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Tilbudskonsept Grenland 

Trafikk og kapasitet har blitt forespurt om å vurdere tilbudskonsept for togtilbud i Grenlandsområdet, 

basert på forslag til togtilbud mellom forskjellige destinasjoner lokalt og regionalt. 

 

Det vises også til notatet Tilbudskonsept Grenland, av 26.09.2017 – referanse 201701277-2, med 

beskrivelsene av tilbudskonseptene. 

For å konkretisere tilbudet ytterligere med tilhørende infrastrukturtiltak, er det sett på rutemodeller1. 

Et hovedpoeng i arbeidet med togtilbudet i Byutredning Grenland, er at man skal se på tilbudet i 

«Bybåndet», dvs Skien – Porsgrunn, og mulig utvidelse med flere tog pr time og flere stopp. 

Alternativene som er spesifisert av Langsiktig utvikling er: 

                                                           
1 En rutemodell er en beskrivelse av et framtidig togtilbud og benyttes til planlegging av togtilbud på mellomlang 

sikt, dvs. 4-15 år frem i tid. Den angir rutetider og faste kryssinger mellom periodiske tog på enkeltspor, men 

den trenger ikke beskrive alle tog i detalj og kan være geografisk avgrenset. Rutemodellen avdekker konflikter 

og infrastrukturbehov i større detalj enn i et tilbudskonsept. 

 

Tilbudskonsept Togtilbud 

Referanse 2030 • IC til Skien 1 avg/time og retning, stopp i Porsgrunn og Skien N 

• Ett innsatstog i rush til/fra Skien 

• Bratsbergbanen Notodden - Porsgrunn, 8 avg som i dag 

Alt NTP 2032: 
 

• IC til Skien 2 avg/time og retning, stopp i Porsgrunn og Skien N 

• Bratsbergbanen Notodden - Porsgrunn, 8 avg som i dag 

Alt 1: 
 

• IC til Skien 2 avg/time og retning, stopp i Porsgrunn, Skien S (nytt stopp) og Skien N 

• Bratsbergbanen Notodden-Larvik, 1 avg/t med samme stoppmønster som IC  

Alt 2: • Som alt 1 med ekstra stopp Menstad (Borgestad) 

Alt 3a: 
 

• Som alt 1 eller 2 med en ekstra avgang per time for Bratsbergbanen- tog Skien-
Larvik  

Alt 3b: 
 

• Som alt 1 eller 2 med ekstra avgang per time for Bratsbergbanen-tog Notodden-
Larvik  

Alt 4a: • IC til Skien 2 avg/time, Bratsbergbanen Notodden- Brevik 1 avg/time 

Alt 4b: • IC til Skien 2 avg/time, Bratsbergbanen Notodden- Brevik 2 avg/time  

Alt 5a: • IC til Skien 2 avg/time, Bratsbergbanen Notodden-Herøya 1 avg/time  

Alt 5b: • IC til Skien 2 avg/time, Bratsbergbanen Notodden-Herøya 2 avg/time  

Alle alt: • Godstog (Drammen -) Nordagutu - Larvik havn: 1 togpar/døgn  

• Godstog (Drammen -) Nordagutu - Brevik og Herøya: 1 togpar/døgn 

• Kalktog Brevikbanen (Bjørntvedt – Ørvik): 6 togpar/døgn 

Tabell 1 Alternativer for tilbudskonsepter byutredning Grenland 
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Etter at arbeidet startet, ble det besluttet av Langsiktig utvikling å ikke lage rutemodell med 

Alternativ 5 a/b.  

 

For hvert alternativ er det utarbeidet rutemodeller, og de forskjellige rutemodellene vil gi behov for 

infrastrukturtiltak (kryssingsspor, dobbeltspor, flere spor med passasjerplattformer, osv) alt etter 

hvor omfattende trafikken er i det enkelte alternativ. Det må understrekes at det ikke finnes bare en 

rutemodell til hvert tilbudskonsept. Men det er her lagt vekt på å utnytte eksisterende infrastruktur 

best mulig, samt at det er tatt hensyn til en materiellturnering som gir fornuftig utnyttelse av 

materiellet. For eksempel for Bratsbergbanen vil kryssinger i Skien og på Nordagutu gi en vendetid 

på ca 20 minutter på Notodden og eksisterende kryssingsspor i Skien og på Nordagutu benyttes. 

Infrastrukturtiltak for hvert alternativ er oppsummert i tabell 2. 

Hvis man går videre med noen av alternativene, vil mer detaljert planlegging kunne gi andre 

løsninger med andre behov for infrastrukturløsninger.  

Tilbudskonsept Nødvendige infrastrukturtiltak for rutemodell for alternativet 

Referanse 2030 Eidangerparsellen og indre IC 

Alt NTP 2032 Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027). 

Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud. 

Alt 1 Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027). 

Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud. 

Dobbeltspor fra Skien N til Skien S, alternativt kryssingsspor med samtidig 

innkjør ved Eikonrød. Samtidig innkjør på Borgestad. Larvik stasjon bør ha 

tre spor hvis det legges opp til fast vending av tog der. 

Alt 2 Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027). 

Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud. 

Kryssingsspor med samtidig innkjør ved Eikonrød. Samtidig innkjør på 

Borgestad. Larvik stasjon bør ha tre spor hvis det legges opp til fast vending 

av tog der. 

Alt 3a Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027). 

Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud. 

Dobbeltspor mellom Porsgrunn og Skien, eventuelt med unntak av 

strekningen Borgestad – Eikonrød. Larvik stasjon bør ha tre spor hvis det 

legges opp til fast vending av tog der. Tiltak for godstog på strekningen 

Larvik – Skien. 

Alt 3b Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027). 

Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud. 

Dobbeltspor mellom Porsgrunn og Skien, eventuelt med unntak av 

strekningen Borgestad – Eikonrød. Veldig usikkert å anslå behovet for tiltak 

mellom Skien og Notodden. 

Alt 4a Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027). 

Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud. 

Dobbeltspor fra Skien N til Skien S, alternativt kryssingsspor med samtidig 

innkjør ved Eikonrød. Samtidig innkjør på Borgestad. To vendespor i Brevik. 

Alt 4b  Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027). 

Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud, og 

Eidanger. Dobbeltspor mellom Porsgrunn og Skien, eventuelt med unntak av 

strekningen Borgestad – Eikonrød. Ett vendespor i Brevik. Ventespor for 

gods ved Skien N. 

Tabell 2 Infrastrukturtiltak for de forskjellige tilbudskonseptene 
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Rutemodeller 

Det er tatt utgangspunkt i ruteplaner og kjøretider for rutemodell R2027 for Østlandet med 

tilhørende infrastruktur. Disse finnes allerede i rutemodellverktøyet Treno, som benyttes av Trafikk 

og kapasitet. For økt trafikk ut over det den eksisterende infrastrukturmodellen er beregnet for, er 

det lagt inn ny infrastruktur i modellen (Brevikbanen med holdeplasser, samt holdeplass på Skien S).  

 

Avhengigheter og forutsetninger 

Bindinger i rutemodellene kan være en utfordring. Regiontogene i InterCity-konseptet skal ha stive 

ruter med halvtimesintervall, og ankomst- og avgangstider i Grenland er bestemt ut i fra tidene 

gjennom Oslo. Togene på Bratsbergbanen må innpasses i dette mønsteret. Dette må igjen henge 

sammen med mulighetene for systemkryssinger2 på Bratsbergbanen og en gunstig vendetid på 

Notodden.  

 

På strekningen Nordagutu – Hjuksebø bruker togene til Notodden en del av Sørlandsbanen. Det er 

ikke tatt hensyn til trafikken der i dette notatet, da det ville bli for omfattende. Overgangsmuligheter 

til Sørlandsbanens tog i Nordagutu er ikke vurdert. Grenlandsbanen med avgrening fra Porsgrunn er 

heller ikke tatt med i dette notatet. 

 

Godstog fra Hokksund over Nordagutu til Larvik og Tangenkaia på Brevikbanen, og dagens kalktog 

på Brevikbanen er tatt med. Det kjøres ikke godstog mot Drammen via Vestfoldbanen. 

 

Det er ingen planer for utbygging av den enkeltsporede strekningen Porsgrunn – Skien N i InterCity-

prosjektet. I kapasitetsanalysen for IC Vestfoldbanen3 er denne strekningen omtalt som hardt 

belastet. Analysen viser til at det før 2026 bør legges til rette for økt kryssingskapasitet mellom 

Porsgrunn og Skien, med forlengelse av Borgestad kryssingsspor og nytt kryssingsspor ved Eikonrød. 

For tilbudskonsept T2050IC anbefales det at strekningen Porsgrunn – Skien er utbygd til 

dobbeltspor.  

 

Strekningen Borgestad – Skien N er spesielt kritisk i forhold til bindingene for regiontogene fra Oslo. 

 

I Rutemodell 2027 ankommer regiontoget fra Oslo tre minutter før avgangstid for regiontoget mot 

Oslo (figur 1). Det er da minimal margin ved forsinkelser på ankommende regiontog. 

R2027 er ikke basert på full utbygging av ytre IC, så kjøretiden vil gå ned etter hvert som nye 

parseller blir ferdig og «gapet» på tre minutter vil øke. Men ved fullt utbygget IC har dette økt med ca 

30 minutter og man havner igjen i samme situasjon som i figur 1 siden det er 30 minutter mellom 

                                                           
2 Faste kryssinger mellom tog, for eksempel på samme tidspunkt hver time på samme stasjon 
3 ICP-00-A-00023 rev 01A, Kapasitetsanalyse konsept IC Vestfoldbanen 

3 min 

Figur 1 Ankomst- og avgangstid for regiontog i Skien ved R2027 
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regiontogene. Ved å legge inn flere stopp mellom Porsgrunn og Skien N vil det måtte tas høyde for 

dobbeltspor et stykke sydover fra Skien N.   

 

Materiellet som brukes i regiontogene mellom Oslo og Skien er forholdsvis nytt, og har en 

maksimalhastighet på 200 km/h. Det nåværende materiellet på Bratsbergbanen er 35-40 år 

gammelt og har en maksimalhastighet på 130 km/h, det samme som maksimalhastigheten på 

strekningen. Ved en utskifting må nytt materiell ha en høyere maksimalhastighet hvis det skal 

brukes på Eidangerparsellen og inngå i et samordnet rutetilbud for Bratsbergbanen og 

Vestfoldbanen. Dette er forutsatt i rutemodellene. 

 

Vurdering av rutemodellene 

Referanse 2030 

Togtilbudet er som dagens tilbud, men med færre innsatstog mot Oslo. I dagens ruteplan starter alle 

innsatstog i morgenrush på Vestfoldbanen i Skien på grunn av hensettingen som er lokalisert der. 

Med utbygget indre IC vil det være naturlig at en del togsett hensettes nærmere Oslo, for eksempel i 

Tønsberg-området. Det er derfor ikke sett nærmere på dette alternativet siden det vil gi en mindre 

belastning på infrastrukturen og derfor ikke krever ny investering i infrastruktur.  

 

Alt NTP 2032 

Utgangspunktet er her at regiontogene til/fra Skien går to ganger pr time, med stive ruter og et 

intervall på 30 minutter. Dette gjør at togene på Bratsbergbanen må tilpasses dette mønsteret. Det 

er i dag 8 togpar på Bratsbergbanen, men disse går ikke i et stivt rutemønster. Det er ca en eller to 

timer mellom avgangene, med et lengre opphold midt på dagen. 

 

Det vil da være naturlig å tilpasse Bratsbergbanens tog til regiontogenes stive rutemønster, og helst 

med en god overgangsmulighet mellom disse togene. Det kritiske er da hvordan systemkryssingene 

blir på Bratsbergbanen, hvor det er forholdsvis langt mellom stasjonene. 

 

Det beste alternativet (figur 2) for en tilpassing av Bratsbergbanens tog vil være med systemkryssing 

på Nordagutu og Skien. Dette gir en vendetid på Notodden på ca 20 minutter og 34 minutter i 

Porsgrunn. Overgangstiden til regiontogene blir ca 15 minutter både i retning Oslo og fra Oslo. Skien 

må ha tre spor til plattform, i dag er det to spor til plattform.  

Det bør også bygges et nytt kryssingsspor ved Nisterud. Dette gir økt robusthet på strekningen ved 

forsinkelser, og vil også ha en generell nytte som alternativt kryssingssted for andre tog. På 

strekningen Valebø – (Nisterud -) Skien N som er 24,5 km er det ingen kryssingsmuligheter. 

Figur 2 Alternativ NTP2032 Skien - Porsgrunn 
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Alt 1 

Dette er som Alt NTP2032, men med forlengelse av Bratsbergbanens tog til Larvik og nytt stopp på 

Skien S. Ved bruk av dagens materiell som har en toppfart på 130 km/h vil Bratsbergbanens tog 

krysse med regiontogene helt i østenden av Eidangerparsellen, og gi en vendetid i Larvik på 62 

minutter. Det er altså for kort tid (2 minutter) til at det samme togsettet returnerer med en gang. 

 

Ved bruk av materiell med toppfart på 200 km/h vil kryssing med regiontogene skje på nåværende 

Larvik stasjon. Det vil være nok tid til å vende i Larvik, se figur 3. Noen av regiontogene vil få lengre 

kjøretid på grunn av kryssingsopphold. Det må vurderes hvor attraktivt dette tilbudet vil være på 

strekningen Skien - Larvik, siden det gir en deling av timen på 10/30/20 min (ca). Fordelen er at det 

gir en god overgang fra Bratsbergbanens tog til regiontog til og fra Oslo, ca 10 minutter. Overgang 

bør skje på stasjoner hvor regiontog og Bratsbergbanens tog kommer til felles plattform, det vil si at 

stasjonen bør ha en midtplattform. Larvik stasjon bør ha tre spor hvis det legges opp til fast vending 

av tog der. Dagens stasjon har tre spor til plattform, og i IC-prosjektet legges det nå opp til to spor til 

plattform. 

 

Som tidligere nevnt vil innføring av stopp på Skien S kunne utløse behov for dobbeltspor sørover fra 

Skien N, antakelig helt til Skien S. Et alternativ til å bygge Skien S som tospors stasjon kan være å 

bygge kryssingsspor ved Eikonrød, og avslutte dobbeltsporet fra Skien N før Skien S. En løsning for 

strekningen Eikonrød – Skien N bør sees i sammenheng med hvordan stasjon og eventuelt 

dobbeltspor kan bygges. Det er neppe aktuelt å stenge den nåværende tunnel i en lengre periode.  

 

Borgestad bør bygges om til samtidig innkjør for økt fleksibilitet. For øvrig kreves samme tiltak som i 

Alt NTP2032. 

 

Alt 2 

Som Alt 1, men med ekstra stopp for alle tog på Borgestad. Flere stopp øker kjøretiden for 

regiontogene, men det må vurderes hvor kritisk dette er for markedet siden dette skjer helt i enden 

av strekningen Oslo - Skien. Den økte kjøretiden vil flytte kryssingen av regiontogene som opprinnelig 

skjedde på Skien N til Eikonrød. Det må bygges kryssingsspor der med samtidig innkjør. Strekningen 

Eikonrød – Skien S – Skien N kan beholdes som enkeltspor når systemkryssing foregår på Eikonrød. 

 

Figur 3 Materiell med topphastighet på 200 km/h mulighet for vending i Larvik 
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Alt 3a 

Som Alt 2, men med en ekstra avgang pr time mellom Skien og Larvik (fire tog pr time og retning). 

Dette gir totalt åtte persontog pr time, med eventuelle godstog i tillegg. Dette utløser dobbeltspor 

mellom Porsgrunn og Skien, eventuelt med unntak av strekningen Borgestad – Eikonrød. 

Systemkryssing vil skje på Nisterud og Hjuksebø.  

Med fire tog pr time og retning mellom Larvik og Skien bør disse av markedsmessige årsaker gå med 

et fast intervall på 15 minutter. Dette vil gjøre det vanskeligere å få fram godstog og arbeidstog 

mellom Larvik og Porsgrunn i denne perioden, fordi kjøretidsforskjellen blir stor. Godstogene bør 

helst ikke ha en hastighet lavere enn 100 km/h, og selv med denne hastigheten vil det være små 

marginer. Det må sees på muligheten for et forbikjøringsspor eller ventespor før Porsgrunn eller i 

Larvik, og signalanlegget på strekningen må gi mulighet for at godstogene kan kjøre ut raskest mulig 

etter et regiontog.  

 

Alt 3b 

Som Alt 3a, men her går den ekstra avgangen fra Notodden til Larvik (to pr. time), tilsammen fire tog 

pr time og retning mellom Skien og Porsgrunn. Dette utløser som 3a dobbeltspor Porsgrunn – Skien, 

og er også vanskelig å få til uten noen dobbeltsporparseller mellom Skien og Notodden hvis det skal 

kjøres stive ruter. Strekningen Nordagutu – Hjuksebø (Sørlandsbanen) vil bli hardt belastet med 5-6 

tog pr time i enkelte perioder. Det mest realistiske vil være å kjøre noen innsatstog mellom 

timesavgangene, men dette vil også kreve flere kryssingsmuligheter på Bratsbergbanen. 

 

Alt 4a 

Som Alt 3a, men Bratsbergbanens tog forlenges til Brevik i stedet for Larvik. Systemkryssing i Skien 

og på Nordagutu. Vendetid i Brevik blir ca 60 minutter, som krever to vendespor og mer materiell.  

 

Alt 4b 

Som Alt 3b, men Bratsbergbanens tog forlenges til Brevik i stedet for Larvik. Nord for Skien er 

betenkelighetene de samme som for Alt 3b, men en variant med timesavganger Notodden – Brevik 

og halvtimesavganger Skien – Brevik er kjørbar, og gir to tog pr time mellom Skien og Brevik. Det er 

15 min intervall mellom tog på strekningen Skien N - Porsgrunn. 8 tog pr time gir behov for 

dobbeltspor mellom Skien og Porsgrunn, eventuelt med unntak av strekningen Borgestad – 

Eikonrød.  

Vendetid i Brevik blir 8 min, i Skien 28 min, Notodden ca 38 min. Kryssing på Eidanger (nytt), 

Nisterud (nytt), og Hjuksebø. 

 

Figur 4 Rutemodell for Brevikbanen, Alt 4b. Tog Notodden - Brevik med blått, regiontog (IC) med 

svak rødfarge, kalktogene med rødt og Brevik – Skien med svart. 
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Trafikken blir stor på Brevikbanen med to persontog pr time og retning, men det bør være 

gjennomførbart, også med kalktogene. Kalktogene kan ikke gå i den timen det er godstog til 

Tangenkaia. Godstog til og fra Tangenkaia bør kunne gå uten stopp Myrane – Skien N hvis de bruker 

samme tidsluke som kalktogene, men det bør være et ventespor i systemet, f.eks på Borgestad eller 

like nord for Skien. Fortrinnsvis bør dette ligge som en forlengelse av Skien stasjon nordover. 

Alt 5a/5b 

Det ble besluttet å ikke gå videre med en vurdering av alternativene med forlengelse av 

Bratsbergbanen til Herøya. På et mer overordnet nivå er det skissert infrastrukturbehov i notatet av 

26.9.17. 

Infrastrukturtiltak 

 

Tiltakene er oppsummert i tabell 2, side 2. Hvor mye av strekningen Porsgrunn – Skien som har 

behov for dobbeltspor i de mest omfattende tilbudskonseptene vil avhenge av rutemodellen. 

Disse infrastrukturtiltakene er rutemodellavhengige. For en rutemodelluavhengig infrastruktur bør 

det ved en viss belastning være dobbeltspor på hele strekningen. Dette er også anbefalt for 

tilbudskonsept T2050IC i kapasitetsanalysen for IC Vestfoldbanen. 

Nye stasjoner med kryssingsspor og passasjerutveksling må ha to spor til plattform (Borgestad, evt 

Skien S). Brevik må ha ett eller to spor avhengig av alternativ. 

Mange av tiltakene i tabell 2 faller sammen med avsnitt 5.6.3.3 i Konseptdokument for IC-

strekningene4 som omtaler kapasitetsøkende tiltak som bør gjennomføres før 2026: 

• Porsgrunn og Skien stasjon må ha minst tre spor fra 2024 

• Det må legges til rette for økt kryssingskapasitet mellom Porsgrunn og Skien, med 

forlengelse av Borgestad kryssingsspor og nytt kryssingsspor ved Eikonrød 

• Dobbelsporparsellen Farriseidet – Porsgrunn må føres inn til Porsgrunn stasjon (ca 500m) 

Det påpekes at enkeltsporstrekningen Porsgrunn – Skien er hardt belastet, men med nytt 

kryssingsspor ved Eikonrød antas utnyttelsen av strekningen å komme ned på et akseptabelt nivå 

(60%). Dette er ved to regiontog pr time og retning, samt dagens trafikk på Bratsbergbanen.  

Bybane/kombibane på strekningen Eikonrød – Porsgrunn 

Jernbanedirektoratet/Trafikk og kapasitet har blitt bedt om å vurdere kapasitetsmessige 

konsekvenser av bybane/kombibane på jernbaneinfrastruktur mellom Eikonrød og Porsgrunn. 

 

Gjennom NTP 2018-2029 legges det opp til at det skal gå to regiontog i timen og retning til Skien 

innen 2032. I byutredningen utredes i tillegg minst ett tog i timen på Bratsbergbanen. Belastningen 

er da på grensen til at det må bygges dobbeltspor på strekningen, avhengig av rutemodellen. 

 

Trafikk med bybane/kombibane vil utløse behov for dobbeltspor. Med dagens rutemodell er det i 

enkelte perioder fire tog sammenlagt pr. time (sum begge retninger). Et bybanetilbud med to tog pr. 

time/retning vil mest sannsynlig gi behov for dobbeltspor umiddelbart. Et tilbud med fire tog pr. 

time/retning vil gi dårlig regularitet. Et bybanetilbud med 10 minutters frekvens vil ikke være mulig 

på en dobbeltsporet trase sammen med tog.  

 

I tillegg til det ovennevnte må det gjøres avklaringer i forhold til bruk av bybanemateriell på 

jernbaneinfrastruktur (sikkerhetssystemer/ATC, plattformhøyder, godkjenning generelt).  

                                                           
4 Konseptdokument for IC-strekningene ICP-00-A-00004, rev 02A, des 2016 


