres som følge av en 
vesentlig kortere reisetid.
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Railconsult - Mulighetsstudie fremtidig togtilbud i Telemark desember 2011

Rapporten «Visjon og strategi for utvikling av Sørvestbanen» viser at Sørlandsbanens fjerntog i fremtiden ikke 
vil betjene Midt-Telemark. Det er derfor i denne rapporten sett på muligheten for å beholde togtilbud i Midt-
Telemark i fremtiden, og beskriver da muligheter for et fremtidig persontogtilbud på strekningene Kongsberg– 
Bø – Drangedal - Tangen og Porsgrunn – Nordagutu- Notodden etter at Grenlandsbanen er satt i drift. Denne 
rapporten vil også kunne brukes som grunnlag for videreutvikling av trafikken fra Midt-Telemark og mot Oslo.

Det er utarbeidet et driftskonsept/ rutetilbud som er teknisk gjennomførbart (kjørbart) på dagens infrastruktur. 
(Med dagens infrastruktur forstås dagens stoppesteder, kryssingsspor, strømforsyning og signalanlegg uten 
større kostnadskrevende endringer).

De fleste i Telemark arbeider i samme kommune som de er bosatt i. Når det gjelder pendling over fylkesg-
rensene er det størst pendling fra Grenland til Drammen, Oslo og Akershus, mellom Grenland og Vestfold og 
mellom Øst-Telemark og Kongsberg.

Det foreslås et driftsopplegg med pendlene:
 -  Skjelsvik/Herøya - Porsgrunn – Nordagutu – Notodden kollektivterminal
 -  Tangen - Drangedal - Bø – Nordagutu – Kongsberg

Disse pendlene prioriteres fordi det er størst pendling over fylkesgrensene mot Oslo/Drammen/Akershus og 
Vestfold/Sørlandet.

Beregningene i denne rapporten tyder på at det kan være trafikkgrunnlag for et regionalt lokaltogtilbud i Midt-
Telemark etter at Grenlandsbanen er åpnet og fjerntogene mellom Oslo og Kristiansand ikke lenger betjener 
området.

Det anbefales at regionen og kommunene bør samarbeide slik at det leges til rette for å øke markedsgrunnla-
get rundt stasjonene, og de bør arbeide aktivt for å få økt kollektivtrafikken i dagens situasjon slik at det skapes 
reisevaner i Midt-Telemark etter at Grenlandsbanen er tatt i bruk.

Det anbefales videre på kort sikt at kollektivtransporttilbudet i regionen i dag samarbeider slik at det legges til 
rette for omstigning mellom de forskjellige kollektivtilbudene.
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Høyhastighetsutredningen – Strekningen Oslo – Kristiansand – Stavanger 
januar 2012

Det er fler strekninger som har mulighet for utbygging av høyhastighetsbane, og jernbaneverket skriver at det 
ikke er noe entydig faglig grunnlag for å kunne forslå i hvilken rekkefølge de forskjellige strekningene eventuelt 
skal utbygges. Men i forhold til befolkningsmengde er det et stort potensiale for høyhastighetsbaner mellom de 
store byene i Sør-Norge.

Den strekningen som vil få flest passasjerer er Oslo – Kristiansand – Stavanger. Det foreslås i denne rapporten 
at strekningen Drammen – Tønsberg – Porsgrunn – Kristiansand – Egersund – Stavanger blir realisert først, og 
fjerntogene kan kombineres med IC trafikken. Et prosjekt som dette bør realiseres i en rekkefølge der parseller/
strekninger som gir størst nytte blir bygget først, og det anbefales her da:
 
 1. Drammen – Tønsberg – Porsgrunn - med hastighet 250 km/t
 2. Sandnes – Egersund – med hastighet 250 km/t
 3. Porsgrunn – Kristiansand – med hastighet 250 eller 330 km/t
 4. Egersund – Kristiansand – med hastighet 250 eller 330 km/t

Den eksisterende Sørlandsbanen mellom Brokelandsheia og Sandnes kan da gradvis legges ned etter hvert 
som delstrekningene blir bygd ut. For de reisende vil dette bety at toget vil stoppe i Drammen, Tønsberg, Torp, 
Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Mandal, Egersund, Sandnes.

Reisetiden Oslo – Stavanger vil bli ca. 3:20 – 3:30, hvis toget stopper på alle stasjonene, avhengig av hvilken 
hastighet som velges mellom Porsgrunn og Sandnes. Ekspresstoget kan kjøre strekningen på 3 timer og 18 
minutter.

Denne rapporten omhandler videre teknisk gjennomførbarhet, reisetider, markedsgrunnlag, utbyggingskostnader, 
samfunnsøkonomiske analyser, bedriftsøkonomi, miljø og sikkerhet i forhold til en høyhastighetsbane.
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KVU for Vestfoldbanen/IC – konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo – Skien 
februar 2012

Konseptvalgutredningen for Intercityområdet skal danne grunnlag for Regjeringens beslutning om videre plan-
legging. Denne rapporten omhandler IC-strekningen Oslo-Skien, med hovedvekt på Vestfoldbanen (Drammen 
– Skien). Jernbaneverket legger et mål til grunn for konseptvalg i ICområdet: 
IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt 
sammen. Det er også gitt et krav for konseptvalgutredelsen: Økt kapasitet og pålitelighet for persontransport på 
bane på strekningen Oslo - Skien. Ut i fra mål og behov er det utledet andre viktige krav; pålitelig togtilbud, kort 
reisetid, høy kapasitet og frekvens, miljøvennlighet, regionvekst og by- og tettstedsutvikling, trafikksikkerhet og 
arealinngrep.

Det er utviklet 5 ulike konsepter for framtidig infrastruktur på Vestfoldbanen:
 1. Begrenset utbygging av jernbanen
 2.  Dobbeltspor, trasé under Vestfjorden Tønsberg-Stokke
 3.  Dobbeltspor, tospors sløyfe i Tønsberg
 4.  Dobbeltspor, trasé under Vestfjorden Tønsberg–Torp
 5. Dobbeltspor, bypass Tønsberg, tospors sløyfe i Tønsberg

Hovedformålet i denne rapporten har vært å kartlegge i hvilken grad disse konseptene tilfredsstiller kravene som 
er satt. Det anbefales i denne rapporten at konsept 4 legges til grunn for neste planfase, samt at det også leg-
ges til noen presiseringer:
 
 •  Løsningen ut fra Drammen stasjon må ses i sammenheng med totalløsningen for stasjone (krever egen   
  utredning).
 •  På strekningen Nykirke – Barkåker gjennom Horten kommune utredes tre alternative traseer i neste plan 
  fase, den vestre traseen utredes både med og uten stasjon i Horten. Spørsmålet om plassering av en   
  eventuell stasjon i Horten vil inngå i videre planlegging etter plan- og bygningsloven.
 • På strekningen Tønsberg – Sandefjord kan man ikke konkludere entydig. Konsept 4 må tas med i det   
  videre arbeidet. Det innebærer at det må utredes nærmere:
  -  hvorvidt Stokke stasjon skal opprettholdes eller ikke
  -  om Sandefjord stasjon skal opprettholdes med dagens lokalisering eller om det skal bygges ny stasjon  
   ved Sandefjord videregående skole
 •  På strekningen gjennom Larvik legges løsningen med ny stasjon under torget i Larvik til grunn
  for neste planfase.
 •  Traseen mellom Porsgrunn og Skien må bygges slik at det blir tilstrekkelig kapasitet til å
  håndtere IC-tog, godstog og Bratsbergbanen. Hastighetsnivået avklares i neste planfase.

Oppsummert foreslås følgende prioritering av det videre planarbeidet:
 1. Planlegging etter plan- og bygningsloven for strekningen Nykirke – Barkåker som grunnlag for bindende  
  valg av trasé og plassering av en eventuell ny stasjon i Horten.
 2. Utredning om Drammen stasjon som grunnlag for videre planlegging av Drammen – Kobbervikdalen.
 3. Mulighetsstudie for en ny Porsgrunn stasjon som grunnlag for reguleringsplan.
 4. Tønsberg – Sandefjord, inkl. avklaring av stasjonslokaliseringen i Sandefjord.
 5. Sandefjord – Larvik, inkl. avklaring av stasjonslokaliseringen i Larvik.
 6. Porsgrunn – Skien, inkl. avklaring av stasjonslokaliseringen i Skien.
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Vista Analyse AS - Trafikk og samfunnsøkonomi ved full utbygging av InterCity-
området. Supplerende beregninger 2012

Vista Analyse AS beregnet i 2011 og 2012 trafikale virkninger og samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved ut-
bygging av dobbeltspor i IC-området. Beregningene inngikk i arbeidet med KVU, og ble senere benyttet som 
underlag for samfunnsøkonomiske analyser i NTP-prosessen.På oppdrag fra Jernbaneverket har Vista Analyse 
gjennomført supplerende beregninger basert på justerte forutsetninger om investeringskostnader, referansealter-
nativet og stasjonsstruktur/stoppmønster. Beregningene er dokumentert i denne rapporten, og omhandler 
Dovrebanen, Østlandsbanen og Vestfoldbanen.

I dette arbeidet er det gjennomført beregninger hvor det tas i bruk økonomiske virkemidler for å dempe trans-
portetterspørselen når det er køer / trengsel. I Referanse alternativet forutsettes en rushavgift på 0,70 kr/
personkm for personbil og 0,50 kr/personkm for tog og buss. Med dobbeltsporutbygging og økt kapasitet i 
togtilbudet fjernes rushavgiftene på tog mens avgiftene for bil videreføres. Disse beregningsforutsetning-ene gir 
en betydelig økning i tog-trafikken etter dobbeltsporutbygging. Sammenliknet med beregningene i KVU øker 
trafikk-volumene på Vestfoldbanen med ca. 20 %.Forutsetningene i de supplerende beregningene gir sterke 
utslag på den beregnede samfunnsøkonomiske lønnsomheten av IC-utbyggingen. Også de forutsatte reduks-
jonene i kostnadsnivået og endringer i rutestruktur/stoppmønster gir betydelige utslag. 

Det er i dette arbeidet sett på konsekvenser av å iverksette etterspørselsdempende tiltak på vei og kollek-
tivtrafikk i rushtiden med sikte på å opprettholde framkommelighet og tilgang til sitteplasser i større grad enn i 
Referansealternativet i KVU. 

Det også er gjennomført nye beregninger hvor rushavgifter på vei videreføres også når nytt dobbeltspor er bygd 
ut; selv med et vesentlig forbedret togtilbud vil det være nødvendig med etterspørselsdempende tiltak (eller 
veiutbygging) for at framkommeligheten i veinettet ikke skal svekkes fram mot 2025.

Beregningene er gjennomført med utgangspunkt i et av ruteoppleggene fra KVU og et justert opplegg utviklet 
med utgangspunkt i beregninger gjennomført for å belyse konsekvenser av endret stasjonsmønster. 

Motivet for å legge rushavgifter på vei og bane i Referansealternativet er å sikre at etterspørselen dempes slik at 
framkommeligheten på veinettet ikke svekkes vesentlig i forhold til dagens (2008) situasjon og at tilgangen på 
sitteplasser i togtilbudet opprettholdes.

Dersom både referansealternativet, rutestrukturen/stoppmønsteret og investeringskostnadene endres som 
forutsatt, blir NNB positiv for alle banene. Utslagene er særlig store for Vestfoldbanen.

Rushprising gir markante forbedringer i netto nytte og NNB. Særlig stor er forbedringen for Østfold- og Vestfold-
banen. 
Dersom det forutsettes både rushprising og reduserte investeringskostnader, forbedres den samfunnsøkono
miske lønnsomheten ytterligere for alle banestrekningene.

Dersom det forutsettes både rushprising og endret stoppmønster/rutestruktur forbedres den samfunnsøkono-
miske lønnsomheten for Dovre- og Vestfoldbanen ytterligere. Det kan ikke utelukkes at andre ruteopplegg gir 
større utslag enn det alternativet som er lagt til grunn for beregningene.

Dersom det forutsettes rushprising og at både rutestruktur/stoppmønster og investeringskostnader endres, blir 
netto nytte og NNB positiv på alle banene. 
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Dovre Group og Transportøkonomisk institutt – Intercitystrekningene 2013

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdeparte-
mentet gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen for Intercitystrekningene (KVU). 
Hensikten med oppdraget var å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for 
beslutning i Regjeringen.

Som en del av kvalitetssikringen er det gjennomført nye trafikkberegninger med andre verktøy enn i Intercityu-
tredningen, usikkerhetsanalyser for både investeringskostnader og samfunnsnytte, samt en uavhengig sam-
funnsøkonomisk analyse i tråd med anbefalinger fra Hagenutvalget.
Analysene i rapporten viser at full utbygging innen 2025 i hele Intercityområdet (Østfoldbanen, Dovrebanen og 
Vestfoldbanen) er meget ulønnsomt. Alt tyder på at Intercityområdet er definert for stort, og at det ikke finnes 
passasjergrunnlag som kan forsvare de store investeringene som foreslås. Men at utbygging av parsellen 
Drammen-Kobbervikdalen på Vestfoldbanen er lønnsom.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet for full utbygging med dimensjonerende hastighet 250 km/t. Verdiene er op-
pgitt i milliarder kroner.

Det fremkommer i rapporten at ved å ta utgangspunkt i et ønsket rutetilbud vil man ha muligheten til kun å 
investere der det er nødvendig for å oppnå en forbedring. Dermed kan man unngå kostnader til parseller/stre-
kninger som ikke trengs. Ved å ta utgangspunkt i fullt utbygd dobbeltspor, risikerer man å bygge mer enn det 
som trengs for det gitte tilbud, og tiltaket blir dermed unødvendig dyrt.

Dimensjonerende hastighet for eventuelle nye strekninger på Intercitytriangelet fremkommer at bør være 200 
km/t. Med den stasjonsstrukturen og det stoppmønsteret som foreslås, vil det ikke være mulig, eller driftsøkon-
omisk riktig, å benytte seg av en topphastighet på 250 km/t. Dette skyldes i hovedsak at kapasiteten på banen 
i beskjeden grad tillater et rendyrket høyhastighetstilbud i kombinasjon med et IC tilbud, uten at disse vil ødel-
egge for hverandre.

Med beregningsmetoden fra Høyhastighetsutredningen svekkes argumentet for at full utbygging av Intercity er 
et klimatiltak. Hvis full utbygging av Intercity står ferdig i 2025, vil tiltaket gi økte CO2-utslipp helt frem til etter 
2050.

Trafikkberegningene i rapporten viser at det samlet sett blir mer bilkjøring med full IC utbygging enn uten tiltaket. 
Toget blir brukt til pendling til og fra jobb, og bilkjøring til pendling går således ned, mens kjøringen på fritiden 
øker mer.
På Vestfoldbanen vil prioritering av høyhastighetstog med få eller ingen stopp i Vestfold føre til at det blir færre 
IC-tog, eller lenger kjøretid, ustivt rutemønster og fare for dårligere punktlighet for IC-togene. Et høyhastighet-
stog med mange stopp, vil som nevnt tidligere ikke få benyttet seg av den høyeste dimensjoneringshastigheten.

Østfoldbanen Dovrebanen Vestfoldbanen
Nytte 21,6 14,4 13,0
Kostnader -47,1 -36,3 -45,6
Nettonåverdi -25,5 -21,9 -32,6
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Basert på kvalitetssikringsarbeidet anbefales det: 
• Dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen 
• Follobanen, i første rekke motivert av kapasitet/punktlighetsnytte 
• Tiltak mellom Brumunddal og Moelv, motivert av kapasitet/punktlighetsnytte 

Det bør vises varsomhet i forhold til: 

• Legge vekt på positive klimavirkninger i vurdering av investeringer i Ytre IC 
• Legge vekt på økonomiske ringvirkninger i vurdering av investeringer i Ytre IC 
• Investeringer i Ytre IC før utbedring av kapasiteten i Oslotunnelen 

Det anbefales ikke: 

• Intensivering av Intercityutbyggingen i form av investeringer i Ytre IC 
• Dimensjonering for 250 km/t 
• Den foreslåtte tidsrammen for full utbygging
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For å kunne realisere visjonen om Sørvestbanen er det er be-
hov for et langsiktig og samlende krafttak, som går betydelig 
utover dagens nivåer og rammer i Nasjonal Transportplan.
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