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Forord 


Denne delrapporten om prissatte virkninger inngår i Jernbaneverkets KVU (konseptvalgutredning) for 


vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har 


en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger kan 


reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette 


forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik- Porsgrunn 


(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920 og 30 tallet. Strekningen 


blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990-tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. Dette 


arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og Aust-


Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 


Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 


innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet 


enda mer relevant.  


I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 


konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 


Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, 


mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 


Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til 


måloppnåelse. Til sist er det gjort det ulike analyser bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske 


analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet 


kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 
kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre 
politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i 
Nasjonal transportplan. 


Denne rapporten er utarbeidet av COWI. Tema i denne rapporten er prissatte virkninger med 
tilhørende usikkerhetsanalyse. Hovedforfatter er Hanne Samstad (prissatte virkninger) og Meta 
Reimer Brødsted (usikkerhetsanalyse), i tillegg har følgende fagpersoner deltatt: Christine Oma 
Nordstrøm (tilrettelegging av analyse). 


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine 


Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende 


deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen 


(kapasitet), Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob 


Kristiansen (estimering, usikkerhetsanalyse). 
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 Sammendrag 


I alternativanalysen er det utført en analyse av prissatte virkninger ved fem konsepter. Det er fire 


jernbanekonsepter: "Indre", "M1", "M2" og "Ytre", med to varianter av M1 med stopp på henholdsvis 


Brokelandsheia (M1B) og Tangen (M1T). I tillegg er det et buss- og vegkonsept med fullt utbygd 


E18. 


Beregning av nytte og kostnader er utført i tråd med Jernbaneverkets metodehåndbok for 


samfunnsøkonomiske analyser og Finansdepartementets anbefalinger. Datagrunnlaget har bestått 


av resultater fra transportanalyser i RTM/NTM og den nasjonale godsmodellen. Det er anvendt 


enhetskostnader fra Merklin der ikke annet framgår av denne delrapporten. 


Det er beregnet nytte for trafikanter, operatører, det offentlige og tredjepart. Resultatene er 


oppsummert i Tabell 1-1. 


Resultatene viser forskjellen mellom en situasjon uten utbygging og en situasjon med utbygging for 


hvert konsept. Alle positive beløp i tabellen representerer nytte av at banen/vegen blir bygget, 


sammenliknet med en situasjon der den ikke bygges. Negative beløp indikerer redusert nytte. 


Analysen av buss- og vegkonseptet er gjort på et mer usikkert grunnlag enn de øvrige konseptene. 


Investeringskostnadene for buss- og vegkonseptet er kun grove anslag da deler av E18-utbyggingen 


ikke er planlagt ennå, slik at det ikke foreligger kostnadsestimater for hele strekningen. Siden 


ansvaret for vegprosjektene er overført til Nye Veier AS og får en annen finansieringsmodell, er dette 


konseptet vist både med og uten investeringskostnadene i resultattabellen. Innenfor denne 


utredningen er det ikke utført analyser av effekter av bompengefinansiering av veginvesteringene. 


Nytten fratrukket investeringskostnader (netto nåverdi) blir negativ i alle jernbanekonseptene. Med 


netto nåverdi pr budsjettkrone som rangeringskriterium er det konsept M2 som kommer best ut av 


jernbanekonseptene. Deretter følger ytre konsept, M1T, M1B og til slutt indre konsept. Indre konsept 


har ikke bare dårligst nyttekostnadsbrøk, men er også dårligst av jernbanekonseptene på de fleste 


nyttekomponentene i analysen. Dersom netto nåverdi av buss- og vegkonseptet fremdeles blir 


positiv når man tar hensyn til bompengefinansiering, vil dette konseptet ha høyest netto nåverdi pr 


budsjettkrone. 


Av jernbanekonseptene ser både ytre konsept og M1-konseptene ut til å gi et bedre tilbud til de 


reisende og generere høyere billettinntekter enn M2. Det ytre konseptet og M1-konseptene skårer 


også høyere enn M2 med hensyn til ulykker, miljø og helse (nytte for tredjepart). 


Investeringskostnadene er imidlertid lavere i M2 og fører til at dette konseptet rangeres som det 


beste når man ser nytten i forhold til kostnadene. 


Når det ikke tas hensyn til effekter av bompengefinansiering har buss- og vegkonseptet bedre 


trafikantnytte enn de øvrige konseptene, men negativ effekt for tredje part (samfunnet for øvrig). 


Uten kjennskap til hva nivået på bompengetakstene vil bli er det vanskelig å si om trafikantnytten i 


buss- og vegkonseptet i realiteten vil bli høyere eller lavere enn i jernbanekonseptene. En liten 


reduksjon i biltrafikk kan forventes som følge av bompenger, og dermed også en liten reduksjon i de 


negative virkningene for tredjepart. 


Usikkerhetsanalyse med Monte Carlo-simulering viser at negativ netto nytte i alle konseptene er et 


mer sannsynlig utfall en positiv, men at det finnes sannsynlighet for at resultatene kan bli positive.  


Følsomhetsanalyser med inkludering av godstransport og økning i togreiser Oslo–Kristiansand viser 


at nytten av Grenlandsbanen kan bli positiv dersom noen av forutsetningene for analysen endres. 
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*: Vegkonseptet med investeringene holdt utenfor: Nytten vil bli lavere enn vist her pga. effekter av bompengefinansiering 


Tabell 1-1 Nytte og kostnader. Nåverdi 2022 for 2035–2074, millioner kroner, 2015-prisnivå 
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 Innledning 


I konseptvalgutredningen av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen – KVU 


Grenlandsbanen – utredes fire jernbanekonsepter som her er kalt "Indre", "M1", "M2" og "Ytre", samt 


et buss- og vegkonsept. Denne rapporten omhandler prissatte virkninger ved disse konseptene. For 


beskrivelse av jernbanekonseptene vises det til hovedrapporten for utredningen. Buss- og 


vegkonseptet innebærer full utbygging av E18 til firefelts motorveg istedenfor bygging av 


Grenlandsbanen. Planene som inngår i referansealternativet omfatter utbygging av enkelte 


delstrekninger av E18 gjennom Telemark og Aust-Agder, men det vil gjenstå tre delstrekninger med 


lavere hastighet: Langangen–Rugtvedt, Dørdal–Tvedestrand og Arendal–Grimstad. I buss- og 


vegkonseptet er også disse strekningene utbygd. 


I denne utredningen omfatter prissatte virkninger følgende elementer: 


 


 "Standard" prissatte virkninger, det vil si nyttekostnadsanalyse i tråd med Jernbaneverkets 


metodehåndbok 


 Følsomhetsanalyser: 


o Usikkerhetsanalyse med Monte Carlo-simulering 


o Følsomhetsanalyse med mer gods- og persontransport på bane 


 Analyse av produktivitetsgevinster 


 Prissetting av naturinngrep 


Nyttekostnadsanalysen og tilhørende følsomhetsanalyser er beskrevet i denne delrapporten. 


Produktivitetsgevinster og prissetting av naturinngrep er dokumentert i egne delrapporter. 


Transportanalyser er et viktig grunnlag for denne analysen av prissatte virkninger. Når det gjelder 


persontransport har COWI utført analyser med regional og nasjonal transportmodell (RTM og NTM, 


heretter for enkelhets skyld kalt RTM) for et basisalternativ og for hvert av konseptene i KVUen. 


Resultatene er dokumentert i en egen delrapport. I tillegg har SITMA utført beregninger av 


virkningene for godstransport ved hjelp av den nasjonale godsmodellen. Dette er inkludert i en 


følsomhetsanalyse i denne rapporten, der det er åpnet for godstrafikk på Vestfoldbanen og 


Grenlandsbanen.  I godsanalysen er det ikke skilt mellom konsepter. Der har fokus vært på i hvilken 


grad Grenlandsbanen gir nytte for godstransporten. 


Data fra transportanalysene er anvendt sammen med enhetskostnader fra Jernbaneverkets 


regnearkmodell Merklin. Generelle forutsetninger for analysen er presentert i kapittel 3, og 


framgangsmåte og forutsetninger ellers er forklart underveis i rapporten. 


I en samfunnsøkonomisk analyse er det endringen fra basis til det enkelte konsept som er 


interessant. En forventet utvikling uten Grenlandsbanen sammenliknes med en forventet utvikling 


med Grenlandsbanen. De fleste tabellene i denne rapporten har derfor ingen kolonne for 


basissituasjonen. For eksempel er trafikantnytte et uttrykk for nytten av forbedringer fra basis til 


utbyggingskonsept, og det gir derfor ikke mening å snakke om trafikantnytte i basis. Andre størrelser, 


som for eksempel lokale utslippskostnader fra trafikken, ville være mulig å beregne i både 


basissituasjonen og utbyggingssituasjonen. Men størrelsesordenen på de to beregningene er 


uinteressant fordi den kommer helt an på hvor stort område vi velger å innhente trafikkdata for. 


Dersom vi ser på forskjellen mellom de to situasjonene, får vi fram virkningen av tiltaket, som er det 


vi er ute etter. 
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 Generelle forutsetninger og nøkkeltall 


 Generelle forutsetninger 


Det er beregnet nytte for trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig, i tråd med 


Jernbaneverkets metodehåndbok "Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen 2015". 


Beregningsgangen beskrives nærmere i de påfølgende kapitlene. 


Først vil vi ta for oss noen generelle forutsetninger for beregningene (Tabell 3-1). 


Parameter Forutsetning 


Analyseperiode 40 år fra oppstartsåret 2035  


Restverdiperiode 
Jernbanekonseptene: 35 år utover analyseperioden  
Buss/veg-konsept: Ingen restverdi 


Kalkulasjonsrente 4 % til analyseperiodens slutt og 3 % neste 35 år 


Realprisjustering 
1,3 % årlig på trafikantnytte, miljø- og ulykkeskostnader (i tråd med 
Finansdepartementets rundskriv R-109/14) 


Skattekostnad 20 % av virkning for det offentlige 


Prisnivå 2015 


Beregningsår Fra RTM/NTM-kjøringene: 2028 og 2050 


Henføringsår 2022 som i NTP 


Tabell 3-1 Generelle forutsetninger 


Transportmodellresultatene er i 2013-priser. For omregning til 2015 er det benyttet årlig lønnsvekst 


når det gjelder trafikantnytte og sparte miljø-, ulykkes- og helsekostnader. Veginvesteringer i 2014-


priser er omregnet til 2015-priser med byggekostnadsindeksen for veganlegg. Øvrige priser og 


kostnader er omregnet ved hjelp av konsumprisindeksen. Kilde for alle indekser er Statistisk 


sentralbyrå. 


RTM gir oss data kun for beregningsårene. For å finne nytte i de øvrige årene i analyseperioden er 


det beregnet årlige vekstrater basert på verdiene i beregningsårene. Framgangsmåten er illustrert 


med et eksempel i boksen nedenfor (2013-kroner). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Trafikantnytte pr årsdøgn i 2028 fra transportmodellen: Kr 612 180. 


Trafikantnytte pr årsdøgn 2050 fra transportmodellen: Kr 753 060. 


Antall år fra 2028 til 2050 er 22. 


Gjennomsnittlig årlig vekstrate: 𝑒
1


22
(ln753060−ln612180)


= 1,00945 


Det vil si en gjennomsnittlig årlig vekst i trafikantnytte på ca. 0,95 prosent i 


dette eksemplet. 


Nytten i f.eks. år 2040 finnes da som 612180 ∗ 1,0094512 (det er 12 år fra 


2028 til 2040). 
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 Nøkkeltall fra transportanalysen 


Mange av de prissatte konsekvensene beregnes med utgangspunkt i endring i trafikkarbeid, det vil si 


hvor mange flere eller færre kilometer det kjøres med de ulike transportmidlene som følge av 


Grenlandsbanen. Tabell 3-2 viser hva som er grunnlaget for det trafikkarbeidet som er benyttet i 


denne analysen. Resultater fra godsmodellen er anvendt kun i en følsomhetsanalyse. 


Transportmiddel Grunnlag for anslått trafikkarbeid 


Persontog RTM 


Godstog Den nasjonale godsmodellen 


Bil RTM 


Buss 
RTM i basis. I det enkelt konsept: Samme prosentvise 
endring som endringen i passasjerkilometer med buss 


Lastebil Den nasjonale godsmodellen og RTM 


Tabell 3-2 Grunnlag for anslått trafikkarbeid 


Som det framgår er transportmodellresultater lagt til grunn unntatt når det gjelder buss. Det er et 


kjent problem ved RTM at modellen ikke håndterer eventuelle tilpasninger som kollektivselskapene 


sannsynligvis vil gjøre ved stor oppgang eller nedgang i reiseetterspørselen. Ved bygging av 


Grenlandsbanen muliggjøres et forbedret togtilbud som vil trekke passasjerer fra langdistansebusser 


over på tog. Hvordan busselskapene vil tilpasse seg den nye situasjonen er ukjent, men vi antar at 


jernbaneutbyggingen kan føre til et redusert busstilbud for lange reiser. Det motsatte er tilfelle i buss- 


og vegkonseptet, der etterspørselen etter bussreiser øker. Uten økning i busstilbudet ville det oppstå 


et kapasitetsproblem. 


Busskilometer er derfor anslått ved å ta utgangspunkt i antallet fra basissituasjonen og endre det 


med like mange prosent som endringen i passasjerkilometer. I realiteten vil nok ikke endringen i 


busskilometer følge endringen i passasjerkilometer prosent for prosent, men det er nødvendig å 


gjøre en forenkling her i mangel av et bedre datagrunnlag. 


Tabell 3-3 og Tabell 3-4 viser passasjerkilometer med ulike kollektive transportmidler pr årsdøgn fra 


RTM. Det interessante for vår analyse er endringen fra basis til konseptene. Modellresultatene tyder 


på en liten endring i korte kollektivreiser – i noen tilfeller en liten økning. Det er sannsynlig med tanke 


på at noen trafikanter vil bruke lokale busser, trikk eller t-bane for å komme til og fra det nye 


togtilbudet. I beregningen av nytte- og kostnadselementer hvor transportomfanget legges til grunn er 


det sett bort fra endringer for T-bane, trikk og båt. 
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 Basis Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Tog 5 666 276 6 538 209 6 529 999 6 584 237 6 478 366 6 554 139 5 578 923 
Tog, endring fra 
basis  871 933 863 723 917 962 812 090 887 863 -87 353 


Langdistanse buss 2 178 565 1 636 755 1 623 549 1 570 645 1 632 203 1 564 302 2 321 605 
Langdistanse buss, 
endring fra basis  -541 809 -555 016 -607 919 -546 362 -614 262 143 040 


Ordinær buss 1 449 715 1 461 884 1 464 515 1 463 338 1 463 458 1 461 456 1 450 882 
Ordinær buss, 
endring fra basis  12 168 14 800 13 623 13 743 11 741 1 167 


T-bane 71 913 71 946 72 026 72 088 71 963 72 612 71 906 
T-bane, endring fra 
basis   33 113 175 50  699 -8 


Trikk 14 202 14 323 14 326 14 320 14 315 14 295 14 236 
Trikk, endring fra 
basis  121 124 118 113 93 34 


Båt 0 0 0 0 0 0 0 
Båt, endring fra 
basis  0 0 0 0 0 0 


Tabell 3-3 Passasjerkilometer pr årsdøgn 2028 og endring fra basis 


 


 Basis Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Tog 6 569 928 7 707 059 7 692 391 7 762 620 7 633 078 7 710 711 6 452 014 
Tog, endring fra 
basis  1 137 131 1 122 463 1 192 693 1 063 150 1 140 783 -117 914 


Langdistanse buss 2 661 524 1 951 026 1 934 845 1 873 021 1 944 794 1 865 107 2 850 363 
Langdistanse buss, 
endring fra basis  -710 498 -726 678 -788 503 -716 730 -796 417 188 839 


Ordinær buss 1 627 926 1 641 762 1 645 815 1 644 475 1 644 329 1 641 304 1 629 689 
Ordinær buss, 
endring fra basis  13 837 17 889 16 549 16 403 13 378 1 763 


T-bane 77 960 78 403 78 299 78 657 78 513 79 223 77 953 
T-bane, endring fra 
basis 


 443 340 697 553 1 263 -7 


Trikk 15 309 15 398 15 444 15 408 15 404 15 431 15 355 
Trikk, endring fra 
basis 


 89 135 98 94 122 46 


Båt 0 0 0 0 0 0 0 
Båt, endring fra 
basis 


 0 0 0 0 0 0 


Tabell 3-4 Passasjerkilometer pr årsdøgn 2050 og endring fra basis 


Med dette grunnlaget blir det anslåtte trafikkarbeidet som vist i Tabell 3-5. 
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 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


2028 


Persontog 11 779 11 349 11 349 11 215 11 188 0 


Bil -43 510 -44 198 -45 304 -41 282 -44 686 214 371 


Buss -32 162 -32 029 -36 099 -31 854 -37 271 10 212 


Lastebil 0 0 0 0 0 23 819 
Til følsomhetsanalyse: 


Godstog 742 742 742 742 742  


Lastebil -4 135 -4 135 -4 135 -4 135 -4 135  


2050 
Persontog 11 779 11 349 11 349 11 215 11 188 0 


Bil -57 912 -59 586 -60 960 -55 245 -59 854 263 071 


Buss -34 813 -34 298 -38 218 -34 263 -39 769 11 157 


Lastebil 0 0 0 0 0 29 230 
Til følsomhetsanalyse: 


Godstog 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079  


Lastebil -6 739 -6 739 -6 739 -6 739 -6 739  


Tabell 3-5 Endring i trafikkarbeid pr årsdøgn. Kjøretøykilometer 
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 Trafikantnytte 


Grenlandsbanen muliggjør et forbedret togtilbud med kortere reisetid og økt frekvens. Forbedringene 


hadde ikke vært mulig i referansesituasjonen, og ligger derfor ikke inne i den referansen vi 


sammenlikner konseptene mot. I buss- og vegkonseptet fører full E18-utbygging til høyere hastighet 


og dermed kortere reisetid med bil og buss. 


Trafikantnytten omfatter de endringene som hvert konsept fører med seg for trafikantene 


sammenliknet med referanse når det gjelder reisetid, tid til/fra stasjon, ventetid (frekvens) og 


billettkostnader. Endringer i transportmiddelbruk samt nyskapt trafikk blir tatt hensyn til. 


Trafikantnytten er beregnet i transportmodellen RTM. Beregningsprinsippet er i tråd med prinsippet i 


Jernbaneverkets metodehåndbok. Det vil si at endring i generalisert reisekostnad og antall reiser 


legges til grunn, og nytten framkommer som konsumentoverskuddet i hvert reisemarked. 


Tabell 4-1 viser resultatene for de to beregningsårene. Tog inngår i kollektivtrafikk i RTMs 


trafikantnyttemodul og er derfor ikke skilt ut som eget transportmiddel. Siden det er på jernbanen at 


tilbudet endres, er det i hovedsak også der nytten oppstår i jernbanekonseptene. I buss- og 


vegkonseptet vil trafikantnytten for kollektivreiser gjelde buss.  "Andre transportmidler" i tabellen er 


bil, gang og sykkel. 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


2028 


Kollektivreiser, eksisterende 590 796 719 512 765 101 695 303 818 450 158 121 
Kollektivreiser,  
nye og overførte 


90 744 114 646 117 266 103 390 141 514 5 203 


Andre transportmidler -413 -433 -433 -413 2029 895 144 


2050 


Kollektivreiser, eksisterende 710 052 878 447 929 112 850 528 1 005 521 189 143 
Kollektivreiser,  
nye og overførte 


110 015 140 372 143 288 126 360 168 575 6 242 


Andre transportmidler -447 -464 -464 -447 2016 1 128 990 


Tabell 4-1 Trafikantnytte pr årsdøgn i 2028 og 2050. Kroner, prisnivå 2015 


Ved hjelp av beløpene fra Tabell 4-1 er det beregnet årlige beløp for hele beregningsperioden 2035–


2074. De årlige beløpene er deretter neddiskontert til år 2022, og det er tatt hensyn til 


realprisjustering1. Nåverdiene er vist i Tabell 4-2. 


                                                      


1 Tidsverdier avhenger av blant annet lønn. Siden lønn forventes å stige mer enn det generelle prisnivået – dvs. det forventes 
reallønnsvekst – vil verdsettingen av reisetidsbesparelser også stige mer enn det generelle prisnivået. Det er dette som tas 
hensyn til gjennom realprisjusteringen. 
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 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Kollektivtransport, referansetrafikk 4 677 5 795 6 126 5 612 6 638 1 245 


Kollektivtransport, overført og 
nyskapt trafikk 


725 926 945 834 1 109 41 


Persontrafikk, andre transportmidler -3 -3 -3 -3 13 7 474 


Sum trafikantnytte 5 400 6 719 7 069 6 443 7 760 8 760 


Tabell 4-2 Trafikantnytte, persontransport. Nåverdi 2022. Millioner kroner, prisnivå 2015 


Buss- og vegkonseptet genererer størst nytte for trafikantene. Blant jernbanekonseptene ser det ytre 


konseptet ut til å gi trafikantene størst nytte, fulgt av midtre konsept med stopp på Tangen (M1T). 


Dårligst trafikantnytte gir indre konsept. 
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 Operatørnytte 


Operatørnytten består av billettinntekter minus operatørenes kostnader ved å drive kollektivtilbudet, 


inkludert kapitalkostnader. 


RTM har en egen kollektivmodul. På grunn av svakheter ved kollektivmodulen er billettinntekter og 


operatørkostnader kun delvis hentet derfra. En kjent utfordring ved RTM er at modellen ikke tar 


hensyn til kjøretøybehovet ved å betjene et kollektivtilbud. En forbedring i kollektivtilbudet kan derfor 


ifølge modellen trekke til seg flere reisende enn det er plass til om bord, uten at passasjerer avvises 


eller at kollektivselskapene setter inn mer materiell. Følgelig risikerer man at modellen gir for lav 


kostnad i forhold til inntekt, og overvurderer operatørnytten.  


Billettinntekter og kostnader ved togtrafikken er i denne analysen hentet fra kollektivmodulen. Den 


anslåtte reiseetterspørselen kan sannsynligvis betjenes av det foreslåtte togtilbudet, men dersom 


setekapasiteten er for liten på lang sikt, vil kostnadene ved togdriften bli høyere enn det som er lagt 


til grunn i denne analysen. 


For andre kollektive transportmidler har vi funnet grunn til å avvike fra RTMs kollektivmodul. Den 


største virkningen for andre kollektive transportmidler ser ut til å være at det nye togtilbudet fører til 


nedgang i reiser med langdistansebuss. Her er det flere problemer med kollektivmodulen.  


For det første tyder modellen på et inntektsbortfall uten at kostnadene reduseres tilsvarende. 


Tilpasningen som busselskapene i virkeligheten ville gjøre ved en stor passasjernedgang er ikke tatt 


hensyn til. Derfor har vi beregnet kostnadsreduksjonen for busselskapene utenfor modellen, jf. 


avsnitt 5.2.  


For det andre virker inntektsbortfallet for langdistansebussene høyt pr passasjerkilometer når vi 


sammenlikner med andre kilder for gjennomsnittlig inntekt. Vi har derfor justert ned inntektsbortfallet, 


jf. avsnitt 5.1. Det er for øvrig også gjort en rimelighetsvurdering av inntekt pr passasjerkilometer på 


tog, men ikke funnet grunn til å avvike fra transportmodellens verdier her. 


Siden ekspressbussmarkedet i hovedsak er kommersielt, har vi antatt at endringen i offentlig kjøp 


som følge av endringene på langdistanse bussreiser kan ses bort fra. 


Flere detaljer om beregning av billettinntekter og driftskostnader ved kollektivtrafikken følger i de 


neste avsnittene. 


 Billettinntekter 


Endring i billettinntekter fra basis til hvert konsept pr årsdøgn er vist i Tabell 5-1. For tog er 


inntektsendringen beregnet i kollektivmodulen i RTM. For annen kollektivtrafikk er det tatt 


utgangspunkt i inntektsendringen fra RTM, men justert ned med en faktor på 0,65. Dette fordi 


endringen i billettinntekt i forhold til endringen i passasjerkilometer fra RTM tilsvarer en 


gjennomsnittsinntekt på 1,72 kroner (2013-priser) pr passasjerkilometer for langdistanse bussreiser, 


mens TØI-rapport 1200/2012 tilsier at gjennomsnittsinntekten er lavere (Aarhaug og Fearnley, 2012). 


Der rapporteres det at gjennomsnittlig reiselengde med ekspressbuss er 126 kilometer, og at 


gjennomsnittsinntekt pr passasjer er ca. 135 kroner i 2010-priser. Basert på dette antar vi at 


gjennomsnittsinntekt pr passasjerkilometer i 2013-priser er tilnærmet 1,12 kroner på 


ekspressbussreiser, justert med konsumprisindeks. Siden det er lange bussreiser som i hovedsak 


overføres til tog og endringene i reiser med andre kollektive transportmidler er relativt små, vil vi 


korrigere inntektsbortfallet fra RTM med en faktor på 0,65 (basert på 1,12 / 1,72).  
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 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


2028 


Tog 1 569 1 557 1 655 1 467 1 613 -160 


Annen kollektivtrafikk -626 -637 -700 -627 -708 167 


2050 


Tog 2 035 2 018 2 134 1 901 2 078 -215 


Annen kollektivtrafikk -818 -833 -909 -821 -919 220 


Tabell 5-1 Endring i billettinntekter pr årsdøgn i 2028 og 2050. 1000 kroner, prisnivå 2015 


I Tabell 5-2 vises nåverdien av endringen i billettinntekter fra basis til hvert konsept. Konsept M1T 


forventes å øke billettinntektene på tog mest. 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Tog 9 204 9 125 9 649 8 597 9 394 -974 


Annen kollektivtrafikk -3 700 -3 769 -4 110 -3 713 -4 158 997 


Tabell 5-2 Endring i billettinntekter. Nåverdi 2022. Millioner kroner, prisnivå 2015 


 Operatørkostnader 


Drifts- og vedlikeholdskostnadene for tog er hentet fra RTM. De består av tids- og distanseavhengige 


kostnader knyttet til personell, energi og vedlikehold, samt kapitalkostnader og klargjøringskostnader 


som er avhengig av antall kjøretøy. Kostnadene ved togdriften øker på grunn av økt tilbud.  


For andre kollektive transportmidler oppstår problemet som nevnt innledningsvis: Kostnadene blir 


ikke redusert i RTM selv om busselskapene mest sannsynlig vil redusere sitt tilbud når 


etterspørselen etter lange bussreiser går ned som følge av at mange passasjerer velger toget i 


stedet. Busselskapenes tilpasning i konseptene er ukjent. Som en tilnærming til å anslå 


kostnadsreduksjonen har vi antatt at kostnadene reduseres proporsjonalt med antall 


passasjerkilometer, jf. Tabell 3-3 og Tabell 3-4. Samme framgangsmåte er brukt for å anslå 


økningen i operatørkostnader i buss- og vegkonseptet, da økningen i bussreiser tilsier en økning i 


tilbudet. 


Endringene pr årsdøgn er vist i Tabell 5-3. Fortegnene gjenspeiler bidraget til nettonytten. Det vil si 


at en redusert kostnad har positivt fortegn, mens en økt kostnad har negativt fortegn. 
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 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


2028 


Tog -618 -600 -600 -601 -595 0 


Langdistanse buss 505 517 567 509 573 -133 


Ordinær buss -110 -134 -123 -125 -106 -11 


T-bane -1 -3 -5 -1 -18 0 


Trikk -11 -11 -11 -10 -8 -3 


Båt 0 0 0 0 0 0 


2050 


Tog -618 -600 -600 -601 -595 0 


Langdistanse buss 542 555 602 547 608 -144 


Ordinær buss -112 -144 -134 -132 -108 -14 


T-bane -11 -8 -17 -13 -31 0 


Trikk -7 -11 -8 -8 -10 -4 


Båt 0 0 0 0 0 0 


Tabell 5-3 Endring i operatørkostnader pr årsdøgn i 2028 og 2050. 1000 kroner, prisnivå 2015 


Kostnadene i Tabell 5-3 gir følgende nåverdier: 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Tog -2 789 -2 707 -2 707 -2 710 -2 684 0 


Annen kollektivtrafikk 1 834 1 761 2 024 1 787 2 074 -730 


Tabell 5-4 Endring i operatørkostnader. Nåverdi 2022. Millioner kroner, prisnivå 2015 


Forskjellene i operatørkostnader for tog skyldes i hovedsak at det er litt ulik lengde på traseen i de 


ulike konseptene. I buss- og vegkonseptet er det ingen endring i togtilbudet sammenliknet med 


referansen.  


På grunn av måten kostnadsreduksjonen er beregnet på for andre kollektive transportmidler, er det 


forskjellene i forventet nedgang i passasjerbelegg som forklarer at ytre konsept gir størst besparelse 


her, da det er ytre konsept som tar flest passasjerkilometer fra andre kollektive transportmidler (i 


hovedsak lange bussreiser). I buss- og vegkonseptet øker operatørkostnadene på grunn av økt 


busstilbud. 


Ser vi på alle virkningene for operatører samlet (før eventuelle tilskudd) er konsept M1T best for 


togselskaper og kommer også best ut samlet sett, selv om det gir størst tap for andre 


kollektivselskaper. 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Tog 6 415 6 418 6 942 5 887 6 710 -974 


Annen kollektivtrafikk -1 866 -2 008 -2 086 -1 926 -2 084 267 


Sum operatørnytte 4 550 4 409 4 855 3 961 4 626 -707 


Tabell 5-5 Endring i operatørnytte (før tilskudd). Nåverdi 2022. Millioner kroner, prisnivå 2015 


Tabellen tyder på at Grenlandsbanen gir positiv operatørnytte på jernbanen, noe som bidrar positivt 


til nytten. Økningen i inntekter er større enn økningen i kostnader, og tilskuddsbehovet blir redusert. 


For andre kollektive transportmidler er operatørnytten negativ, noe som bidrar negativt til nytten.  







 


19 


Dette gjelder i hovedsak langdistansebusser, som vi antar drives kommersielt og ikke påvirker 


tilskuddsbehovet. 


I buss- og vegkonseptet reduseres operatørnytten på jernbanen, mens den øker noe for 


busstrafikken. I sum ser dette konseptet ut til å gi negativ operatørnytte. 
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 Nytte for det offentlige 


 Investeringskostnader 


Kostnadsestimater for hvert jernbanekonsept er utarbeidet av Multiconsult og har vært gjennom 


usikkerhetsanalyse som er dokumentert av Metier (2016). Kostnadsanslaget P50 er hentet fra Metier 


oppgitt i 2015-priser: 


 Konsept I: 31,3 milliarder kroner 


 Konsept M1: 25,6 milliarder kroner 


 Konsept M2: 17,2 milliarder kroner 


 Konsept Y: 24,4 milliarder kroner 


Det forutsettes en tidsprofil på investeringene der de som en forenkling er fordelt jevnt utover i 


byggeperioden 2030–2034, slik at 20 prosent av kostnadene påløper i hvert av de fem årene. For å 


finne nåverdien i henføringsåret 2022 er følgelig 20 prosent av investeringen neddiskontert fra 2030 


til 2022, 20 prosent fra 2031 til 2022 osv. med diskonteringsrenta på 4 prosent. Det gir en samlet 


diskonteringsfaktor på 0,6766. 


Nåverdien av investeringene i år 2022 blir da: 


 Konsept I: 21,178 milliarder kroner 


 Konsept M1B og M1T: 17,321 milliarder kroner 


 Konsept M2: 11,638 milliarder kroner 


 Konsept Y: 16,509 milliarder kroner 


For buss- og vegkonseptet er det ikke utarbeidet et detaljert kostnadsestimat. For strekningen 


Langangen–Rugtvedt foreligger det et kostnadsestimat på 7 milliarder kroner i 2014-prisnivå ifølge 


vegvesen.no datert 25. februar 2015. Dette stemmer overens med anbefalt alternativ i 


kommunedelplan med konsekvensutredning (Statens vegvesen, 2016). Strekningene Dørdal–


Tvedestrand og Arendal–Grimstad er ikke kommet så langt i planleggingen ennå. Det foreligger 


derfor ikke kostnadsestimater for disse. I denne analysen har vi lagt til grunn en kostnad pr meter 


veg på 243 000 kroner, basert på gjennomsnittskostnad pr meter for de mellomliggende 


strekningene Rugtvedt–Dørdal og Tvedestrand–Arendal. Med disse forutsetningene blir de grovt 


anslåtte investeringskostnadene for buss- og vegkonseptet som i Tabell 6-1. 


Strekning Mrd.kr. 
(2015) 


Lengde, 
km 


Langangen–Rugtvedt   7,1 18 


Dørdal–Tvedestrand 14,1 58 


Arendal–Grimstad   4,6 19 


Sum 25,8 95 


Tabell 6-1 Investeringskostnader i buss- og vegkonseptet 


Det er ukjent når disse vegstrekningene forventes å bli utbygd. Hvis byggeperioden legges til samme 


periode som for jernbanekonseptene, blir diskonteringsfaktoren som ovenfor, dvs. 0,6766. Nåverdien 


av investeringskostnadene i 2022 blir da 17,480 millioner kroner.  


Det er altså stor usikkerhet både om investeringskostnader og realiseringstidspunkt for buss- og 


vegkonseptet.  
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 Slitasjekostnader på infrastrukturen 


Det er beregnet slitasjekostnader på infrastrukturen som følge av endringer i trafikkarbeid med tog, 


bil og buss. I jernbanekonseptene øker kostnadene på jernbanen som følge av økt togtrafikk, mens 


de reduseres på veg som følge av nedgang i bil- og busstrafikk. I buss- og vegkonseptet øker 


slitasjekostnadene på veg. Det er sett bort fra de meget små endringene som forventes i 


trafikkarbeid for trikk og T-bane. 


Slitasjekostnadene på jernbanen beregnes som endring i bruttotonnkilometer multiplisert med 


slitasjekostnad pr bruttotonnkilometer. Enhetskostnad er hentet fra Merklin2. Bruttotonnkilometer 


kjørt med persontog er basert på togkilometer fra RTM i hvert konsept og en forutsetning om at 


togets vekt er 210 tonn.  


Slitasjekostnadene på veg beregnes som endring i kjørte kilometer multiplisert med slitasjekostnad 


pr kjørte kilometer. Enhetskostnadene for trafikk overført fra veg er hentet fra Merklin. 


Kjøretøykilometer er redegjort for i avsnitt 3.2. 


Resultater på årsdøgnnivå er oppsummert i Tabell 6-2 mens nåverdier er vist i Tabell 6-3. 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


2028 


Persontog -52 984 -51 047 -51 047 -50 448 -50 323 0 


Personbil 46 47 48 44 48 -228 


Buss 7 403 7 372 8 309 7 332 8 579 -2 351 


2050 


Persontog -42 860 -51 047 -40 923 -40 324 -40 199 0 


Personbil 62 63 65 59 64 -280 


Buss 8 013 7 895 8 797 7 887 9 154 -2 568 


Tabell 6-2 Endring i slitasjekostnad pr årsdøgn, 2028 og 2050. Kroner, 2015-prisnivå 


 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Sum jernbane -244 -230 -235 -233 -232 0 


Sum veg 36 36 40 36 41 -13 


Tabell 6-3 Endring i slitasjekostnader på infrastrukturen. Nåverdi 2022. Millioner kroner, 
prisnivå 2015 


 Avgiftsinngang til staten 


For å anslå endring i avgiftsinngang til staten er det lagt til grunn samme endring i trafikkarbeid som 


ovenfor (jf. avsnitt 3.2), og det er innhentet enhetssatser fra Merklin. 


For tog med elektrisk drift betales det ikke avgift. Her er det forutsatt at alle berørte persontog har 


elektrisk drift. Det blir derfor ingen endring i avgiftsinngang fra jernbanen. 


Avgiftsinngangen fra vegtrafikk reduseres i jernbanekonseptene og øker i buss- og vegkonseptet. 


                                                      


2 Jernbaneverkets regnearkmodell Merklin datert oktober 2015, versjon mottatt februar 2016 
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Resultater pr årsdøgn for 2028 og 2050 er presentert i Tabell 6-4 mens nåverdiene finnes i Tabell 


6-5. 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


2028 


Personbil -15 540 -15 786 -16 181 -14 744 -15 960 76 564 


Buss -52 601 -52 382 -59 038 -52 096 -60 955 16 701 


2050 


Personbil -20 684 -21 282 -21 772 -19 731 -21 377 93 957 


Buss -56 936 -56 094 -62 504 -56 036 -65 041 18 247 


Tabell 6-4 Endring i avgiftsinngang pr årsdøgn. Kroner, 2015-prisnivå 


 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Sum jernbane 0 0 0 0 0 0 


Sum veg -348 -349 -381 -342 -389 506 


Tabell 6-5 Endring i avgiftsinngang til staten. Nåverdi 2022. Millioner kroner, prisnivå 2015 


 Offentlig kjøp 


Offentlig kjøp beregnes som differansen mellom billettinntekter og operatørkostnader, jf. 


beregningen i kapittel 5. I den samlede oppstillingen av konsekvenser må vi enten ha med endringen 


i billettinntekter og operatørkostnader, eller endringen i offentlig kjøp. Å ta med begge ville ha vært 


en dobbelttelling. 


Offentlig kjøp inngår i grunnlaget for skattefinansieringskostnaden. Merk at det er endringen i 


offentlig kjøp som er relevant for analysen av prissatte konsekvenser. Både kostnader og inntekter 


ved togdriften øker ved bygging av Grenlandsbanen, men siden inntektene øker mer enn 


kostnadene, reduseres tilskuddsbehovet. I buss- og vegkonseptet faller inntekter fra togdriften bort 


da noen passasjerer vil velge buss eller bil istedenfor tog. 


I tilfellet med Grenlandsbanen er det kun minimale virkninger for andre kollektive transportmidler enn 


tog og langdistansebusser. Ettersom langdistansebusser har tilnærmet fullstendig kommersiell drift, 


er det kun endringene i operatørnytte for tog som påvirker offentlig kjøp her. 


Offentlig kjøp er dermed lik nytten for togselskap i Tabell 5-5. 


 Skattefinansieringskostnad 


Det beregnes en skattefinansieringskostnad på 20 prosent på virkningen på offentlig budsjett. 


Følgende elementer påvirker offentlig budsjett her: Investeringskostnad, slitasjekostnad på 


infrastrukturen, avgiftsinngang til staten og offentlig kjøp. Virkningen på offentlig budsjett er 


oppsummert i Tabell 6-6, og skattefinansieringskostnaden er beregnet i siste rad. 
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 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Investering -21 178 -17 321 -17 321 -11 638 -16 509 -17 480 


Slitasjekostnad -208 -194 -195 -197 -191 -13 


Avgiftsinngang -348 -349 -381 -342 -389 506 


Offentlig kjøp 6 415 6 418 6 942 5 887 6 710 -974 


Sum budsjettvirkning -15 319 -11 447 -10 956 -6 289 -10 379 -17 961 


Skattekostnad -3 064 -2 289 -2 191 -1 258 -2 076 -3 592 


Tabell 6-6 Skattefinansieringskostnad. Nåverdi 2022. Millioner kroner, prisnivå 2015 


I forbindelse med restverdiberegningen som er omtalt i kapittel 8 er det også anslått skattekostnad 


på virkningen for det offentlige i restverdiperioden. 
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 Nytte for samfunnet for øvrig 


 Forutsetninger 


Utgangspunktet for beregning av både ulykkeskostnader, støykostnader, lokale utslippskostnader og 


klimagasskostnader er endring i trafikkarbeid, det vil si endringen i antall kjørte kilometer med de 


ulike transportmidlene (Tabell 3-5). Trafikkarbeidet multipliseres med enhetskostnader fra Merklin. 


I alle nåverditabeller i kapitlet betyr positive beløp et positivt bidrag til samlet nytte, mens negative 


beløp bidrar negativt. En negativ verdi på for eksempel endring i lokale utslippskostnader betyr altså 


at lokale utslippskostnader øker, mens en positiv verdi betyr at kostnadene reduseres. 


 Ulykkeskostnader 


Bygging av Grenlandsbanen er ikke et sikkerhetstiltak som sådan, dvs. det er ikke et tiltak som har til 


hovedhensikt å redusere ulykkesrisikoen. Men på grunn av endret trafikksammensetning og at det 


kjøres mer tog, påvirkes ulykkeskostnadene. I tillegg vil andelen kjørte kilometer på 


jernbanestrekninger med planovergang reduseres, noe som bidrar til lavere ulykkesrisiko. 


Det er ikke gjort en detaljert gjennomgang av antall kjørte togkilometer på strekninger med og uten 


planovergang i basis og konseptene. Det er valgt å bruke en enhetskostnad pr kjørte togkilometer på 


kr. 7,73, som ligger mellom  


 ulykkeskostnaden i Merklin, som inkluderer risikoen for planovergangsulykker,  


 og den samme enhetskostnaden fratrukket satsen for planovergangsulykker. 


Det er også beregnet endring i ulykkeskostnader for buss og bil. Ulykkeskostnad pr kilometer er 


hentet fra Merklin. Resultatet på årsdøgnnivå er vist i Tabell 7-1 og nåverdier for hele 


analyseperioden i Tabell 7-2. 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


2028 


Persontog -96 565 -93 035 -93 035 -91 943 -91 716 0 


Personbil 18 207 18 495 18 958 17 275 18 699 -89 705 


Buss 9 208 9 170 10 336 9 120 10 671 -2 924 


2050 
Persontog -78 113 -93 035 -74 584 -73 492 -73 265 0 


Personbil 24 234 24 934 25 509 23 118 25 046 -110 084 


Buss 9 967 9 820 10 942 9 810 11 386 -3 194 


Tabell 7-1 Endring i ulykkeskostnad pr årsdøgn. Kroner, 2015-prisnivå 


 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Sum jernbane -645 -605 -623 -615 -614 0 


Sum veg 227 230 242 219 243 -748 


Tabell 7-2 Endring i ulykkeskostnad. Nåverdi 2022. Millioner kroner, prisnivå 2015 
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 Støykostnader 


Støykostnadene ved trafikk er forskjellig avhengig av om trafikken foregår i eller utenfor 


tettbebyggelse. I denne analysen er det anslått at 1/3 av trafikkarbeidet foregår i tettbebyggelse. 


Utenfor tettbebyggelse regnes det ingen støykostnad. Støykostnader pr kjørte kilometer i 


tettbebyggelse med de ulike transportmidlene er hentet fra Merklin. 


Med 1/3 av trafikkarbeidet fra Tabell 3-5 blir endringene pr årsdøgn som vist i Tabell 7-3 og 


nåverdiene som i Tabell 7-4. 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


2028 


Persontog -8 951 -8 624 -8 624 -8 522 -8 501 0 


Personbil 326 331 339 309 335 -1 605 


Buss 1 375 1 370 1 544 1 362 1 594 -437 


2050 


Persontog -7 241 -8 624 -6 913 -6 812 -6 791 0 


Personbil 434 446 456 414 448 -1 970 


Buss 1 489 1 467 1 634 1 465 1 701 -477 


Tabell 7-3 Endring i støykostnad pr årsdøgn. Kroner, 2015-prisnivå 


 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Sum jernbane -54,3 -56,1 -52,2 -51,6 -51,5 0 


Sum veg 12,5 12,5 13,7 12,3 14,0 -16,1 


Tabell 7-4 Endring i støykostnad. Nåverdi 2022. Millioner kroner, prisnivå 2015 


 


 Lokale utslippskostnader 


Også for lokale utslippskostnader skilles det mellom bebyggelsestype. Det er anvendt 


enhetskostnader fra Merklin. I denne analysen er det anslått at 1/6 av trafikkarbeidet skjer i 


henholdsvis store og små tettsteder og de øvrige 2/3 i spredt bebyggelse. For tog med elektrisk drift 


regnes det ikke lokale utslippskostnader. 


Med trafikkarbeidet fra Tabell 3-5 blir endringene pr årsdøgn som vist i Tabell 7-5 og nåverdiene som 


i Tabell 7-6. 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


2028 


Personbil 3 434 3 488 3 575 3 258 3 527 -16 918 


Buss 18 063 17 988 20 274 17 890 20 932 -5 735 


2050 


Personbil 4 570 4 703 4 811 4 360 4 724 -20 761 


Buss 19 552 19 262 21 464 19 243 22 335 -6 266 


Tabell 7-5 Endring i lokale utslippskostnader pr årsdøgn. Kroner, 2015-prisnivå 
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 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Sum jernbane 0 0 0 0 0 0 


Sum veg 157 157 172 154 177 -178 


Tabell 7-6 Endring i lokale utslippskostnader. Nåverdi 2022. Millioner kroner, prisnivå 2015 


 


 Klimagasskostnader 


Klimagasskostnader beregnes med utgangspunkt i trafikkarbeidet fra Tabell 3-5. Fra Merklin 


innhentes parameteren for utslipp pr kjøretøykilometer samt kostnad pr tonn CO₂. For tog med 


elektrisk drift regnes det ikke klimagasskostnader. Resultater for bil og buss på årsdøgnnivå er vist i 


Tabell 7-7 og nåverdier i Tabell 7-8. 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


2028 


Personbil 6 461 6 563 6 727 6 130 6 635 -31 831 


Buss 25 470 25 365 28 588 25 226 29 516 -8 087 


2050 


Personbil 8 599 8 848 9 052 8 203 8 888 -39 063 


Buss 27 570 27 162 30 266 27 134 31 495 - 8 835 


Tabell 7-7 Endring i klimagasskostnader pr årsdøgn. Kroner, 2015-prisnivå 


 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Sum jernbane 0 0 0 0 0 0 


Sum veg 236 236 258 231 264 -316 


Tabell 7-8 Endring i klimagasskostnader. Nåverdi 2022. Millioner kroner, prisnivå 2015 


 


 Helsegevinster ved gange og sykling 


Mens bilreiser gjerne er nærmest dør til dør, sykler eller går man mer på kollektivreiser. Det antas at 


trafikanter som overføres fra bil i basissituasjonen til tog i konseptene, i gjennomsnitt sykler eller går 


1 km pr togreise. Forutsetningen er hentet fra Merklin. Der finnes det også en parameter for 


helsegevinst på 22,43 kroner pr kilometer. Dette er Helsedirektoratets anbefaling basert på at en 


andel av de som sykler og går blir mer fysisk aktive enn før og får forbedret helse. 


Tabell 7-9 viser reduksjonen i antall bilreiser ved hvert konsept og anslåtte helsegevinster pr 


årsdøgn. Dette er omregnet til nåverdier i Tabell 7-10. I buss- og vegkonseptet er det tatt 


utgangspunkt i reduksjonen i antall kollektivreiser og korrigert for økt sykling og gange. I sum blir det 


økt helsekostnad i dette konseptet på grunn av redusert fysisk aktivitet. 
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 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


2028 


Reduksjon i bilreiser 675 656 677 637 905  
Økn. bilreiser fratrukket 
økn. sykkel- og gangturer      161 


Helsegevinst (kr) 16 044 15 592 16 091 15 140 21 510 -3 827 


2050  


Reduksjon i bilreiser 1 313 786 1 341 1 287 1 417  
Økn. bilreiser fratrukket 
økn. sykkel- og gangturer      871 


Helsegevinst (kr) 31 208 18 682 31 873 30 590 33 680 -20 702 


Tabell 7-9 Helsegevinst pr årsdøgn. Kroner, 2015-prisnivå 


 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Helsegevinst 127 123 128 119 165 -214 


Tabell 7-10 Helsegevinst. Nåverdi 2022. Millioner kroner, prisnivå 2015 


 


 Oppsummering av nytte for samfunnet for øvrig 


Økning i antall kjørte kilometer på jernbane og reduksjon i antall kjørte kilometer på veg gjør at 


kostnadene knyttet til ulykker og miljø øker på jernbanen og reduseres på veg. For ulykkeskostnader 


og støykostnader blir det en samlet kostnadsøkning, mens for lokal luftforurensning og klimagasser 


blir nettovirkningen positiv. Alt i alt ser Grenlandsbanen ut til å ha en positiv nytte for samfunnet med 


hensyn til ulykker, miljø og helse. Dette gjelder uansett hvilket av konseptene som velges, men ytre 


konsept gir størst nytte. Bidraget til samlet nytte i analysen er imidlertid ikke så stort.  


I buss- og vegkonseptet endres ikke antall kjørte kilometer på jernbanen i forhold til 


referansealternativet. Økningen i vegtrafikk bidrar negativt med hensyn til ulykker, miljø og helse. 
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 Restverdi 


På grunn av at den nye jernbanen forventes å generere nytte for samfunnet også utover 


analyseperioden, beregnes det en restverdi for 35 årsperioden etter analyseperiodens slutt. Det 


beregnes ikke restverdi for buss- og vegkonseptet, da nytten av veginvesteringene antas å være tatt 


ut i løpet av analyseperioden.  


I restverdien for jernbanen tas det hensyn til: 


 Nytte. Det antas at nytten i siste år i analyseperioden videreføres ut restverdiperioden. 


 Reinvesteringer. Noen komponenter i jernbaneinfrastrukturen vil trenge utskifting før 


restverdiperioden er omme. 


Dersom en nytte eller kostnad er beregnet til X kroner i år 2074, settes den til X kroner i hvert av 


årene 2075–2109. Deretter beregnes nåverdien i år 2022 av den framtidige nyttestrømmen. Dette 


gjøres for samtlige av de nytte- og kostnadselementene vi har gått gjennom i kapitlene foran. 


For reinvesteringer er det lagt til grunn levetider og kostnadsandeler som i Jernbaneverkets 


metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser. Forutsetningene er gjengitt i Tabell 8-1. 


 Levetid Andel av 
investeringskostnad 


Underbygning 100 0.59 


Overbygning 40 0.24 


Elektroanlegg 40 0.03 


Signalanlegg 25 0.07 


Kontaktledningsanlegg 75 0.07 


Tabell 8-1 Forutsatte levetider og andel av investeringskostnad (Kilde: Jernbaneverket, 2015) 


Øvre del av Tabell 8-2 viser hvor mye de ulike komponent utgjør av de udiskonterte 


investeringskostnadene og når man kan forvente reinvesteringer. Nedre del av tabellen viser 


nåverdien av reinvesteringene. 


 Indre M1 M2 Ytre  


Investering: 31 300 25 600 17 200 24 400  


Underbygning 18 467 15 104 10 148 14 396 Ingen reinvestering 


Overbygning 7 512 6 144 4 128 5 856 Reinvestering år 2075 


Elektroanlegg 939 768 516 732 Reinvestering år 2075 


Signalanlegg 2 191 1 792 1 204 1 708 Reinvestering år 2060 og 2085 


Kontaktledningsanlegg 2 191 1 792 1 204 1 708 Ingen reinvestering 


Reinvesteringer:      


Overbygning, nåverdi 949 776 521 740  


Elektroanlegg, nåverdi 119 97 65 92  


Signalanlegg, nåverdi 700 572 384 545  


Tabell 8-2 Beregnede reinvesteringer. Millioner kroner, 2015-prisnivå 
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 Resultater av nyttekostnadsanalysen 


I Tabell 9-1 er all nytte og kostnader fra kapitlene foran sammenstilt. 


 


Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg Buss/veg3 


Trafikantnytte             


1.1 Kollektivtransport, referansetrafikk 4677 5795 6126 5612 6638 1245 1245 


1.2 Kollektivtransport, overført og nyskapt 725 926 945 834 1109 41 41 


1.3 Persontrafikk, andre transportmidler -3 -3 -3 -3 13 7474 7474 


1. SUM TRAFIKANTNYTTE 5400 6719 7069 6443 7760 8760 8760 


Operatørnytte             


2.1 Persontog, markedsinntekter 9204 9125 9649 8597 9394 -974 -974 


2.3 Persontog, kostnader -2789 -2707 -2707 -2710 -2684 0 0 


2.4 Andre operatører, markedsinntekter -3700 -3769 -4110 -3713 -4158 997 997 


2.6 Andre operatører, kostnader 1834 1761 2024 1787 2074 -730 -730 


2. SUM OPERATØRNYTTE (før off. kjøp) 4550 4409 4855 3961 4626 -707 -707 


Offentlig nytte             


3.1 Infrastrukturavgifter jernbane 0 0 0 0 0 0 0 
3.2 Drifts- og vedlikeholdskostnader, 
infrastruktur jernbane -244 -230 -235 -233 -232 0 0 


3.4 Andre virkninger på offentlige budsjetter -312 -313 -341 -306 -348 494 494 


3. SUM OFFENTLIG NYTTE (ekskl. off. kjøp) -556 -544 -577 -538 -580 494 494 


Nytte for tredje part             


4.1 Reduserte ulykkeskostnader -419 -374 -380 -397 -371 -748 -748 


4.2 Reduserte støykostnader -42 -44 -39 -39 -37 -16 -16 


4.3 Reduksjon i lokale utslipp 157 157 172 154 177 -178 -178 


4.4 Reduksjon i utslipp av klimagasser 236 236 258 231 264 -316 -316 


4.5 Helsegevinster, overført biltrafikk 127 123 128 119 165 -214 -214 


4. SUM NYTTE FOR TREDJE PART 59 99 140 69 197 -1471 -1471 


5. RESTVERDI 1563 2320 2519 2480 2806 0 0 


6. SKATTEFINANSIERINGSKOSTNADER -3064 -2289 -2191 -1258 -2076 -3592 -96 


BRUTTO NÅVERDI (SUM AV 1 TIL 6) 7950 10714 11815 11156 12733 3484 6980 


7. INVESTERINGSKOSTNADER -21178 -17321 -17321 -11638 -16509 -17480  


NETTO NÅVERDI (BRUTTO NNV - 
INVESTERINGSKOSTNADER) -13227 -6607 -5506 -481 -3776 -13997 6980 


NETTO NÅVERDI PR. BUDSJETTKRONE (NNB)  -0.876      -0.606      -0.535      -0.089   -0.389       -0.779   


NETTO NÅVERDI PR. INVESTERT KRONE  -0.625      -0.381      -0.318      -0.041   -0.229       -0.801   


Tabell 9-1 Nytte og kostnader. Nåverdi 2022, millioner kroner, 2015-prisnivå4 


                                                      


3 Nytten vil bli lavere i vegkonseptet enn vist her dersom man tar hensyn til bompengefinansiering 


4 Nummerering viser til tilsvarende poster i Jernbaneverkets modell Merklin 
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Kriteriet for samfunnsøkonomisk lønnsomhet er at netto nåverdi skal være større enn null. Dette er 


ikke oppfylt i noen av jernbanekonseptene. Buss- og vegkonseptet har positiv netto nåverdi dersom 


vi utelater investeringskostnadene (Nye Veier AS skal stå for veginvesteringene). Samfunnets 


ressursbruk på vegprosjektet er da ikke gjenspeilet i analysen. Det er ikke tatt hensyn til effektene av 


bompengefinansiering, noe det ikke har vært grunnlag for på dette analysestadiet. Bompengene vil 


føre til avvisning av noe av vegtrafikken samt økte reisekostnader for de som fortsatt benytter vegen. 


Alt i alt blir både trafikantnytten og nettonåverdien lavere enn i høyre kolonne i Tabell 9-1. På grunn 


av usikkerheten er det ikke presentert en nyttekostnadsbrøk for dette tilfellet. 


Netto nåverdi pr budsjettkrone er en størrelse som kan brukes som rangeringskriterium konseptene 


imellom. Jo større nytte (eller jo mindre tap) samfunnet får pr krone anvendt på konseptet, jo høyere 


bør konseptet rangeres. Av jernbanekonseptene bør M2 prioriteres ifølge dette kriteriet. Deretter 


følger ytre konsept, M1T, M1B og til slutt indre konsept. Dersom netto nåverdi av buss- og 


vegkonseptet fremdeles blir positiv når man tar hensyn til bompengefinansiering, vil dette konseptet 


ha høyest netto nåverdi pr budsjettkrone. 


"Brutto nåverdi" kalles også nettonytte, og er summen av alle nytte- og kostnadsstrømmer før 


investeringskostnadene trekkes fra. Av jernbanekonseptene er det ytre konsept som gir størst 


nettonytte for samfunnet, deretter M1T. Det er spesielt trafikantnytten som trekker opp nytten i disse 


konseptet. Også for ulykker, miljø og helse kommer ytre konsept best ut og M1T som nummer to. 


Men når nettonytten sammenliknes med investeringskostnaden er det konsept M2 som framstår som 


mest lønnsomt. Siden M2 har lavere investeringskostnader har dette konseptet best netto nåverdi. 


Når det ikke tas hensyn til effekter av bompengefinansiering har buss- og vegkonseptet bedre 


trafikantnytte enn de øvrige konseptene, men negativ effekt for tredje part (samfunnet for øvrig). 


Uten kjennskap til hva nivået på bompengetakstene vil bli er det vanskelig å si om trafikantnytten i 


buss- og vegkonseptet i realiteten vil bli høyere eller lavere enn i jernbanekonseptene. En liten 


reduksjon i biltrafikk kan forventes som følge av bompenger, og dermed også en liten reduksjon i de 


negative virkningene for tredjepart. 


I en endelig vurdering må det for det første tas hensyn til at anslaget på de prissatte konsekvensene 


er usikre. Hvordan endringer i forutsetningene kan påvirke resultatet skal vi se nærmere på gjennom 


følsomhetsanalyser i neste kapittel. 


For det andre skal prissatte virkninger inngå sammen med ikke-prissatte virkninger i en samlet 


vurdering. 
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 Usikkerhetsanalyse 


Der er udført en følsomhedsanalyse på baggrund av de samfunnsøkonomiske beregninger for at 


illustrere påvirkningen på de samfunnsøkonomiske resultater i tilfælde, hvor effekterne af projektets 


gennemførelse er anderledes end forudsat. Følsomhedsanalysen består både af beregninger af 


følsomhedselasticiteter så vel som en Monte Carlo-simulering på de parametre der er vurderet at 


være følsomme for resultaterne. 


Først præsenteres de udvalgte parametre, herefter vises fordelingerne antaget i simuleringen og 


resultaterne heraf og til sidst følsomhetselasticiteterne. 


 Parametre 


Nedenfor gennemgås de udvalgte parametre der inddrages i følsomhedsanalysen. 


  


Parameter  


Investeringskostnader Investeringskostnader udgør typisk den største andel af et projekts 
omkostninger, hvorfor investeringskostnaderne typisk er en vigtig 
parametre når følsomhederne ved et projekt skal vurderes.  


Trafikantnytte Trafikantnytten er den primære gevinst ved større 
infrastrukturprosjekter, hvorfor de er vigtigt at vurdere usikkerheden 
på denne parameter. 


Kostnader ved bustrafikken Når der flyttes trafik fra bus over til bane har busselskaberne 
mulighed for at tilpasse deres kapacitet eller lade denne være 
uændret. Denne parameter forsøger at vurdere udfaldsrummet ved 
at busselskaberne kan tilpasse kapaciteten fuldt du eller lade den 
være uændret. 


Køretøyskm Slik nyttekostnadsanalysen er bygget opp, påvirker 
kjøretøykilometer mange typer nytte: Sparte miljøkostnader, 
ulykkeskostnader, endring i avgiftsinngang til det offentlige og 
slitasjekostnader på infrastrukturen. Derfor er det interessant å 
vurdere betydningen av usikkerhet i denne parameteren. 


Kalkulasjonsrente Kalkulasjonsrenten har stor betydning for hvornår projekter anses 
for rentable. 


Realprisjustering Realrenten har stor betydning for fremskrivning af flere af de 
relevante input.  


Kostnader ved togtrafikken Kostnaderne ved togtrafikken er udgør efter igangtagning en stor 
andel af omkostningerne og er ofte ukendt på forhånd. 


Tabell 10-1 Parametre der inddrages i følsomhedsanalysen 


 Monte Carlo simulering 


Monte Carlo simulering benyttes til usikkerhetsanalyse, da denne angiver et spænd for projektets 


resultat baseret på underliggende usikkerhedsfordelinger på de relevante parametre. Simuleringen 


foretages ved at der gentagne gange trækkes en værdi for hver parameter på baggrund af dennes 


sannsynlighetsfordeling og projektet nåverdi noteres. I denne simuleringen er kørt 10.000 


simuleringer. 


Sandsynlighedsfordelingerne for hver parameter er præsenteret nedenfor. 
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Parameter Fordeling 


Investeringskostnader Normalfordeling (std. fra 0,26-0,27 afhængig af scenarie) 


Trafikantnytte Normalfordeling (std. på 0,2) 


Kostnader ved bustrafikken Uniform (min 0,0009 til max 1) 


Køretøyskm Normalfordeling ( std. på 0,2) 


Kalkulasjonsrente Normalfordeling ( std. på 0,2) 


Realprisjustering Uniform (min 0,25 til max 1) 


Kostnader ved togtrafikken Uniform (min 0,8 til max 1,4) 


Tabell 10-2 Fordelinger på usikkerhetsparametrene medtaget i simuleringen 


Den forventede værdi for alle seks konsepter er negativ og lavere end resultaterne af 


nyttekostnadsanalysen. De lavere forventede værdier skyldes at der for flere af parametrene er 


angivet fordelinger, der fører til en mere konsertativt bud end benyttet i nyttekostnadsanalysen. 


 


Parameter Indre M1B M1T M2 Ytre Veg/buss 


Forventet værdi  -15.325   -8.969   -8.055   -2.860   -6.517   -14.972  


Standard afvigelse  8.656   7.827   8.043   6.242   7.895   5.511  


Mindste værdi  -53.112   -44.106   -43.627   -26.452   -37.256   -37.945  


Største værdi  35.276   68.647   73.517   48.171   72.570   7.919  


Min (10 % fraktil)  -26.222   -18.533   -17.794   -10.335   -16.264   -21.992  


Max (90 % fraktil)  -4.357   961   2.127   4.992   3.361   -8.005  


Median (50 % fraktil)  -15.435   -9.285   -8.424   -3.263   -6.857   -14.939  


Tabell 10-3 Resultater af usikkerhetssimulering 


De akkumulerte sannsynlighetskurvene (også kaldet S-kurven) i figuren herunder viser 


sannsynligheten for at nåverdien for de respektive konseptalternativer ikke overskrider bestemte 


nåverdier. Det er hermed muligt at aflæse for hvert konsept hvad er sandsynligheden for at projektet 


opnår en positiv nåverdi.  Denne sannsynlighet er størst for konseptet M2 med ca. 30 %, mod ca. 20 


% for ytre og M1T, ca. 15 % for M1B, 5 % for Indre konsept og under 1 % for Veg/buss konseptet. 
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Figur 10-1 Akkumulert sannsynlighetskurve for de seks konsepter 


 Følsomhetselastisiteter 


Følsomhetselastisiteterne afspejler hvilken betydning en 1 % stigning i den pågældende parameter 


har på nettonutidsværdien for hvert scenarie. En negativ værdi betyder at resultater forværres, 


hvorimod en positiv værdi betyder at resultat forbedres. Som forventet medfører en stigning i 


investeringskostnaderne, køretøyskm, kalkulasjonsrenten og kostnader ved togtrafikken (undtagen 


Veg/buss konseptet) at nåverdien af de fem konsepter forværres.  


Investeringskostnader og de sparede kostnader ved bustrafikken ses at have størst betydning for 


nåverdien for alle fem koncepter ved en ændring på 1 % 


 


Parameter Indre M1B M1T M2 Ytre Veg/buss 


Basis millioner kr. -13.227 -.6607 -5.506 -481 -3.776 -13.997 


Investeringskostnader -2.0% -1.7% -1.7% -1.1% -1.6% -1.6% 


Trafikantnytte 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% -0.1% 


Kostnader ved bustrafikken 1.6% 1.7% 1.8% 1.6% 1.8% -0.1% 


Køretøyskm -0.1% 0.0% -0.1% -0.1% -0.1% 0.0% 


Kalkulasjonsrente -0.5% -0.9% -1.0% -1.0% -1.1% 0.0% 


Realprisjustering 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.2% 


Kostnader ved togtrafikken -0.3% -0.3% -0.3% -0.3% -0.3%  


Tabell 10-4 Følsomhetselastisiteter (endring i NNV ved 1 % stigning i parameteren) 
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 Følsomhetsanalyse: Gods på bane og økt andel 


togreiser Oslo – Kristiansand 


 Godstransport 


Godsanalysen av jernbanekonseptene forutsetter at det er åpnet for godstransport på Vestfoldbanen 


og Grenlandsbanen. Forventede konsekvenser av disse forutsetningene er her presentert som en 


følsomhetsanalyse. 


Grunnlaget for beregning av nytten for godstrafikken i jernbanekonseptene kommer fra den 


nasjonale godsmodellen, hvor det er gjort analyse for basisalternativet og et konsept for årene 2030 


og 2050. Nøkkeltall er vist i Tabell 11-1. Tabellen viser modellberegnet endring fra basis til konsept 


pr år. 


 Endring 
2030 


Endring 
2050 


Tonn på tog 60 000 61 000 


Tonnkm på tog 48 961 000 58 514 000 


Togkm 280 064 393 969 


Tonnkm på bil -21 086 000 -35 203 000 


Bilkm -1 577 892 -2 459 626 


Tabell 11-1 Nøkkeltall for endring i forventet innenlandsk godstransport i 2030 og 2050 (Kilde: 
SITMA) 


11.1.1 Nytte for godstrafikken 


I tråd med Jernbaneverkets metodehåndbok forutsettes det at alle kostnader ved transportene 


reflekteres i prisene til kundene. Utover kostnaden ved selve transporten har godskundene også 


tids- og forsinkelseskostnader knyttet til varene.  


Tabell 11-2 viser årlig logistikkostnad for innenlandske transporter i hele modellområdet. 


Logistikkostnaden er beregnet i den nasjonale godsmodellen5. For å undersøke virkninger av å 


bygge Grenlandsbanen må man se på forskjellene mellom basis og tiltak. Resultat for hele modellen 


er vist her fordi dette er grunnlaget for å finne endringen i kostnad pr tonn, som igjen er grunnlag for 


å beregne trafikantnytte (konsumentoverskuddet i godsmarkedet).  


                                                      


5 Modellresultatet er i 2012-priser, her omregnet til 2015-priser ved hjelp av konsumprisindeksen 
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 Basis 2030 Tiltak 2030 Basis 2050 Tiltak 2050 


Logistikkostnad, mill. kr. 81675 81667 103649 103639 


Tonn i alt (bane, veg og sjø), mill. 397.98 398.04 481.62 481.72 


Logistikkostnad pr tonn 205.22 205.17 215.21 215.14 


Endring i logistikkostnad pr tonn  -0.05  -0.07 


Tabell 11-2 Logistikkostnader i år 2030 og år 2050 


Med disse forutsetningene kan vi beregne konsumentoverskuddet i hvert av årene som (såkalt 


"trapesregel"): 


 0,5 * Endring i logistikkostnad pr tonn * (TonnBasis + TonnTiltak) 


Dette er et mål på trafikantnytte for godskunder. For 2030 blir resultatet 20,7 mill. kr. og for 2050 blir 


det 33 mill. kr. Nåverdien i 2022 for hele analyseperioden blir da 417 mill. kr. Det skilles som nevnt 


ikke mellom jernbanekonseptene her. Godskundene ser altså ut til å ha nytte av et forbedret 


jernbanetilbud. Sammenliknet med trafikantnytten for persontransport er nytten for godstransportene 


ikke så stor – mindre enn ti prosent av nivået på nytten for persontransport. 


Det er ikke utført en særskilt godsanalyse for buss- og vegkonseptet. Beregning av nytten for 


godstrafikken er her hentet fra RTM. Nytten for godstrafikken er beregnet på en forenklet måte i 


RTM. Det forutsettes at godsbilene utgjør en andel av vegtrafikken. Andelen kan være spesifikk for 


ulike veglenker. RTM fanger imidlertid ikke opp endringer i omfang av godstrafikk som følge av 


tiltaket. Det som ligger bak nytteberegningen er nytten som de eksisterende godsbilene har av 


forbedringene i framføringstid. 


I RTM ble nytten beregnet til ca. 415 000 kroner pr årsdøgn, noe som gir en samlet nåverdi i 2022 


for hele analyseperioden på 2,77 mrd. kr. 


11.1.2 Andre prissatte virkninger ved godstrafikken 


Siden det ikke skilles mellom jernbanekonseptene i godsmodellen, blir resultatene for det offentlige 


og samfunnet for øvrig likt i alle jernbanekonseptene og er vist som én kolonne i Tabell 11-3. 
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Jernbane-
konsepter 


Buss- og veg-
konsept 


Slitasjekostnad, godstog (3.2) -35 0 


Slitasjekostnad, lastebil (3.4) 25 -107 


Avgiftsinngang, godstog (3.1) 58 0 


Avgiftsinngang, lastebil (3.4) -69 239 


Ulykkeskostnader (4.1) 70 -463 


Støykostnader (4.2) -11 -8 


Lokale utslippskostnader (4.3) 22 -117 


Klimagasskostnader (4.4) 36 -172 


Tabell 11-3 Nåverdi i 2022 av nytte for det offentlige og samfunnet for øvrig ved 
godstrafikken. Millioner kroner, 2015-prisnivå (Nr. i parentes viser til aktuell linje i 
Tabell 9-1) 


Alle endringene er basert på endring i trafikkarbeid fra transportmodellene og enhetskostnader fra 


Merklin.  


Når det gjelder slitasjekostnader på jernbanen benyttes nettotonnkilometer fra den nasjonale 


godsmodellen (jf. Tabell 11-1) og Merklins omregningsfaktor fra netto- til bruttotonnkilometer på 2,25. 


For tog med elektrisk drift betales det ikke avgift. I godsmodellen har de fleste berørte togene 


elektrisk drift, men en liten andel dieseltog får også endring i trafikkarbeid. 


 Mer overføring av reiser fra fly til tog på relasjonen Oslo – Kristiansand 


I markedsanalysen (egen rapport) er det gjort en vurdering av potensialet for overføring av reiser fra 


andre transportmidler til tog. Analysen tyder på at det er et potensial for at toget kan få mer av 


flytrafikken enn det som framkommer av RTM-analysene når det gjelder reiserelasjonen mellom 


Oslo og Kristiansand. På dette grunnlaget er det gjort en følsomhetsanalyse der vi antar en annen 


transportmiddelfordeling enn i hovedanalysen i kapitlene ovenfor når det gjelder denne 


reiserelasjonen. 
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 Basis Indre M1B M1T M2 Ytre 


Transportmiddelfordeling basert på RTM 


Fly 56,1 % 51,9 % 51,4 % 51,4 % 51,7 % 51,3 % 


Bil 26,8 % 24,5 % 24,3 % 24,3 % 24,4 % 24,2 % 


Kollektiv 17,1 % 23,6 % 24,3 % 24,3 % 23,9 % 24,5 % 


Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 


Transportmiddelfordeling inspirert av markedsanalysen 


Fly 56,1 % 36,9 % 36,1 % 36,1 % 36,6 % 35,8 % 


Bil 26,8 % 24,5 % 24,3 % 24,3 % 24,4 % 24,2 % 


Kollektiv 17,1 % 38,6 % 39,6 % 39,6 % 38,9 % 40,0 % 


Sum 100,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 


Tabell 11-4 Transportmiddelfordeling i hovedanalysen og følsomhetsanalysen 


Operatørnytte for fly holdes utenfor analysen. Det er ukjent hvordan flyselskapene vil tilpasse seg. 


Det er også usikkert om det må settes inn flere tog for å få tilstrekkelig kapasitet til å ta de mest 


belastede avgangene i den nye situasjonen. Ulike forutsetninger om økning i antall togavganger er 


testet, men mulige virkninger på nytte for det offentlige og samfunnet for øvrig er såpass små at de 


ses bort fra her. 


Det er beregnet trafikantnytte og operatørnytte for tog med den nye transportmiddelfordelingen. 


Trafikantnytten er beregnet ved hjelp av endring i generalisert reisekostnad på reiser mellom Oslo og 


Kristiansand samt antallet togreiser sammenliknet med hovedanalysen. Den ekstra trafikantnytten 


som overføringen av reiser fra fly til tog fører med seg er vist i Tabell 11-5. 


 


 Indre M1B M1T M2 Ytre 


Trafikantnytte (mill. kr.) 422 503 500 460 523 


Prosentvis endring i pass.km. 2.59 % 2.59 % 2.57 % 2.52 % 2.56 % 


Billettinntekter (mill. kr.) 239 237 248 217 241 


Operatørkostnader (mill. kr.) -72 -70 -70 -68 -69 


Tabell 11-5 Ekstra trafikantnytte og operatør ved overføring av flyreiser til tog på relasjonen 
Oslo – Kristiansand. Nåverdi i 2022, millioner kroner (2015-prisnivå) 


For å anslå hva de ekstra togreisene betyr i inntekter og kostnader ved togdriften er det brukt samme 


prinsipp som for endring i operatørkostnader for busselskapene i hovedanalysen: Det antas samme 


prosentvise endring som for passasjerkilometer. Tabell 11-5 viser hvor stor prosentvis endring i 


passasjerkilometer som de ekstra togreisene medfører, og hvor stor endring man med disse 


forutsetningene får i billettinntekter og operatørkostnader. 


 Resultater av følsomhetsanalysen 


I Tabell 11-6 er resultattabellen presentert med både godstransporten og økningen i togreiser Oslo–


Kristiansand lagt inn. I Tabell 11-7 er resultater for konsept M1T vist med ulike varianter for 


sammenlikningens skyld: Hovedanalysen, godstransport lagt til, økning i togreiser, og både 


godstransport og økning i togreiser. 
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Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg Buss/veg 


Trafikantnytte             


1.1 Kollektivtransport, referansetrafikk 4677 5795 6126 5612 6638 1245 1245 


1.2 Kollektivtransport, overført og nyskapt trafikk 1147 1429 1446 1294 1632 41 41 


1.3 Persontrafikk, andre transportmidler -3 -3 -3 -3 13 7474 7474 


1.4 Nytte, godskunder 417 417 417 417 417 1874 1874 


1. SUM TRAFIKANTNYTTE 6238 7639 7986 7320 8701 10634 10634 


Operatørnytte        


2.1 Persontog, markedsinntekter 9443 9361 9897 8814 9635 -974 -974 


2.3 Persontog, kostnader -2862 -2777 -2777 -2778 -2753 0 0 


2.4 Andre operatører, markedsinntekter -3700 -3769 -4110 -3713 -4158 997 997 


2.6 Andre operatører, kostnader 1834 1761 2024 1787 2074 -730 -730 


2. SUM OPERATØRNYTTE (før off. kjøp persontog) 4716 4576 5034 4109 4798 -707 -707 


Offentlig nytte        


3.1 Infrastrukturavgifter jernbane 58 58 58 58 58 0 0 
3.2 Drifts- og vedlikeholdskostnader, infrastruktur  
       jernbane -274 -265 -265 -262 -262 0 0 


3.4 Andre virkninger på offentlige budsjetter -356 -357 -385 -350 -392 625 625 


3. SUM OFFENTLIG NYTTE (ekskl. off. kjøp) -572 -564 -592 -554 -596 625 625 


Nytte for tredje part        


4.1 Reduserte ulykkeskostnader -348 -322 -310 -326 -301 -1211 -1211 


4.2 Reduserte støykostnader -53 -63 -50 -51 -49 -24 -24 


4.3 Reduksjon i lokale utslipp 179 179 194 176 198 -295 -295 


4.4 Reduksjon i utslipp av klimagasser 272 273 295 268 300 -487 -487 


4.5 Helsegevinster, overført biltrafikk 127 123 128 119 165 -214 -214 


4. SUM NYTTE FOR TREDJE PART 176 190 257 186 314 -2231 -2231 


5. RESTVERDI 1985 2756 2974 2915 3268 0 0 


6. SKATTEFINANSIERINGSKOSTNADER -3034 -2260 -2159 -1231 -2045 -3566 -70 


BRUTTO NÅVERDI (SUM AV 1 TIL 6) 9510 12336 13500 12745 14440 4755 8251 


7. INVESTERINGSKOSTNADER -21178 -17321 -17321 -11638 -16509 -17480  


NETTO NÅVERDI (BRUTTO NNV - 
INVESTERINGSKOSTNADER) -11668 -4985 -3821 1107 -2069 -12725 8251 


NETTO NÅVERDI PR. BUDSJETTKRONE (NNB)  -0.784      -0.466      -0.380       0.211   -0.218        -0.714   


NETTO NÅVERDI PR. INVESTERT KRONE  -0.551      -0.288      -0.221       0.095   -0.125        -0.728   


Tabell 11-6 Resultater med godstransport og økt overføring av personreiser til tog. Nåverdi i 
2022, millioner kroner (2015-prisnivå) 
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Hoved-
analyse 


Inkl. 
gods 


Inkl. økning 
togreiser 


Gods og økning 
togreiser 


Trafikantnytte         


1.1 Kollektivtransport, referansetrafikk 6126 6126 6126 6126 


1.2 Kollektivtransport, overført og nyskapt trafikk 945 945 1446 1446 


1.3 Persontrafikk, andre transportmidler -3 -3 -3 -3 


1.4 Nytte, godskunder  417  417 


1. SUM TRAFIKANTNYTTE 7069 7486 7569 7986 


Operatørnytte       


2.1 Persontog, markedsinntekter 9649 9649 9897 9897 


2.3 Persontog, kostnader -2707 -2707 -2777 -2777 


2.4 Andre operatører, markedsinntekter -4110 -4110 -4110 -4110 


2.6 Andre operatører, kostnader 2024 2024 2024 2024 


2. SUM OPERATØRNYTTE (før off. kjøp persontog) 4855 4855 5034 5034 


Offentlig nytte      


3.1 Infrastrukturavgifter jernbane 0 58 0 58 
3.2 Drifts- og vedlikeholdskostnader, infrastruktur  
       jernbane -235 -265 -233 -265 


3.4 Andre virkninger på offentlige budsjetter -341 -385 -341 -385 


3. SUM OFFENTLIG NYTTE (ekskl. off. kjøp) -577 -592 -577 -592 


Nytte for tredje part      


4.1 Reduserte ulykkeskostnader -380 -310 -380 -310 


4.2 Reduserte støykostnader -39 -50 -39 -50 


4.3 Reduksjon i lokale utslipp 172 194 172 194 


4.4 Reduksjon i utslipp av klimagasser 258 295 258 295 


4.5 Helsegevinster, overført biltrafikk 128 128 128 128 


4. SUM NYTTE FOR TREDJE PART 140 257 140 257 


5. RESTVERDI 2519 2749 2745 2974 


6. SKATTEFINANSIERINGSKOSTNADER -2191 -2194 -2155 -2159 


BRUTTO NÅVERDI (SUM AV 1 TIL 6) 11815 12560 12756 13500 


7. INVESTERINGSKOSTNADER -17321 -17321 -17321 -17321 


NETTO NÅVERDI (BRUTTO NNV - 
INVESTERINGSKOSTNADER) -5506 -4761 -4565 -3821 


NETTO NÅVERDI PR. BUDSJETTKRONE (NNB)   -0.535      -0.462             -0.454      -0.380  


NETTO NÅVERDI PR. INVESTERT KRONE   -0.318      -0.275             -0.264      -0.221  


Tabell 11-7 Sammenlikning av hovedanalyse og følsomhetsanalyser for konsept M1T 


Det fremgår at både inkludering av godstransporten og økt overføring av reiser til tog på 


reiserelasjonen Oslo–Kristiansand bidrar til å forbedre nytten. 
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1 Nullalternativet 


For å avgjøre om det er verdt å foreta en investering i forhold til dagens situasjon skal ett av 
alternativene i KVUen defineres ved å vise utviklingen basert på den konseptuelle løsningen som 
eksisterer på beslutningstidspunktet. Dette defineres som ”nullalternativet”. 


 
Nullalternativet skal: 


 Ta utgangspunkt i dagens konsept/løsning – fremtidig behovstilfredsstillelse skal ikke bli 
dårligere enn på beslutningstidspunktet. 


 Inkludere ordinært vedlikehold, korrigerende vedlikehold og forebyggende vedlikehold 
 Utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, oppgraderinger) for å kunne fungere i 


den tidsperioden som forutsettes i analysen. 
 Hensynta andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning. 


 
Følgende skal ikke hensyntas i nullalternativet: 


 Tiltak eller prosjekter som er omtalt i oversiktsplaner (NTP, perspektivplaner) men som ikke 
er vedtatt av Stortinget og ikke har fått bevilgning. 


For Grenlandsbanen vil et nullalternativ som er definert strengt etter retningslinjene inneholde en 
videreføring av dagens transporttilbud, supplert med pågående prosjekter og prosjekter som har 
byggestart før 31.12.2017. Se figur 1 for en overordnet oversikt. 


Dette betyr at Sørlandsbanen følger dagens trasé med stoppmønster og frekvens som i dag. I tillegg 
kjøres godstog med variabel frekvens. Kapasitet for toget mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger vil 
være ca. 4 000 pers. pr. dag, og reisetiden med tog er ca. 4,5 time mellom Oslo og Kristiansand. 
Vestfoldbanen bygges ut til Tønsberg med Intercity-tilbud og godstog i avvik.  


E18 bygges ut til firefelts veg, med noen gjenstående parseller. Ekspressbuss/busstilbudet og 
flytilbudet forutsettes å levere det tilbudet markedet etterspør. 


1.1 Prosjekter i nullalternativet 


I nullalternativet for KVU Grenlandsbanen er det lagt til grunn prosjekter i handlingsprogrammet i 
NTP 2014-17 med byggestart før 31.12.2017 og ferdigstillelse etter 2017. I listen finner vi også to 
pågående prosjekter på E18 som vil bli del av nåsituasjon, men som påvirker referansealternativet i 
forhold til dagens situasjon i 2015.   
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1.1.1 Vegprosjekter 


På vegsiden inneholder 0-alternativet firefelts veg på E18 mellom Oslo og Kristiansand, med unntak 
av tre strekninger: 


1. Langangen– Rugtvedt  
Dette er strekningen forbi Porsgrunn-Stathelle. Altså gjennom Grenland. 


2. Dørdal– Tvedestrand 
Dette er strekningen fra litt nord for Kragerø til Tvedestrand 


3. Arendal- Grimstad 


 


Vegnr. Vegtiltak Bakgrunn Byggestart Forventet 
ferdigstillelse 


Rv. 32 Rv. 32 Lilleelvgata Gimleveien – 
Augestadveien. Dette 
tiltaket er med i bypakke 
Grenland. 


(2016) (2018) 


Rv. 32 Rv. 36 Skyggestien - 
Skjellbredstrand 


Dette tiltaket et med i 
bypakke Grenland og er 
statlig fullfinansiert.  


2016 2018 


E18 E18 Tvedestrand - Arendal Firefelts vei med tre 
tunneler og seks større 
bruer. 


2015 2018-23 


E18 E18 Varoddbrua, Vest 
Agder. 


Firefelts bru. 2017 2018-23 


E18 E18 Rugtvedt – Dørdal 
(Grimstad) 


Firefelts vei.  


23 meters bredde 
beregnet for 110 km/t. 


2014 2018-23 


E18 E18 Lysaker - Ramstadsletta Seksfelts vei, store deler i 
tunnel.  


2016 2018-23 


E18 E18 Tangen i Telemark til 
grensa mot Aust-Agder. 


(under bygging) 


Etablering av 
midtrekkverk og 
breddeutvidelse.  


Mai 2015 Høsten 2016 


E18 E18 Bommestad – Sky 


(under bygging) 


Fullfører bygging av 
firefelts motorvei 
gjennom Vestfold. 
Inkluderer to tunneler. 


2014 2017 
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1.1.2 Jernbaneprosjekter 


På jernbane er utbyggingen av IC-strekningene de mest aktuelle tiltakene i referansealternativet. 
Andre tiltak på kapasitet for gods og person innlemmes også i alternativet 


Følgende tiltak innlemmes i 0-alternativet: 


Jernbanetiltak Bakgrunn Forventet 
ferdigstillelse 


Kilde 


Holmen Økt kapasitet for gods 2018 Marius Fossen - 
Referansealternativ NTP 


2018-27 


Sandnes - 
Stavanger 


Dobbeltspor og 
signalanlegg for mer 
fleksibel trafikkstyring. 


2018 Marius Fossen - 
Referansealternativ NTP 


2018-27 


Oslo S - Lysaker Økt strekningskapasitet 
med 24 tog/time i en 
retning gjennom 
Oslotunnelen. 


2018 Marius Fossen - 
Referansealternativ NTP 


2018-27 


Farriseidet - 
Porsgrunn 


Ferdig utbygd IC. 
Dobbeltspor. 


2018 Under bygging 
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Figur 1: Nullalternativet 
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2 Null pluss-alternativet 


Nullalternativet skal ikke inneholde tiltak som ikke er vedtatt av Stortinget eller ikke fått bevilgning. 
Det er likevel praksis at det skal inneholde de vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger som er 
nødvendige for at alternativet skal være reelt. Nullalternativet skal også som 
sammenligningsgrunnlag være et alternativ som både er realistisk og relevant i forhold til det formål 
som prosjektet retter seg mot. 
 
For å innfri disse kravene til nullalternativet har det blitt utarbeidet et null pluss-alternativ som viser 
den reelle sammenlikningssituasjonen for en mulig fremtidig Grenlandsbane. 
 


Prosjektoppstart av Grenlandsbanen vil ligge litt frem i tid. Null pluss- alternativet innebærer økt 
investering på bane i området, ved fullføring av IC Vestfold til Porsgrunn/Skien. Vegprosjekter er 
tilsvarende som de i nullalternativet. Forutsatte investeringer er vist i Feil! Fant ikke 
referansekilden.2. Null-pluss alternativet representerer referansealternativet i den 
samfunnsøkonomiske analysen. 


Togtilbudet på Vestfoldbanen styrkes gjennom full utbygging av Intercitystrekningen til Skien. 
Sørlandsbanen kjører over Kongsberg med dagens stoppmønster og dagens frekvens. Kapasitet for 
toget mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger vil være ca. 4 000 pers. pr. dag, og reisetiden med tog 
er ca. 4,5 time mellom Oslo og Kristiansand. I tillegg kjøres godstog med variabel frekvens.  


E18 bygges ut til firefelts veg, med noen gjenstående parseller. Ekspressbuss/busstilbudet og 
flytilbudet forutsettes å levere det tilbudet markedet etterspør. 
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Figur 1: Null pluss-alternativet 
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3 Valg av referansealternativ 


KVU Grenlandsbanen har valgt å bruke Null pluss-alternativet som referansealternativ i utredningen. 
Hovedårsaken til dette valget er at en mulig fremtidig Grenlandsbane er kapasitetsmessig avhengig 
av gjennomføring av ytre IC. For at Vestfoldbanen som helhet, og strekningen Porsgrunn-Skien, skal 
ha nok kapasitet til å kjøre både IC-tog til Skien og fjerntog til Kristiansand må hele Ytre IC realiseres 
(Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien) over  for å realiseres.   


Fremføring av fjerntoget Oslo-Kristiansand/Stavanger over Vestfoldbanen krever altså investeringer i 
dobbeltspor, for at Vestfoldbanen skal ha kapasitet til IC tilbud i tillegg til fjerntoget Oslo-
Kristiansand/Stavanger. Realiseringen ligger så langt frem i tid at man i Null pluss-alternativet har 
konstruert et mer realistisk referansealternativ i forhold til  IC-utbyggingen. 


I utredningen defineres på bakgrunn av dette: 


- Nullalternativet som benyttes som et konstruert/teoretisk nullalternativ uten bruksområde i 
utredningen 


- Null pluss-alternativet som benyttes som realistisk referanse. Alle konseptene i utredningen 
sammenliknes med Null pluss. 


- Det er i tillegg utarbeidet et buss- og vegkonsept som representerer et konsept med en 
videreutvikling av E18 til firefelts Oslo-Kristiansand, full utbygging av IC-Vestfold, men uten 
investering i jernbane gjennom Grenland. Dette alternativet sammenliknes også mot Null 
pluss i utredningen. 
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Alternativ 0 
Den "rene" referansen. 
Videreføring av dagens 
situasjon og inkludert: 


• Delparseller av E18 og 
noen andre 
vegprosjekter 


• Indre IC, IC mellom 
Farriseidet og 
Porsgrunn, og noen 
andre 
jernbaneprosjekter 


• Dagens togtilbud + 
forbedringer pga. IC 


Referanse: Alternativ 0+
Den realistiske referansen. 
Videreføring av dagens 
situasjon og inkludert: 


• Delparseller av E18 
og noen andre 
vegprosjekter 


• Indre IC, ytre IC og 
noen andre 
jernbaneprosjekter 


• Dagens togtilbud + 
forbedringer pga. 
full IC 


Buss- og vegkonsept
Istedenfor å bygge 
Grenlandsbanen. 
Inkludert: 
• Full utbygging av E18 


og flere andre 
vegprosjekter. 
Medfører raskere 
busstilbud langs E18. 


• Indre IC, ytre IC og 
noen andre 
jernbaneprosjekter 


• Dagens togtilbud + 
forbedringer pga. full 
IC 


Bygging av Grenlandsbanen. Forutsetninger:
• Nytt togtilbud pga. Grenlandsbanen (legges 


oppå dagens tilbud og forbedringene pga. full 
IC) 


• Delparseller av E18 og noen andre 
vegprosjekter 


• Indre IC, ytre IC og noen andre 
jernbaneprosjekter 


Konsept I Konsept M1 Konsept M2 Konsept Y


Sammenliknes mot 0+
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Forord 


Dette notatet om byutvikling, knutepunkt og arkitektur inngår i Jernbaneverkets KVU 


(konseptvalgutredning) for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har 


en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiandsand/Stavanger kan 


reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette 


forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik- Porsgrunn 


(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920 og 30 tallet. Strekningen 


blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. Dette 


arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og Aust 


Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 


Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 


innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet 


enda mer relevant.  


I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 


konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 


Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, 


mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 


Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til 


måloppnåelse. Til sist er det gjort det ulike analyser bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske 


analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet 


kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller kravene 


til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre politiske 


behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i Nasjonal 


Transportplan. 


Denne rapporten er utarbeidet av alt. arkitektur som underleverandør til Multiconsult. Fagansvarlig 


har vært Einar Lunøe. Ragnhild Pedersen Foss har bistått i arbeidet med illustrasjoner og notat. Jan 


Orsteen hos Multiconsult har hatt ansvar for veg- og trafikkløsninger. Oppdragsleder hos 


Multiconsult har vært Gunnar Bratheim. 


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine 


Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende 


deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen (kapasitet), 


Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob Kristiansen (estimering, 


usikkerhetsanalyse).  


Oslo, mai 2016.  
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KVU GRENLANDSBANEN;  


BYUTVIKLING, KNUTEPUNKT & ARKITEKTUR 
 


GRUNNLAGSMATERIALE 


Vurdering av stasjons- og knutepunktutvikling er en del av analysene som gjøres i forbindelse med 


KVU for Grenlandsbanen. På bakgrunn av mulighetene som ligger i by- og tettstedsutvikling langs 


strekningene, er hensikten å gi grunnlag for optimalisering og fastlegging av linjeføring og trase, samt 


gi innspill til videre planarbeid.  


Kartgrunnlag: Multiconsult 


Ortofoto:  Norgeskart.no  


Avstander:  Veibeskrivelse på maps.google.no 


Arealplaner:  Plankart med tilhørende bestemmelser hos aktuelle kommuner; Porsgrunn, Skien, 


Bamble, Drangedal, Kragerø, Gjerstad 


Kilder:  Arealbestemmelser hos aktuelle kommuner, Wikipedia.no, snl.no 


 


STASJONER PÅ GRENLANDSBANEN 


 
Illustrasjon: De tre trasealternativene (indre, midtre og ytre ) med knutepunkt og mulige stasjoner 


sett i sammenheng med viktige byer og tettsteder og overordnet veinett i søndre deler av Telemark 


og lengst øst i Aust Agder.  


Tiltaksområdets sentrale by- og arbeidssenter er konsentrert rundt stasjonsalternativene i Porsgrunn 


og Skien, som er historisk viktige industri- og bysentre i Grenland. I forhold til overordnede 
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målsetninger og byutvikling i området er det interessant om Grenlandsbanen fanger opp reisende fra 


begge byer, og det sees derfor på lokalisering i Porsgrunn og i Skien. I tillegg vurderes et søndre 


alternativ sør for den tettbebygde sonen, som er Eidanger. 


Sør for Porsgrunn ligger tettstedet Brevik, som tidligere hadde jernbaneforbindelse til de sentrale 


Grenlandsbyene. Det er i dag kun godstransport til og fra Breviksterminalen, men banen kan inngå 


som del av en lokal løsning gjennom etablering av nye Bratsbergbanen.  


Stathelle og Langesund ligger videre sørover i forlengelse av Grenlands bybånd. Vest for Stathelle 


ligger Rugtvedt som er et aktuelt stasjonsalternativ ved ytre linje. En stasjonslokalisering her gir både 


effekt for de nære tettstedene og kan ha betydning i forhold til reisende til fritidsområdene langs 


Bamblekysten. 


Utenom Grenlandsbyene finnes tettstedet og turistmålet Kragerø, som i sommersesongen har et 


innbyggertall på rundt 70 000. Stasjonsalternativ her er tettstedet Tangen, som ved sin plassering 


også fanger opp reisende fra et stort spredtbebygd innlandsområde nordover mot Neslandsvatn og 


Drangedal. En stasjon her kan både fungere i forhold til en ytre og midtre linje. 


Handelsstedet Brokelandsheia og Fiane er begge alternative stasjoner i nærhet til kommunesenteret 


Kirkebygda i Gjerstad.  


I tillegg til disse stasjonene er Neslandsvatn i Drangedal kommune aktuell stasjon på en indre bane.  


Utvalgskriterier for stasjonsalternativer er: 


- Steder som allerede har togstasjon 


- Videre utvikling av allerede befolkningstette områder 


- Langsiktig påvirkning til byutvikling i regionen 


- Hva / hvor det er ventet befolkningsvekst 


- Sesongvise variasjoner i trafikkavvikling  


- Kollektivtilgjengelighet for fritidsbebyggelse 


- Videre utbygging – hvor er neste stasjon 


- Reisetid 


 


  







Notat til KVU GRENLANDSBANEN  S. 6    
 


KNUTEPUNKT PORSGRUNN  
Porsgrunn kommune  


Konsept: I, M1, M2 


Ortofoto: Store deler av Porsgrunn sentrum med nærings- og boligområder ligger innenfor 1 km fra 


knutepunktet. 


 


DAGENS SITUASJON 


Porsgrunn by ligger ved utløpet av Telemarksvassdraget og er et av regionssentrene i Telemark. 


Kommunen har et utstrakt samarbeid om byutvikling med både Skien og Bamble kommuner, der 


arealutviklingen i Grenland skal skje innenfor et definert bybånd, fortrinnsvis i sentrumsområder. Ny 


utbygging innenfor sentrum og lokalsentra skal ha høy arealutnyttelse. 


Dagens jernbanestasjon tangerer Porsgrunn sentrumsområde, og skiller kvartalsstrukturen i 


bysentrum fra øvrig villabebyggelse. Det er få muligheter for bevegelse på tvers av jernbane og 


fylkesvei 32 mot Skien og E18. (Ny løsning for fv 32 i samme korridor, men uten dagens plankryssing 


av jernbanen, er under planlegging.) Ny Porsgrunn stasjon foreslås noe sørøst for dagens 


stasjonslokalisering. Her planlegges, i tillegg til mulig stoppested for Grenlandsbanen, stoppested for 


IC Vestfold og Bratsbergbanen. Traseer for de ulike banene følger i stor grad dagens linjeføring, med 


noen tilpassinger 


Porsgrunn sentrum er organisert i en kvartalsstruktur langs elva, med Storgata som sentral 


handlegate. Rådhuset ligger lengst nord i denne strukturen, mens du i sør finner Down-Town, som er 


byens største handlesenter. Parallelt med Storgata går Sverresgate som er sentral 
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gjennomkjøringsvei og et skille mellom sentrumsformål og områder preget av enebolig- og 


småhusbebyggelse. I sentrumsområdene er det rom for fortetting.  


Knutepunktet er i dag sentralt plassert i byen, med kort avstand til sentrumsfunksjoner og god 


tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Det er nærhet til fv.32 som går over Vallemyrene sørover 


mot Eidanger eller nordover mot Skien, Porsgrunntunnelen mot fv. 356, samt etablerte kollektivårer 


for lokalbuss i sentrum med avganger fra Kammerherreløkka. Det finnes store parkeringsarealer på 


motsatt side av stasjonens sporområde. Stasjonsutvikling kan bidra til at det etableres et nytt 


attraksjonspunkt på østsiden av sentrum og at dette kan aktivisere Storgata i begge ender. 


 


KNUTEPUNKTUTVIKLING 


Etablering av Nye Porsgrunn stasjon utløser transformasjon av bilbaserte næringsområder i direkte 


tilknytning til sentrum. Det er gode arealreserver tilgjengelig for utvikling av stasjons- og 


sentrumsnær bebyggelse med høy utnyttelse. Ny bebyggelse kan bidra til byreparasjon og etablere 


nye gode forbindelser på tvers av jernbane og fylkesvei der utadrettede funksjoner kan bidra til å 


skape definerte nye uterom tilknyttet knutepunktet.  


Utviklingsmuligheter 


Utbygging av jernbanen utløser behov for omlegging av veibro som krysser dagens jernbane og 


forbinder fv.32 med Porsgrunnstunnelen og Jernbanegata mot sentrum. Nye Porsgrunn stasjon kan 


bidra til at veiforbindelsen på tvers av stasjonen aktiviseres, og kommer i bedre samspill med øvrig 


bystruktur.  


Måloppnåelse 


Porsgrunn stasjon ligger i en tosidig situasjon, med sentrum og lokalt gatenett på den ene siden, og 


regionalt veinett på den andre siden. Plasseringen er sentral og svarer godt til målsetning om styrking 


av sentrumsområdene. Transformasjon av sentrumsnære arealer som i dag benyttes til 


overflateparkering og bilbaserte næringsformål er i tråd med overordnede planer og nasjonale 


forventninger i NTP. Det ligger også godt til rette for at øvrige deler av Porsgrunn sentrum kan 


fortettes innenfor eksisterende bystruktur og i gangavstand til knutepunktet. 


 


BESKRIVELSE AV STASJONEN 


Nye Porsgrunn stasjon er vist med stasjonsbygg på bysiden, med mulig reisetorg for kiss and ride og 


lett adkomst med sykkel og gange, langs Jernbanegata i retning dagens stasjonsbygning.  


Vi har videre sett at buss kan løses på flere måter, men har konsentrert oss om to prinsipper som 


begge frigjør Kammerherreløkka, flytter bussterminal nærmere stasjonsplattformene, og gir god 


tilknytning til eksisterende veinett, samt mulighet for at over- og underganger gir direkte tilkomst til 


plattformer.  


I alternativ A er lokal og regional buss lagt på nytt trafikktorg på tvers av sporområdet, i tilknytning til 


ny veibro for fv.356. I alternativ B er det vist lokal buss på byside, og regional på siden med 


Vallemyrveien (med selvfølgelig mulighet til å samle på den ene eller den andre siden).  


Innfartsparkering legges i begge tilfeller tilknytning til fv.32 på østsiden. Boligbebyggelsen nordøst for 


stasjonen berøres direkte eller indirekte av stasjonsutbyggingen, avhengig av løsning for ny veibro. 
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Arkitektur 


Det ligger til rette for at jernbanestasjonen kan integreres i byen med sammenhenger som bygger 


videre på eksisterende bystruktur. Stasjonen kan utvikles som et tydelig målpunkt, og det kan oppnås 


direkte kontakt fra sentrumsgatene til plattformer.  


Knutepunktet gir kort byttetid. Det er vist to alternativer for kobling mellom stasjon og 


kollektivløsning, og det uansett alternativ mulig å oppnå god lesbarhet innenfor området. Løsningen 


vil da kunne gi effektive forbindelser mellom plattformer, og lett tilgjengelighet til reisetorg med 


andre kollektive reisemidler.  


 Jernbanens barrierevirkning er redusert ved at strategisk plasserte krysningspunkt binder sammen 


etablert bystruktur. Krysningspunktene kan også fungere  som adkomst til plattform, og gjøre 


jernbanestasjonen  integrert i byens liv.  


Det kan etableres stasjonsbygning med tydelig hovedinngang på sentrumssida av stasjonen. For 


passasjerer som reiser jevnlig med toget fungerer stasjonen som et byrom der under og overganger 


bidrar til steder for opphold og sirkulasjon. 
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KNUTEPUNKT EIDANGER 
Porsgrunn kommune  


Konsept: Y 


 


Ortofoto: Eidanger stasjon på Enger næringsområde. 


 


DAGENS SITUASJON 
Eidanger er et område vel 3 km sørøst for Porsgrunn sentrum. Det består av større områder med 


enebolig- og småhusbebyggelse, en del næringsbebyggelse og noe detaljhandel. Det er etablert 


lokalsenter på Moheim, og dagens Vestfoldbane passerer gjennom den nå nedlagte Eidanger stasjon, 


sentralt i området. Nord for stasjonen ligger Enger næringsområde, og ny IC-trasé passerer i tunnel 


vest for dette området. Her lages det nå ny planskilt avgreining til Bratsbergbanen/Brevikbanen. I 


nordvest ligger Bjørntvedt brudd, som planlegges avviklet. 


Enger ligger på en flate og preges av lagerbebyggelse og bilbasert næring. Det er større områder med 


villabebyggelse sør og øst for Enger, i skrånende landskap ned mot området. Kommuneplan for 


Porsgrunn definerer Enger som område for blandet bebyggelse med næring og forretning. 


Lokaliseringen er innenfor det definerte bybåndet i Grenland, men klart utenfor sentrumsområdet i 


Porsgrunn.  


 


KNUTEPUNKTUTVIKLING 
Ny Grenlandsbane vil passere på tvers av daldraget, i overgangen mellom Enger næringsområde og 


dyrket mark. Det planlegges stoppested for Bratsbergbanen og Grenlandsbanen på Enger, med 
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mulighet for overgang.  IC Vestfold passerer i tunnel videre til Porsgrunn stasjon, og det må derfor 


legges til rette for et effektivt busstilbud mellom Eidanger stasjon og Porsgrunn sentrum for at 


tiltaket ikke skal bidra til økt bilbruk i området.  Det er god tilgjengelighet fra fv. 32, samt mulighet for 


å etablere tverrforbindelse til fv.354.  


Det er per i dag få som bor og arbeider i umiddelbar nærhet til stasjonsområdet, og Enger 


næringsområde består av store eiendommer med lagerhaller og overflateparkering. 


Stasjonsetablering utløser muligheter til transformasjon av området, der det er store arealressurser. 


Utviklingsmuligheter 


Etablering av Eidanger stasjon bryter med overordnede føringer for byutvikling fordi det ligger 


utenfor sentrale byområder samtidig som transformasjon av området utløser behov for at 


eksisterende virksomhet etableres annensteds. Det er imidlertid på lang sikt mulig å se for seg at 


knutepunkt Eidanger kan fungere godt som byutviklingsområde, og at det kan dannes et sterkt 


lokalsenter med større andel kontorvirksomhet rundt knutepunktet.  


Måloppnåelse 


Det må vurderes om det er reelt behov for utvikling av tilgjengelige arealer, og hvorvidt Enger som 


lokalsenteret ligger for nært Porsgrunn sentrum til at det blir et konkurrerende senter. Utviklingen 


kan svekke andre sentrumsområder i Grenlandsbånet, og særlig ha innvirkning på Porsgrunn, som får 


en sterk forstadsutvikling og en problemstilling rundt et to-polært sentrum, med lengre reiseveier og 


mer transport. Transport til og fra stasjonen vil på sikt kunne foregå med tog og buss, men vil inntil et 


tilbud er etablert også foregå med bil. Avstander fra Porsgrunn tilsier lav andel som ankommer med 


sykkel og gange. Forholdet mellom knutepunktet på Eidanger og utvikling av lokalsenter på Moheim 


må også vurderes. I denne sammenheng kan det vurderes alternative traseer for Grenlandsbanen og 


plassering av stasjon. Dette gjelder både muligheten for å trekke stasjonen lengre i retning av 


Porsgrunn sentrum, eventuelt i retning av lokalsenter på Moheim.  


 


BESKRIVELSE AV STASJONEN 


Plattformer for Brattsbergbanen og Grenlandsbanen ligger på ulikt nivå, begge er hevet over 


bakkenivå. Dette muliggjør etablering av reisetorg under plattform, der lokal- og regionalbuss ligger i 


umiddelbar nærhet til vertikale forbindelser. Det kan også etableres stasjonsbygning i kombinasjon 


med annen virksomhet direkte til plattform og reisetorg.  


Arealer rundt knutepunktet kan utvikles med blandet formål og høy utnyttelse. Nord for 


stasjonsområdet beholdes jordbruksarealer, og noe landskap rehabiliteres.  


Arkitektur 


Terrenghelning og stasjonens plassering over bakkeplan muliggjør et effektivt knutepunkt med 


redusert byttetid. Tilkomst til plattformer er vist på tre steder med lett tilgjengelige overgang mellom 


tog og nærhet til andre transportmidler.  


For reisende som ankommer stasjonen er det mulig å gjøre lesbarheten god, og tilby direkte ankomst 


til reisetorg og eventuell videre transport. Det kan også etableres en tydelig hovedinngang til 


plattformene som integrert del av annen byutvikling.   
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Opplevd trygghet på stasjonsområdet er avhengig av hvordan området rundt utvikles, og at det fins 


folk i nærheten gjennom døgnet. Stasjonen ligger et stykke fra boligområdene ved Eidanger, og 


næringsprogrammet som dominerer i området i dag fungerer ikke optimalt i forhold til å generere 


ønsket byliv. Dette er forhold dom kan endres over tid da det for øvrig ligger til rette for endring. 


Avhengig av hvordan stasjonen og området rundt utvikles, kan stasjonen integreres i øvrig 


byutvikling. 
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KNUTEPUNKT SKIEN 
Skien kommune 


Konsept: I 


Ortofoto: Stasjonsplassering i Skien.  


 


DAGENS SITUASJON 


Skien ligger langs Telemarksvassdraget, og er et av regionssentrene i Telemark. Byen er knyttet 


sammen med Notodden, Porsgrunn og Breivik via Bratsbergbanen. Det planlegges IC gjennom 


Vestfold hvor Skien er siste stopp. Dagens jernbanestasjon ligger et stykke nord for Skien sentrum. 


Terminal for buss ligger på Landmannstorget, sentralt i byen. Skien kommune har et utstrakt 


samarbeid om samfunnsutvikling med de øvrige Grenlandskommunene. Ny utbygging skal 


fortrinnsvis tas i sentrum og ha høy arealutnyttelse. Det er planlagt utvikling av Landmannstorget der 


det allerede er etablert stor parkeringsgarasje i fjellet øst for torvet. 


Trase for framtidig IC til Skien er ikke avklart. Et av alternativene er planlagt med ny stasjon i fjellet, i 


tilknytning til p-anlegget, og under boligområdene øst for Skien sentrum. 


Bratsbergbanen/Vestfoldbanen passerer dette området i dag, men da i en kort enkeltsporet tunnel..  


 


KNUTEPUNKTUTVIKLING 


Med en ny stasjon i fjell ved Landmannstorget vil knutepunktet være sentralt plassert i byen, i kort 


avstand til sentrumsfunksjoner og med god tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Det er kort vei 
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mellom bussterminal og hovedveinett for videre distribusjon av reisende, og det er etablert 


parkeringsgarasje i fjellet i nærheten av planlagt stasjon. 


Utviklingsmuligheter 


Skien sentrum består av kvartalsstruktur, med noe rom for fortetting. Stasjonslokaliseringen inne i 


fjellet, uten direkte kontakt med byen utenfor krever tydelige grep i forhold til annonsering og en 


god sammenheng til bystrukturen. 


Måloppnåelse 


Plattformer og stasjon vil ligge i nær tilknytning til bussterminal på Landmannstorget, som vil fungere 


som reisetorg for stasjonen, en funksjon om lag som i dag. Etablering av knutepunkt i Skien sentrum 


svarer godt til kommunale og regionale planer om styrking av sentrumsområdene og kan bidra til 


ytterligere utvikling av et byområde innenfor gangavstand til stasjonen.  


 


BESKRIVELSE AV STASJONEN 


Jernbanespor og plattformer ligger i sin helhet inne i fjellet på ulike vertikalnivå. De kobles sammen 


via et reisetorg inne i fjellet hvor alle vertikale forbindelser samles. Reisetorget ligger tilnærmet på 


samme nivå som Landmannstorget og knutepunkt for buss. Disse kobles sammen via en tunnel. En 


stasjonsbygning i overgangen mellom fjellanlegget og byen forøvrig har fasade mot Landmannstorget 


og fungerer som hovedinngang for jernbanestasjonen.  


Tunnelen som binder Landmannstorget sammen med knutepunktet for jernbane er vel 150 m lang, 


og passerer parkeringsanlegg inne i fjellet. Det etableres heisforbindelse til småhusbebyggelsen som 


ligger over bynivå. 


Arkitektur 


Lokaliseringen er optimal og godt integrert som del av byen. Den vil være lett tilgjengelig men 


stasjonens plassering i fjellet krever aktive tiltak for at den skal annonseres og fungere som aktiv del 


av byrommet Landmannstorget . 


Stasjonen kan få en tydelig hovedinngang via inngang/ stasjonsbygningen og gjennom utforming og 


større grep inne i fjellet kan det oppnås visuell kontakt mellom plattformer og legges til rette for en 


velfungerende stasjon. 


 I mangel av dags lys og klare orienteringspunkt mot byen, bør tunnelen som kobler stasjonen mot 


Landmannstorget utformes generøst, med god takhøyde, og helst inneholde utadrettet virksomhet 


eller attraksjoner for å redusere opplevelse av avstand.  
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REGIONSTOPP RUGTVEDT - VURDERES SOM MULIG STOPP  
Bamble kommune 


Konsept: Y 


Ortofoto: Rugtvedt stasjon 


 


DAGENS SITUASJON 


Rugtvedt ligger geografisk sentralt langs E18 i Bamble kommune, nær Stathelle og Langesund som 


ligger ved kysten, og store næringsområder lenger nord i kommunen. Rugtvedt ligger på en flate ved 


Høgenhei, som er en dominerende vegg i landskapet. E18 passerer i en skjæring og er lite synlig. 


Området består av næringsbebyggelse knyttet til beliggenheten langs veien, småhusbebyggelse og 


skoletilbud.  


Rugtvedt ønskes utviklet som avlastningssenter for Stathelle. Det er avsatt areal til utvidelse av 


boligbebyggelse og nærings- og sentrumsformål, med målsetning om å styrke området som 


lokalsenter.  


Det planlegges utbedring av E18, med avkjøring på samme sted som dagens. Hovedvei mot Herre og 


Surtebogen er tenkt flyttet sør for bebyggelsen, i direkte tilknytning til avkjøring fra E18. 


 


KNUTEPUNKTUTVIKLING 


Stasjonsområde og trase for Grenlandsbanen ligger mellom småhusbebyggelsen og E18. Etablering 


av knutepunkt her fremtvinger transformasjon av eksisterende næringsarealer på vestsiden av E18. 


Det ligger til rette for at det kan etableres et lokalt knutepunkt, selv om det i dag er få boliger og 
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arbeidsintensive virksomheter nært stasjonen. Stasjonsområdet ligger i umiddelbar nærhet til 


hovedveinettet der et godt utviklet busstilbud blir avgjørende for at Rugtvedt stasjon skal fungere 


som knutepunkt. Flytting av fv 353 bedrer tilgjengeligheten for myke trafikanter.  


Utviklingsmuligheter 


Rugtvedt består av eneboliger og bilbasert næringsvirksomhet uten noen tydelig sammenheng. 


Næringsvirksomhet er basert på biltilgjengelighet, det er få definerte uterom og store asfaltflater. 


Stasjonsområdet ligger i overgangen mellom boligbebyggelse og nåværende og fremtidig 


næringsvirksomhet, og jernbanetraseen kan medføre inngripen i bygningsmassen på området. Lokale 


tilpasninger kan likevel styrke stedet ved økt konsentrasjon mot stasjonen som målpunkt. 


Måloppnåelse 


Etablering av Rugtvedt stasjon bygger opp under målsetning om å forsterke Rugtvedt som 


lokalsenter. 


 


BESKRIVELSE AV STASJONEN 


Jernbanetrase må passere over avkjøring fra E18. Plattformer ligger på nivå med bebyggelse for 


øvrig. De ulike sidene kobles sammen via trapp og heis til broer som krysser jernbanesporet. Broene 


fortsetter over E18. Reisetorg med buss og parkering ligger i den sørlige enden av plattformen med 


direkte påkobling mot fv 353, rv 354 og E18. 


Arkitektur 


Stasjonen er godt plassert på Rugtvedt. Plattformer på bakkeplan sørger for god synlighet fra 


bebyggelse mot stasjon, og god synlighet fra tog eller plattform mot bebyggelse. De fleste reisende 


reiser videre med tog eller bil, og det ligger til rette for relativt effektive bytter og god orientering for 


reisende som skal videre. Fordi de fleste skal videre, og fordi det er få beboere på Rugtvedt, er det 


lite sannsynlig at livet på plattformen har noe å si for livet rundt. Jernbanen utgjør ikke en barriere på 


området i seg selv, men det vil kreves tydelig arkitektonisk behandling for å danne gode kvaliteter i 


overgang til bebyggelsen nær ved.   
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REGIONSTOPP NESLANDSVATN – VURDERES SOM MULIG STOPP 
Drangedal kommune 


Konsept: I 


 
Ortofoto: Neslandsvatn  


 


DAGENS SITUASJON  


Neslandsvatn er et lite tettsted i Drangedal kommune. Det er angitt som område for boligfortetting i 


kommuneplanen. Sørlandsbanen har i dag stoppested ved Neslandsvatn stasjon, med tilknytning til 


Kragerø via buss langs  fv256. Her var det tidligere overgang til den nå nedlagte jernbanen mot 


Kragerø. Landskapet er kupert, med mye skog og noe landbruk. Drangedal kommune har høy 


utpendling til Kragerø og Grenlandsområdet. 


Jernbanetraseen skjærer på tvers av Sørlandsbanen, like nord for eksisterende spredte 


boligbebyggelse. Jernbanen krysser etablert jordbrukslandskap lenger vest. 


 


KNUTEPUNKTUTVIKLING 


Neslandsvatn stasjon er plassert nær etablert tettsted og boligbebyggelse, men med noe avstand til 


fylkesveien og nåværende Neslandsvatn stasjon. Det er mer enn fem minutters gangavstand mellom 


eksisterende Neslandsvatn stasjon og nye Neslandsvatn stasjon. Det må etableres tilfredsstillende 


tilkomst og tilstrekkelig busstilbud.  


Tetthet av boliger og arbeidsplasser er lav. Avstanden til sentrum i Drangedal er 21 km, og til Kragerø 


er det 25 km. Drangedal kommune har mye fritidsbebyggelse, og man må anta at reisende som 
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passerer stasjonen vil ankomme med buss, bil eller fra kryssende tog fra et eventuelt tilbud på 


Sørlandsbanen.   


Utviklingsmuligheter 


Neslandsvatn består av eneboligbebyggelse som følger terrenget. Jernbanetraseen følger ikke 


terrenget på tilsvarende måte, og gir til dels store inngripen i landskap og  bebyggelse. Det kan med 


fordel vurderes om traseen kan roteres noe og legges bedre i forhold til terrengets former. Dette vil 


redusere landskapsinngrepene.   


Det er også verdt å merke seg at det blir mer enn fem minutter gangavstand mellom eksisterende 


Neslandsvatn stasjon og nye Neslandsvatn stasjon. I forhold til at det er et kupert terreng i området 


kan det både oppnås færre inngrep i landskap og en tydeligere lokal situasjon om ny stasjon ble 


flyttet nærmere, eller lagt som kryssende med dagens stasjon. 


Måloppnåelse 


Etablering av Neslandsvatn stasjon med tilhørende styrking av kollektivtilbud er i tråd med 


kommunens planer om boligfortetting på Neslandsvatn. Drangedal er en kommune med lav 


befolkningsvekst. Neslandsvatn har per i dag få innbyggere og lite arbeidsplasser, noe som tilsier at 


etablering av stasjon på Neslandsvatn ikke er i tråd med nasjonale forventninger til areal- og 


transportutvikling. 


 


BESKRIVELSE AV STASJONEN 


Togtrase og plattformer krysser  Løbbedalen og Otermyr. Nivåforskjellene i terrenget er store og 


muliggjør ankomst til stasjonen både ovenfra og nedenfra. Busstasjon og langtidsparkering etableres 


under togplattform, med avkjøring fra fv 256. Broer over spor med tilgang til plattform kan forbinde 


nåværende og fremtidig boligbebyggelse med knutepunktet og skape sammenheng på tvers av 


landskapet.  


Arkitektur 


Stasjonens synlighet er begrenset ved en lokalisering som vist, selv om hovedadkomst er lett 


tilgjengelig og lesbarheten på stasjonen er god. Nærhet mellom reisetorg og tilgjengelighet til 


plattformer gir et effektivt anlegg med kort byttetid. 
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KNUTEPUNKT TANGEN – VURDERES SOM HOVEDSTOPP 
Kragerø kommune 


Konsept: (M1), (M2), Y 


Ortofoto: Tangen er allerede i dag et viktig knutepunkt som ligger i nærhet til Kragerø som om 


sommeren har om lag 70 000 innbyggere. 


 


DAGENS SITUASJON 
Tangen ligger i Sannidal i Kragerø kommune. Sannidal ligger ved den opprinnelige Sørlandske 


landevei, og tett på dagens E18. Stedet har lang historie som koblingspunkt mellom trafikken fra 


kysten og innlandet. Den nedlagte Kragerøbanen hadde stoppested ved Sannidal stasjon som ligger 


et stykke øst for tettstedet.  


Området består av næringsvirksomhet i form av et mindre kjøpesenter, dagligvarehandel, 


bensinstasjon og annen service. Det meste er bilbasert og asfalt og overflateparkering preger 


«sentrum». Eneboligbebyggelse er spredt i landskapet, som preges av koller og knauser. Kragerø by 


ligger vel 11 km unna, med en av to avkjøringer til E18 nettopp på Tangen. Ny avkjøring er under 


planlegging, og Tangen styrkes som lokalsenter gjennom kommuneplanen der det er avsatt areal til 


sentrumsformål og boligbebyggelse, samt mer boligutbygging.  


Vel 2,5 km nordøst for Sannidal ligger Kragerø Næringspark. Næringsområdet har høy prioritet i 


kommunen og ønskes videreutviklet og utvidet. I den sammenheng ønskes det også å forsterke 


forbindelsen mellom Tangen/Sannidal og næringsområdet.   
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KNUTEPUNKTUTVIKLING 


Sannidal har lang historie som koblingspunkt mellom kyst og innland. Tangen blir nærmeste 


stoppested for tog mot Kragerø og den sesongvise men tette bolig- og fritidsbebyggelsen langs 


kysten. Etablering av godt busstilbud er avgjørende for at knutepunktet skal fungere etter hensikten.  


Trase for Grenlandsbanen følger nåværende trase for E18, og passerer Tangen like nord for 


tettstedet. E18 må forskyves nordover for å gi optimal tilknytning mellom tettsted og stasjon. Det er 


skissert en løsning med tunnel under høydedraget nord for sentrum. Å legge om E18 på en kortere 


strekning er vurdert som en enklere og mer kostnadseffektiv løsning enn alternative plasseringer for 


stasjon, da jernbanens stive kurvatur gir store begrensinger på hva som er mulig. Andre undersøkte 


alternativer gir enten stasjon langt unna sentrum, eller store inngrep i selve sentrumsbebyggelsen. 


Det ligger til rette for god trafikkavvikling og effektive transportbytter, med god tilgjengelighet til 


E18, fv 363 og fv 351 mot Kragerø og bebyggelsen langs kysten, samt forbindelse mot Kragerø 


Næringspark.  


Pr i dag er det relativt få beboere på Tangen. Boligbebyggelsen er basert på eneboliger og relativt 


spredt. Arbeidsintensive virksomheter finnes  ikke i gangavstand til stasjonen. Større boligområder og 


fritidsbebyggelse når likevel stasjonen via buss eller bil, eller ved hjelp av sykkel. Kragerø 


Næringspark, som i dag har rundt 250 arbeidsplasser, er i vekst. 


Utviklingsmuligheter 


Sentrumsbebyggelsen i Sannidal ligger langs gjennomfartsårene. Det er arealreserver med potensiale 


for utvikling av stasjonsnær bebyggelse med offentlig program og tilgjengelige tomter for fortetting 


og boligutvikling i gangavstand til stasjonen. Det er dermed mulighet for stasjonsnær utvikling som 


bygger videre på eksisterende bebyggelsesstruktur og tilgjengelighet for fotgjengere. Jernbanens 


inngrep i kollelandskapet kan bli omfattende, men når stasjon etableres og E18 må legges om, kan 


løsningen tilpasses til dagens kanter i terreng og dels gjenbruke eksisterende areal for infrastruktur.  


Måloppnåelse 


Etablering av knutepunkt på Tangen bygger opp under Sannidal som lokalsenter i Kragerø kommune 


og svarer godt til ønsket utvikling på kommunalt nivå. Plasseringen av stasjonen på området gir 


mulighet for konsentrert utvikling og fortetting innenfor eksisterende bebyggelse. For å imøtekomme 


regionale og nasjonale målsetninger om økt andel kollektivreisende, er tilstrekkelig busstilbud i 


sammenheng med knutepunktet avgjørende. 


 


BESKRIVELSE AV STASJONEN 


Linjeføring for Grenlandsbanen passerer like nord for sentrumsbebyggelsen på et nivå som ligger noe 


lavere enn denne. Dette er heldig i forhold til støy, men også en fin situasjon sett i forhold til 


adkomst til knutepunktet nærmest direkte til plattform, der sløyfe for buss og langtidsparkering kan 


følge planlagt ny avkjøring fra E18 og legges sentralt langs den ene sideplattformen. Plattform på 


motsatt side nås via gangbro, eller fra veibro i øst.  
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Arkitektur 


Stasjonen er godt plassert i landskapet på Tangen, og med mulig hovedatkomst sentralt langs 


plattform. Stasjonen ligger i utkanten av dagens byggeområde, men et nivå lavere, der den på en 


naturlig måte avgrenser tettstedet.  


Utvikling av områdene i direkte tilknytning til stasjonen avgjør hvordan den fungerer i sammenheng 


med fremtidige byrom og mulig byliv, men det er klart at det ved fortetting kan oppnås fine 


nærkvaliteter.  


Det ligger til rette for at stasjonen kan fungere godt i sammenheng med bebyggelse for øvrig, med 


god synlighet og klar orientering. Plattformer på bakkeplan sørger for et effektivt byttepunkt med 


kort byttetid.  
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KNUTEPUNKT BROKELANDSHEIA – VURDERES SOM HOVEDSTOPP 
Gjerstad kommune 


Konsept: (M1), (M2), I 


Ortofoto: Stasjonsområde for Brokelandsheia stasjon ligger i utkanten av bebyggelsen på 


Brokelandsheia. Området består for øvrig av skog. 


 


DAGENS SITUASJON 


Brokelandsheia ligger ved E18 i Gjerstad kommune. Stedet har i stor grad vokst frem rundt bilbasert 


næringsvirksomhet knyttet til avkjøring fra E18 og gjennomfartsåre rv418. De senere år har det også 


blitt etablert noe boligbebyggelse her.  


Brokelandsheia er dominert av lagerbebyggelse, asfaltflater og er et bilbasert sted uten tilbud for et 


fotgjengervennlig bevegelsesmønster. Bebyggelsen ligger på en flate. Landskapet for øvrig består av 


skogkledde åser og bekkedrag. Terrenget er delvis sprengt ut i forbindelse med utbygginger. 


Kommuneplanens arealdel definerer Brokelandsheia som sentrumsområde. Mulig etablering av 


jernbanestasjon inngår i planene for området.  


 


KNUTEPUNKTUTVIKLING 


Trase for jernbanen passerer området i nord, delvis i skjæring i terrenget og delvis i tunnel. Foreslått 


trase for Grenlandsbanen følger ikke trase for jernbane slik den er inntegnet i kommuneplan. Det blir 


høydeforskjell mellom jernbanetraseen og bebyggelsen for øvrig og stasjonen blir liggende i relativt 


stor avstand til etablert bebyggelse på Brokelandsheia. 
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Brokelandsheia stasjon vil i all hovedsak fungere som byttepunkt mellom transportmiddel. Etablering 


av et godt busstilbud er avgjørende for at knutepunktet skal fungere etter hensikten.   


Det er god tilgjengelighet til vei med direkte adkomst til rv 418 og videre til E18. Stasjonsområdet har 


dårlig tilgjengelighet for fotgjengere, både på grunn av lokaliseringen i periferien av området og på 


grunn av den bilbaserte bebyggelsesstrukturen.  


Det er per i dag lav konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser på og rundt Brokelandsheia. Det er 


relativt store avstander til områder med høy konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser, henholdsvis 


28 km til Kragerø, 26 km til Risør og 11 km til Gjerstad sentrum. 


Utviklingsmuligheter 


Bebyggelsen på Brokelandsheia konsentreres i stor grad langs rv 418, fra avkjøringen til E18. 


Topografi og avstand til bebyggelse gjør det vanskelig å bygge videre på eksisterende 


bebyggelsesstruktur rundt knutepunktet, og med viste løsning gir jernbanen større inngrep i 


landskapet.  


Brokelandsheia skal etter kommunens ønsker bygges videre på som lokalsenter og det er ønskelig 


med utvikling av en «stasjonsby». For å oppnå dette bør det vurderes om stasjonen kan flyttes noe 


lenger mot sør slik at plattformer kommer tetter på den bebyggelsen.  


Måloppnåelse 


Stasjonen vil hovedsakelig fungere som byttepunkt mellom tog og buss eller bil for reisende som skal 


et godt stykke videre. Det er dermed en viss sannsynlighet for at stasjonsetablering på 


Brokelandsheia vil bidra til å forsterke den bilbaserte bebyggelsesstrukturen på området, og at 


lokaliseringen i litt for liten grad treffer der folk bor.   


Det er ellers lav befolkningsvekst i Gjerstad kommune, og sett i forhold til en videreføring av 


sørlandsbanen som en ytre linje kan stasjonsalternativer med kortere reisevei fra Risør eller Grimstad 


kanskje gi et bedre svar i forhold til måloppnåelsen. 


 


BESKRIVELSE AV STASJONEN 


Stasjonsområdet ligger i en skjæring i en sørvendt helning, på nordsiden av et bekkedrag i forhold til 


adkomst. Knutepunkt med busstasjon, taxiholdeplass og hovedatkomst ligger over plattformene 


sentrert i stasjonens lengderetning. Plattformer nås via vertikal kommunikasjon direkte fra 


hovedatkomst. Løsningen legger til rette for effektivt bytte mellom transportmidler. Busser passerer 


stasjonen i en sløyfe, med bro over bekkedraget. Langtidsparkering ligger nærmere atkomst fra rv 


418. Stasjonsutformingen bør tilstrebe at det gjøres minst mulig inngrep i landskapet. 


Arkitektur 


Stasjonens utforming sørger for god orientering og lesbarhet på knutepunktet, isolert sett. Adkomst 


til stasjonen er entydig, og byttetid mellom bane og andre transportmidler vil være kort.  


Stasjonens plassering i en skjæring i utkanten av Brokelandsheia innebærer at den er lite synlig på 


stedet, samtidig som landskapsinngrepene blir store. At løsningen som er vist gir lite kontakt for 


reisende fra stasjonen mot bebyggelsen for øvrig, bidrar til mindre aktivitet på stedet og at stasjonen 


kan oppleves som utrygg når det er få reisende der. Plasseringen begrenser positiv opplevelse av 


stasjonen.  







Notat til KVU GRENLANDSBANEN  S. 23    
 


REGIONSTOPP FIANE – VURDERES SOM MULIG STOPP 
Gjerstad kommune 


Konsept: Y 


Ortofoto: Jernbanen skjærer tvers igjennom landskapsrommet på Fiane og deler det i to 


 


DAGENS SITUASJON 


Fiane ligger vel 2 km sør for avkjøring fra E18 ved Brokelandsheia, og regnes som et av to tettsteder i 


Gjerstad kommune. Området består av landbruksarealer mellom skogkledte koller, en del 


boligbebyggelse og noe næring- og verkstedsvirksomhet. Bebyggelsen strekker seg fra begge sider av 


rv 418 mot de tidlige bosettingsetableringene rundt Egeland Jernverk. Fiane utgjør den vestre og 


nyere del av Eikeland tettsted, som vokste frem rundt virksomheten på jernverket på 1700-tallet. 


Fiane ligger i et definert landskapsrom av jordbruksområder omgitt av åser. Deler av Fiane inngår i 


hensynssone for landbruk. 


Jernbanetraseen skjærer tvers igjennom landskapsrommet på Fiane og deler det i to. Stasjonen er i 


sin helhet plassert innenfor hensynssonen for landbruk. Traseen er hevet en del over terrengnivå 


med mulighet for å passere under.  


Gjerstad kommune ser for seg noe vekst i antall boliger nord i området. Det er ellers få planer for 


Fiane da Gjerstad kommune ser for seg utvikling av Gjerstad sentrum og Brokelandsheia som 


områder for senterutvikling. Eikeland / Fiane er i denne sammenhengen ikke nevnt. 
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KNUTEPUNKTUTVIKLING 


Fiane stasjon er interessant med tanke på en videre forlengelse av banen mot sør. Den gir mulighet 


til en linjeføring som i større grad følger kysten, slik at byene langs kysten lettere fanges opp. 


Som stasjon vil den i all hovedsak fungere som byttepunkt mellom transportmidler, med nærhet til 


E18 og sentrale fylkesveier, på samme vis som Brokelandsheia. Det er avgjørende med et godt 


busstilbud i sammenheng med stasjonsetableringen. Kapasitet på eksisterende gårdsveier må bedres 


for økt trafikk i området. Tilgjengelighet for fotgjengere er per i dag dårlig. 


Det er lav tetthet av boliger og arbeidsplasser på Fiane. Det er relativt store avstander til områder 


med høy konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser, henholdsvis 30 km til Kragerø, 24 km til Risør og 


13 km til Gjerstad sentrum. 


Utviklingsmuligheter 


Bebyggelsen på Fiane er konsentrert i randsonen av jordbruksområdene i skrånende terreng nord for 


foreslått stasjon. Næringsvirksomhet og størst konsentrasjon av boligbebyggelse ligger langs rv 418. 


Stasjonen er plassert midt i jordbrukslandskapet, innenfor nevnte hensynssone og med en viss 


avstand til det som er av tettere bebyggelse. Jernbanens inngripen i landskapet blir derfor 


omfattende. Det ligger en mulighet for å begrense grad av inngrep ved å flytte stasjonen lenger mot 


nord, eller lenger mot sør. I begge tilfeller ville stasjonen kunne følge landskapsformer som er her i 


dag. Ved å legge den lenger mot nord vil man også komme nærmere eksisterende og planlagte 


utbyggingsområder. 


Måloppnåelse 


Plassering av stasjon på Fiane bryter med Gjerstad kommune sitt ønske om å utvikle Brokelandsheia 


som knutepunkt langs jernbanen og ved E18. Stasjonen vil i all hovedsak fungere som byttepunkt 


mellom transportmidler for reisende som skal et godt stykke videre med buss eller bil. Det aktuelle 


forslaget til trase og plassering av stasjon på Fiane tar ikke hensyn til eksisterende 


bebyggelsesstruktur og hensynssone for landskap, og en eventuell videreutvikling må ta disse 


faktorene inn over seg. 


Det er ellers lav befolkningsvekst i området, og sett i forhold til en videreføring av sørlandsbanen 


som en ytre linje kan stasjonsalternativer tettere på sørlandsbyene Risør eller Grimstad kanskje gi et 


bedre svar i forhold til måloppnåelsen. 


BESKRIVELSE AV STASJONEN 


Jernbanetraseen og plattformer ligger høyere enn terrengnivå. Adkomst for buss og 


langtidsparkering etableres under plattformene, med direkte kobling mellom hovedatkomst og 


plattformer via vertikale forbindelser. Det legges dermed til rette for effektivt bytte mellom 


transportmidler, i tillegg til at minst mulig jordbruksareal omdisponeres til stasjonsformål. 


Eksisterende veinett kan i stor grad opprettholdes, men adkomstvei må bygges ut. 


Arkitektur 


Stasjonens plassering over bakkeplan legger til rette for etablering av entydig hovedinngang og 


effektive reisebytter. Plasseringen midt på området gir fritt utsyn fra plattform og tog, og god 


orientering for reisende som ankommer stasjonen. Plasseringen innebærer samtidig at stasjonen 


fungerer som en visuell barriere i landskapsrommet. Avstanden til etablert bebyggelse hindrer at 


stasjonsvirksomheten kan fungere integrert med aktiviteten på stedet for øvrig. 
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Forord 


Denne delrapporten om transportmodellkjøringer inngår i Jernbaneverkets KVU 
(konseptvalgutredning) for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har 
en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger kan 
reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette 
forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik- Porsgrunn 
(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920- og 1930-tallet. 
Strekningen blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. 
Dette arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og 
Aust Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 
Realiseringen av InterCity-utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 
innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet 
enda mer relevant.  


I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 
konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 
Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 
Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, 
mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 
Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til 
måloppnåelse. Til sist er det gjort ulike analyser, bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske 
analyser, konsekvensvurderinger osv., av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet 
kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 
kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre 
politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i 
Nasjonal Transportplan. 


Denne rapporten er utarbeidet av COWI AS. Tema i denne rapporten er transportmodellkjøringer, 
hovedforfatter er Marte Åsland Hansen (transportmodellkjøringer), i tillegg har følgende fagpersoner 
deltatt: Eivind Jamholt Bæra (prosjektleder) og Terje Vidar Fordal (transportmodellkjøringer). 


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine 
Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende 
deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen (kapasitet),  
Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob Kristiansen 
(estimering, usikkerhetsanalyse). 
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 Sammendrag 1


 Bakgrunn 1.1


Denne rapporten er en delrapport for konseptvalgutredning Grenlandsbanen; en vurdering av 
sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Det er sett på fire ulike konsepter for ny Grenlandsbane mellom Porsgrunn og sammenkoblingen 
med Sørlandsbanen ved Skorstøl. I tillegg er det sett på et veg- og busskonsept med ferdig utbygd 
E18 mellom Porsgrunn og Kristiansand og redusert reisetid med buss. 


Konseptene er kodet i NTM6 (Nasjonal transportmodell) og RTM (Regional transportmodell). Det er 
benyttet RTM-sør modellen som dekker Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. 


 Konsepter 1.2


En oversikt over kodet trasé og holdeplasser for de ulike jernbanekonseptene på strekningen mellom 
Porsgrunn/Eidanger og Vegårdshei (første stasjon etter sammenkobling med Sørlandsbanen) er vist 
i Figur 1. For M1 er det kodet både et alternativ med stopp på Brokelandsheia (M1B) og et alternativ 
med stopp på Tangen (M1T). 


 


Figur 1: Oversikt over konsepter kodet i transportmodellen 


En sammenstilling av reisetid mellom Oslo og Kristiansand for jernbanekonseptene er vist i Tabell 1. 


Tabell 1: Sammenstilling av reisetider mellom Oslo og Kristiansand for de ulike 
jernbanekonseptene (*Y2 stopper i Eidanger, de andre konseptene stopper i Porsgrunn) 


 M1B og M1T M2 Y2 I 


Oslo – Porsgrunn/Eidanger* 01:34 01:34 01:33 01:34


Opphold Porsgrunn/Eidanger 
stasjon* 


00:02 00:02 00:02 00:02


Porsgrunn/Eidanger – Vegårdshei 00:32 00:37 00:31 00:41


Vegårdshei – Kristiansand 01:13 01:13 01:13 01:13


SUM Oslo - Kristiansand 3:21 03:26 03:19 03:30
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Det er en maksimal forskjell i reisetid mellom de ulike alternativene på 11 minutter fra det raskeste 
(Y2) til det "tregeste" (I) konseptet. 


 Passasjertall på kollektivnettet 1.3


Figur 2 viser passasjerer pr døgn (ÅDT) beregnet i transportmodellen for busstrafikk på E18, 
togtrafikk på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og flytrafikk mellom Gardermoen (Oslo lufthavn) og 
Kjevik (Kristiansand lufthavn). Figuren viser konseptene sammenlignet med referanse (alternativ 0). 


 


Figur 2: Beregnet antall passasjerer (ÅDT) på buss, tog og fly på kollektivnettet mellom Oslo 
og Kristiansand, fra transportmodellen 


Tallene viser at det er ca. halvering av bussreiser på vegnettet for jernbanekonseptene, mens antall 
togreiser mer enn dobles sammenlignet med referanse. Den største konkurranseflaten er mellom tog 
og buss. Det er liten/ingen nedgang i flyreiser i modellen. Som vist i tabellen på neste side er det 
også liten nedgang i biltrafikk på E18 i konseptene sammenlignet med referanse (ca. ÅDT 100). 
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Tabell 2 viser sammenligning av passasjerer og biltrafikk for de ulike konseptene over fylkesgrensa 
Telemark / Aust-Agder. 


Tabell 2: Sammenligning av busspassasjerer, togpassasjerer, flypassasjerer og biltrafikk pr 
døgn over fylkesgrensa Telemark / Aust-Agder. 


 Basis 
2014 


Ref. M1B M1T M2 Y2 I 
Buss/ 
Veg 


Busspassasjerer 
E18 


2900 3600 1500 1600 1600 1600 1600 4000


Togpassasjerer 
Sørlandsbanen 


900 1800 200 200 200 200 200 1500


Togpassasjerer 
Grenlandsbanen 


    4600 4500 4500 4400 4500  


Sum buss og 
tog 


3800 5300 6400 6300 6300 6300 6300 5500


Biltrafikk E18 7700 12200 12100 12100 12100 12100 12100 13800


Fly Kristiansand 
- Oslo 


1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800


 Reisemiddelfordeling for turer mellom Kristiansand og Oslo/Akershus 1.4


Tabell 3 viser antall turer fordelt på reisemidler for de ulike konseptene sammenlignet med referanse 
for reiserelasjonen Kristiansand – Oslo/Akershus. 


Tabell 3: Endringer i turer mellom Kristiansand og Oslo/Akershus fordelt på reisemiddel for 
de ulike konseptene sammenlignet med referanse 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Fly SUM 


Referanse 520 340 550 470 1880


Konsept M1B 510 340 850 460 2160


Endring fra referanse -2 % -2 % 55 % -2 % 15 %


Konsept M1T 510 340 850 460 2160


Endring fra referanse -2 % -2 % 55 % -2 % 15 %


Konsept M2 510 340 830 460 2140


Endring fra referanse -2 % -2 % 52 % -2 % 14 %


Konsept Y2 510 340 860 460 2170


Endring fra referanse -2 % -2 % 57 % -2 % 15 %


Konsept I 510 340 820 460 2120


Endring fra referanse -2 % -2 % 48 % -2 % 13 %


Konsept veg og buss 560 370 570 460 1960


Endring fra referanse 8 % 7 % 3 % -1 % 4 %
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Reisemiddelfordeling for de ulike alternativene er vist i Tabell 4. 


Tabell 4: Reisemiddelfordeling mellom Kristiansand og Oslo/Akershus for referanse og de 
ulike konseptene 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Fly SUM 


Referanse 28 % 18 % 29 % 25 % 100 %


Konsept M1B 24 % 16 % 39 % 21 % 100 %


Konsept M1T 24 % 16 % 39 % 21 % 100 %


Konsept M2 24 % 16 % 39 % 22 % 100 %


Konsept Y2 24 % 16 % 40 % 21 % 100 %


Konsept I 24 % 16 % 39 % 22 % 100 %


Konsept veg og buss 29 % 19 % 29 % 24 % 100 %


De ulike konseptene gir forholdsvis lik trafikkmengde for reiserelasjonen. Alle jernbanekonseptene 
gir en liten nedgang i bilførerandelen og bilpassasjerandelen, og en merkbar økning i 
kollektivandelen. 


For referanse ligger kollektivandelen på 29 %, mens den øker til 39 – 40 % for jernbanekonseptene. 


Veg- og busskonseptet gir en liten økning i bilfører- og bilpassasjerandel, mens kollektivandelen er 
lik som i referanse. 


 Analyse av reisetider mellom Oslo og Kristiansand 1.5


Det er stor vekst i togtrafikk mellom Oslo og Kristiansand for konseptene. Det er stor overføring fra 
buss, i tillegg til en del nyskapte turer. Beregningene gir imidlertid liten overføring fra bil. Det er gjort 
en sammenligning av reisetider for bil, buss og tog mellom Oslo og Kristiansand for dagens 
situasjon, referanse og de ulike konseptene. 


Reisetid med bil og ombordtid og ventetid for buss og tog mellom Oslo sentralstasjon og 
Kristiansand togstasjon er vist i Tabell 5. 


Tabell 5: Reisetid med bil, buss og tog mellom Oslo sentralstasjon og Kristiansand 
togstasjon for dagens situasjon, referanse og de ulike konseptene 


 
Reisetid 


bil 


Buss Tog 


Ombordtid Ventetid 
Ombordtid 
+ ventetid 


Ombordtid Ventetid 
Ombordtid 
+ ventetid 


Basis 2014 03:51 04:51 00:26 05:17 04:30 00:45 05:15


Referanse 2028 03:36 04:44 00:26 05:10 04:30 00:45 05:15


M1, 2028 03:36 04:44 00:26 05:10 03:21 00:30 03:51


M2, 2028 03:36 04:44 00:26 05:10 03:26 00:30 03:56


Y2, 2028 03:36 04:44 00:26 05:10 03:19 00:30 03:49


I, 2028 03:36 04:44 00:26 05:10 03:30 00:30 04:00


Buss- og veg 03:10 04:24 00:26 04:50 04:30 00:45 05:15


I jernbanekonseptene er ombordtiden med tog kortere enn reisetiden med bil. Men ser man på 
ombordtid pluss ventetid på tog, er fortsatt bil det raskeste reisemiddelet mellom Oslo og 
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Kristiansand. Den store forskjellen i ombordtid mellom buss og tog viser hvorfor overgangen fra buss 
til tog er stor i jernbanekonseptene. 


I buss- og vegkonseptet er buss det raskeste kollektive reisemiddelet. 


De fleste turene har ikke start og stopp i nærheten av togstasjonene i Oslo og Kristiansand, det er 
derfor valgt å se på reisetid mellom to grunnkretser som ligger like utenfor sentrum i Oslo og i 
Kristiansand. Reisetid med bil og ombordtid og ventetid for buss og tog for konsept M1 er vist i 
Tabell 6. 


Tabell 6: Reisetid med bil, buss og tog mellom to grunnkretser i Oslo og Kristiansand for 
dagens situasjon, referanse og konsept M1 


 


Reisetid bil 


Kollektiv 


Antall bytter Ombordtid Ventetid Ombordtid + 
ventetid 


Basis 2014 04:03 2 bytter, buss og tog 05:06 00:42 05:48 


Referanse 2028 03:48 2 bytter, buss og tog 05:06 00:42 05:48 


M1, 2028 03:48 2 bytter, buss og tog 03:57 00:43 04:40 


For kollektivreisende mellom de to utvalgte grunnkretsene er det behov for to bytter underveis. Det 
gjelder for de fleste reiser som ikke starter og slutter i nærheten av en togstasjon. 


I dagens situasjon og i referanse er bil det klart raskeste alternativet. Det raskeste kollektive 
alternativet er å bytte fra buss til tog. 


I konseptene er ombordtiden med kollektive reisemidler (buss + tog + buss) fortsatt lengre enn 
reisetiden med bil, i tillegg kommer ventetid for kollektive reisemidler og gangtid til/fra holdeplassene. 


 Avsluttende vurderinger 1.6


Oppsummeringsvis viser transportmodellberegningene følgende: 
 
1 Modellberegningene gir stor overgang fra buss til tog ved utbygging av jernbanekonseptene, noe 


som skyldes at tog får betydelig raskere reisetid på strekningen Oslo – Kristiansand. Dette er den 
største konkurranseflaten mellom reisemidlene i modellen. 


2 Det er stor overgang fra Sørlandsbanen til Grenlandsbanen. 
3 I tillegg til overgang fra buss, medfører utbyggingen en del nyskapte togturer. Antall kollektivturer 


(buss og tog) ser ut til å øke med over 50 % for reiserelasjonen Kristiansand – Oslo/Akershus, og 
med ca. 1000 passasjerer om dagen over fylkesgrensa Aust-Agder/Telemark. 


4 Biltrafikken ser kun i liten grad ut til å påvirkes av planlagt utbygging av ny Grenlandsbane. På 
fylkesgrense Aust-Agder/Telemark er nedgangen på ca. 100 bilturer om dagen (ÅDT).  


5 I likhet med biltrafikken påvirkes også flytrafikken i liten grad av planlagt utbygging. 
6 Det er noe usikkerhet knyttet til hvorfor bil- og flyreiser i modellen er såpass lite følsomme for 


endringer i reisevaner som følge av ny jernbanestrekning. En av grunnene er tidsverdiene som 
ligger til grunn, som medfører at bil og fly er mer populære reisemidler hvis reisetiden er 
forholdsvis lik. I tillegg inneholder en kollektivreise også ventetid og gangtid, og for de fleste er 
det også nødvendig å bytte mellom ulike kollektive transportmidler for å komme fra A til B. 


7 Forskjellen mellom konseptene mht. antall togpassasjerer er små. Konseptet med flest reisende 
på Grenlandsbanen er M1. 


8 Utbyggingen av Grenlandsbanen medfører at personer som ellers ikke ville foretatt en reise, nå 
velger å reise med tog. 







 


12 


 Innledning 2


Denne rapporten er en underlagsrapport for KVU Grenlandsbanen, en konseptvalgutredning hvor 
det skal vurderes en mulig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, fra Grenland sørøst 
i Telemark fylke, til vestre del av Aust-Agder. På denne strekningen er det ikke jernbane i dag. 
Tiltaksområdet omfatter tre av Grenlandskommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble), Kragerø 
kommune og Gjerstad kommune i Aust-Agder. 


Det er sett på fire ulike konsepter for ny jernbane; M1, M2, Y2 og I. M står for midtre, Y for ytre og I 
for indre. I tillegg er det sett på et veg- og busskonsept med ferdig utbygd E18 mellom Porsgrunn og 
Kristiansand og redusert reisetid med buss. 


Konseptene er kodet i NTM6 (Nasjonal transportmodell) og RTM (Regional transportmodell). Det er 
benyttet RTM-sør modellen som dekker Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. 


Rapporten inneholder en beskrivelse av metodikken og verktøyet benyttet, en beskrivelse av 
konseptene som er kodet i transportmodellen og resultater fra beregningene.  


Det er i vedlegg vist metode og noen resultater fra beregningene som er gjennomført med nasjonal 
godstransportmodell. Beregningene er gjennomført av Sitma. Den nasjonale godstransportmodellen 
er en modell utviklet for analyse av godsstrømmer i og til/fra Norge. Basert på prognoser for 
transportbehov (varestrømmer) beregner modellen hvilken rute og transportkjede som er mest 
kostnadseffektiv. Modellen beregnet transportkostnader, terminalmengder og transportstrømmer. 







 


13 


 Metode for beregning av persontransport 3


 Generelt om metodikk og transportmodeller 3.1


Transportetatene, med Jernbaneverket og Statens vegvesen i spissen, har utviklet et standard 
beregningsverktøy som benyttes i transportanalyser av infrastrukturtiltak i konseptvalgutredninger og 
i en rekke andre plan- og utredningsoppgaver. Dette verktøyet, mer kjent som de regionale 
transportmodellene, er også benyttet i denne utredningen av ulike konsepter for Grenlandsbanen.  


De regionale transportmodellene består egentlig av to transportmodeller som utfyller hverandre ved 
at de beregner transportbehov og transportmiddelfordeling for henholdsvis lange og korte 
personreiser i løpet av gjennomsnittsdøgn. Den første modellen er den nasjonale transportmodell 
(NTM) som håndtere de lengste reisene, mens den andre (RTM) er "hovedmodellen" som håndterer 
alle reisene, men den forutsetter en input fra NTM. En mer utførlig forklaring av de to modellene er 
gitt i neste kapittel. 


Ved bruk av en regional transportmodell, i dette tilfellet "RTM sør" som dekker Buskerud, Vestfold, 
Telemark, Agder-fylkene og Rogaland, kalibreres modellen slik at den skal gjenskape dagens 
persontransport på en så god måte som mulig. Dette innebærer, kort forklart, at man skal ha et minst 
mulig avvik mellom trafikkmengdene som modellen beregner og det man kan kartlegge gjennom 
tellinger på veg- og banestrekninger i modellområdet.  Når man har en modell som gjenskaper 
dagens situasjon på denne måten har man utgangspunktet for å beregne trafikken i et prognoseår. 
Man legger da inn nye sonedata, dvs. befolkningsprognoser for det aktuelle prognoseåret, og evt. 
endringer i veg- og kollektivtilbudet som man forutsetter i dette året. 


Transportmodellene er som oftest firetrinnsmodeller og består av følgende trinn som modellen 
beregner seg gjennom:  
 
1 Turproduksjon; Arealbruk (bosatte, arbeidsplasser, bilhold, etc.) 
2 Turfordeling mellom soner (reisevaneundersøkelser) 
3 Reisemiddelfordeling; Transportstandard (reisetid, reisekostnad, parkering, bilhold ++) 
4 Nettfordeling/rutevalg; Veg (lengde, hastighet, forsinkelse) og kollektiv (rutetider, frekvens og 


tilknytninger) 


På denne måten vil man ved hjelp av modellen beregne trafikken gitt at man gjør endringer av 
transporttilbudet, f. eks. i form av ulike konsepter for den nye Grenlandsbanen. Ved analyse og 
tolking av modellens resultater bør man alltid se på endringene i forhold til modellens resultater for 
"dagens situasjon". På denne måten kan man eliminere avvik og feil som skyldes modelltekniske 
forhold (en transportmodell vil aldri fullt og helt kunne gjenskape virkeligheten). 


 Nasjonal (NTM) og regional transportmodell (RTM) 3.2


Innledningsvis er modellen, dvs. RTM med input fra NTM, sjekket med hensyn til hvordan den treffer 
i forhold biltellinger av antall reisende med tog pr. døgn på Sørlandsbanen/Vestfoldbanen. Det ble 
avdekket til dels betydelige avvik mellom tellingene og modellens resultater. Avvikene skyldtes 
primært modelltekniske forhold, og problemet ble løst ved at en ny og omprogrammert RTM-versjon 
ble tatt i bruk. 


Konseptene er kodet i NTM (Nasjonal transportmodell) og RTM (Regional transportmodell). Det er 
benyttet RTM-sør modellen som dekker Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. 
Grunnkretsnoder (én node pr grunnkrets) som inngår i RTM-modellens kjerneområde er vist med rød 
prikker i Figur 3. 
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Figur 3: Kjerneområde for RTM sør (rød prikk for hver grunnkrets som inngår i 
kjerneområdet) og bufferområde (grønn prikk for grunnkretser og eksterne soner) 


Den regionale transportmodellen (RTM) beregner turer kortere enn 70 km mellom grunnkretsene i 
modellens kjerneområde. For å beregne trafikkmengde i et gitt år benytter RTM sonedata for dette 
året og informasjon om planlagt transporttilbud (kollektivruter og vegnett). Dette er informasjon om 
blant annet bosatte og arbeidsplasser i grunnkretsene i modellområdet, gitt av Statistisk Sentralbyrå. 
Modellen er kjørt med sonedata for prognoseårene 2028 og 2050 (NTP-år1). 


Den nasjonale transportmodellen (NTM) beregner reisematriser for turer som er lengre enn 70 km. 
Disse lange turene, samt turer som gjøres med tunge biler (f. eks. lastebil/vogntog), tas inn i RTM i 
form av egne, faste reisematriser. Turer som gjøres med fly (innenlands) beregnes også i NTM, men 


                                                      


1 I forbindelse med transportetatene og Avinors arbeid med NTP 2018-2027 har TØI utarbeidet nye grunnprognoser for 
persontransport for perioden 2014-2050. Det er utarbeidet grunnprognoser for årene 2014, 2018, 2022, 2028, 2040 og 2050 
til bruk i NTP-analyser. I den forbindelse er SSBs befolkningsframskrivinger bearbeidet for bruk i beregninger med regional 
transportmodell for disse årene. 
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overføres ikke til RTM. I RTM fordeles matrisene for lange reiser og tungtrafikk sammen med den 
øvrige trafikken ut på modellens transportnett. Det er da prinsippet om «billigste» rute som legges til 
grunn for valg av reiserute. Noe forenklet innebærer dette at modellen regner om reisetid, kjøre- og 
billettkostnader, vente- og byttetid for kollektive transportmidler, og evt. andre kostnader inn i en 
generalisert reisekostnad som igjen er grunnlaget for å finne den optimale reiseruten mellom to 
soner i modellen.  


Korte eksterne reiser (reiser kortere enn 70 km som enten starter eller slutter utenfor modellområdet) 
kan tas med i modellen i form av egne, faste reisematriser, såkalte buffermatriser. Det er ikke 
benyttet buffermatriser i beregningene som er gjennomført. Det fører til at det er for få korte turer i 
modellens randsone (Oslo, Akershus, Rogaland og deler av Vest-Agder og Buskerud). Området hvor 
ny Grenlandsbane planlegges ligger lengre enn 70 km fra randsonen av modellen. Mangelen på 
buffermatriser har derfor ikke betydning for reiser mellom de analyserte reiserelasjonene og for 
reiser på strekningen hvor ny Grenlandsbane planlegges. 


Koding av vegnett skjer ved at vegens lengde, kapasitet og hastighet kodes for hver veglenke. 
Koding av kollektivtilbud skjer ved at det kodes stoppesteder, tid mellom stoppestedene og antall 
avganger for den enkelte kollektivrute. 


 Storsoner og reiserelasjoner 3.3


Modellen beregner trafikk mellom totalt 7627 soner (grunnkretser og eksternsoner). Det produseres 
turmatriser for fem ulike reisemidler (bilfører, bilpassasjer, kollektiv, gange og sykkel). Det er denne 
trafikken som til slutt fordeles på veg- og jernbanenett i RTMs nettfordelingsmodell. 


For å kunne analysere trafikken mellom ulike områder (for eksempel fylker, kommuner, bydeler mm.) 
er modellens grunnkretser delt inn i såkalte storsoner (sammenslåing av grunnkretser).  


Det er valgt å dele modellen inn i 35 ulike storsoner, hvor inndeling er finest i Grenlandsområdet 
(bydeler) og grovere i større avstand fra prosjektområdet (kommuner og fylker). Kart som viser 
inndelingen i storsoner vist i vedlegg.  


Storsoneberegningene kan benyttes til å se på hvordan ulike tiltak på vegnettet og i kollektivtilbudet 
påvirker antall turer og fordeling på reisemidler mellom ulike byer. Det er sett på antall turer og 
reisemiddelfordeling for syv utvalgte reiserelasjoner: 
 


 Oslo/Akershus – Kristiansand 
 Porsgrunn – Kristiansand 
 Tønsberg – Kristiansand 
 Porsgrunn – Kongsberg 
 Kongsberg – Kristiansand 
 Torp – Kristiansand 
 Kongsberg – Larvik 


 Usikkerhet i beregninger og resultater 3.4


Transportmodellen regner "analytisk" om til en generalisert reisekostnad, mens det er en rekke 
kvaliteter ved tog som ikke er mulig å regne om på denne måten. 


En annen ting er at RTMs "transportmiddelvalgmekanisme" er estimert på grunnlag av 
reisevaneundersøkelse (RVU) som er fra 2001. Det kan bety at modellen er for "gammeldags" mht. 
å velge kollektivt, f.eks. av klimamessige årsaker, eller rett og slett fordi det er mer populært å reise 
kollektivt nå enn for 15 år siden. 
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Modellen tar ikke hensyn til at arealbruken endrer seg som følge av en ny stasjon etableres. Jf. at 
togstasjoner ofte er utgangspunktet som byene utvikler seg rundt, dvs. "stasjonsbyen". I RTM er 
sonedataene statiske, dvs. at det blir ikke flere som bor nært en stasjon fordi togtilbudet er bra. 


Resultatene fra modellkjøringene må alltid leses og tolkes i lys av resultater for referansesituasjonen. 
Altså hvordan trafikken i referansealternativet endrer seg som følge av det aktuelle konseptet.  
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 Planlagt utbygging 4


 Referanse 4.1


Referanse inneholder dagens vegnett i tillegg til utbyggingsprosjekter (veg- og kollektiv) som har 
forventet oppstart før 2018 i tillegg til utbygging av Ytre IC (jernbane) frem til Porsgrunn. 


Det er utbygging av E18 mellom Oslo og Kristiansand som vil ha størst betydning for 
Grenlandsbanen. Det er lagt inn følgende E18-prosjekter i Referanse som ikke er med i 
beregningene for dagens situasjon: 
 
1 E18 Bommestad – Sky 
2 E18 Rugtvedt – Dørdal 
3 E18 Tvedestrand – Arendal 


Plassering av prosjektene er vist i Figur 4. 


 


Figur 4: Vegutbygging E18 i Referanse 


For kollektivtrafikken er det kodet inn togtilbudet som ligger i indre IC. I tillegg er det kodet inn 
utbygging av Vestfoldbanen frem til Porsgrunn (ytre IC) da dette er en forutsetning for utbygging av 
Grenlandsbanen. 


 Konseptene 4.2


4.2.1 Generelt 


Reisetider og holdeplasser for de ulike jernbanekonseptene er mottatt fra Multiconsult, i 
sammenheng med oppdrag knyttet til KVU Grenlandsbanen. 


En oversikt over kodet trasé for de ulike konseptene på strekningen mellom Porsgrunn/Eidanger og 
Vegårdshei (første stasjon etter sammenkobling med Sørlandsbanen) er vist i Figur 5. Figuren viser 
hvilke holdeplasser som er lagt til grunn i rutetilbudet for de ulike konseptene. 


Konsept Y2 starter i Eidanger, mens de andre konseptene starter i Porsgrunn sentrum. 
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Mellom Drammen og Porsgrunn er det lagt til grunn at det nye fjerntogtilbudet stopper på Torp og i 
Tønsberg, med unntak av konsept Y2 som stopper på Torp og i Larvik. 


For alle konseptene er det lagt til grunn at tilbudet på Sørlandsbanen beholdes som i dagens 
situasjon. Det nye fjerntogtilbudet på Grenlandsbanen har én avgang i timen i hver retning. 


For M1 er det kodet både et alternativ med stopp på Brokelandsheia (M1B) og et alternativ med 
stopp på Tangen (M1T). 


 


Figur 5: Oversikt over konsepter kodet i transportmodellen 


En sammenstilling av reisetid mellom Oslo og Kristiansand for jernbanekonseptene er vist i Tabell 7: 


Tabell 7: Sammenstilling av reisetider mellom Oslo og Kristiansand for de ulike konseptene 
(*Y2 stopper i Eidanger, de andre konseptene stopper i Porsgrunn) 


 M1B og M1T M2 Y2 I 


Oslo – Porsgrunn/Eidanger* 01:34 01:34 01:33* 01:34


Opphold Porsgrunn/Eidanger stasjon* 00:02 00:02 00:02 00:02


Porsgrunn/Eidanger* – Vegårdshei 00:32 00:37 00:31 00:41


Vegårdshei – Kristiansand 01:13 01:13 01:13 01:13


SUM Oslo - Kristiansand 03:21 03:26 03:19 03:30


Forskjellen i reisetid mellom kortest og lengst reisetid er på 11 minutter.  


Videre følger en nærmere oversikt over reisetider med jernbanen for de ulike jernbanekonseptene og 
forutsetninger som er lagt til grunn for veg- og busskonseptet.  
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4.2.2 Konsept M1B 


Tabell 8 viser reisetider og oppholdstider som er kodet inn i transportmodellen for Grenlandsbanen 
mellom Oslo og Kristiansand for konsept M1B (M1 med stopp på Brokelandsheia). 


Tabell 8: Reisetider og oppholdstider konsept M1B 


Oslo – Porsgrunn 01:34 


Opphold Porsgrunn stasjon 00:02 


Porsgrunn – Brokelandsheia 00:20 


Opphold Brokelandsheia stasjon 00:01 


Brokelandsheia – Vegårdshei 00:11 


Vegårdshei – Kristiansand 01:13 


SUM Oslo - Kristiansand 03:21 


 


4.2.3 Konsept M1T 


Tabell 9 viser reisetider og oppholdstider som er kodet inn i transportmodellen for Grenlandsbanen 
mellom Oslo og Kristiansand for konsept M1T (M1 med stopp på Tangen). 


Tabell 9: Reisetider og oppholdstider konsept M1T 


Oslo – Porsgrunn 01:34 


Opphold Porsgrunn stasjon 00:02 


Porsgrunn – Tangen 00:15 


Opphold Tangen stasjon 00:01 


Tangen – Vegårdshei 00:16 


Vegårdshei – Kristiansand 01:13 


SUM Oslo - Kristiansand 03:21 


 


4.2.4 Konsept M2 


Tabell 10 viser reisetider og oppholdstider som er kodet inn i transportmodellen for Grenlandsbanen 
mellom Oslo og Kristiansand for konsept M2.  


Tabell 10: Reisetider og oppholdstider konsept M2 


Oslo – Porsgrunn 01:34 


Opphold Porsgrunn stasjon 00:02 


Porsgrunn – Brokelandsheia 00:25 


Opphold Brokelandsheia stasjon 00:01 


Brokelandsheia – Vegårdshei 00:11 


Vegårdshei – Kristiansand 01:13 


SUM Oslo - Kristiansand 03:26 


Konsept M2 har ca. 5 minutter lengre reisetid enn konsept M1. 
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4.2.5 Konsept Y2 


Tabell 11 viser reisetider og oppholdstider som er kodet inn i transportmodellen for Grenlandsbanen 
mellom Oslo og Kristiansand for konsept Y2. Konsept Y2 er det raskeste konseptet. 


Tabell 11: Reisetider og oppholdstider konsept Y2 


Oslo – Eidanger 01:33 


Opphold Eidanger stasjon 00:02 


Eidanger – Tangen 00:14 


Opphold Tangen stasjon 00:01 


Tangen – Vegårdshei 00:16 


Vegårdshei – Kristiansand 01:13 


SUM Oslo - Kristiansand 03:19 


4.2.6 Konsept I 


Tabell 12 viser reisetider og oppholdstider som er kodet inn i transportmodellen for Grenlandsbanen 
mellom Oslo og Kristiansand for konsept I. Konsept I er det konseptet med lengst reisetid. 


Tabell 12: Reisetider og oppholdstider konsept I 


Oslo – Porsgrunn 01:34 


Opphold Porsgrunn stasjon 00:02 


Porsgrunn – Skien sentrum 00:06 


Opphold Skien stasjon 00:02 


Skien sentrum – Brokelandsheia 00:21 


Opphold Brokelandsheia stasjon 00:01 


Brokelandsheia – Vegårdshei 00:11 


Vegårdshei – Kristiansand 01:13 


SUM Oslo - Kristiansand 03:30 


4.2.7 Veg- og busskonsept 


Veg- og kollektivkonseptet består av full utbygging av E18 til fire felt mellom Oslo og Kristiansand, 
dvs. de tre gjenstående delstrekningene som ikke er med i referanse: 


1. Langangen – Rugtvedt 
2. Dørdal – Tvedestrand 
3. Arendal – Grimstad 


Totalt er det ca. 90 km med ny firefelts veg med fartsgrense 110 km/t. Modellberegningene gir en 
redusert reisetid med bil fra ca. 3:35 i referanse til ca. 3:10 i konseptet, dvs. 25 minutter raskere. 


I referanse og i jernbanekonseptene er det kodet inn tre ulike busslinjer mellom Oslo og 
Kristiansand, med i gjennomsnitt i overkant av én avgang pr time. Det er i veg- og busskonseptet 
beholdt samme stopp-mønster og frekvens som i referanse. 


Som følge av fullt utbygd E18 er det lagt inn redusert reisetid med buss i veg- og busskonseptet. Det 
er lagt til grunn at reduksjonen i reisetid er noe lavere enn for bil. Reisetiden er redusert fra ca. 4:45 i 
referanse til ca. 4:25 i konseptet. 
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 Resultater persontrafikk 5


 Dagens situasjon 5.1


5.1.1 Biltrafikk 


Figur 6 viser biltrafikk (ÅDT) beregnet i transportmodellen for E18 mellom Oslo og Kristiansand. 


 


Figur 6: Beregnet biltrafikk (ÅDT) på E18 mellom Oslo og Kristiansand, fra transportmodellen 


Trafikkmengdene langs E18 er som forventet, med mest trafikk med et tykt "bånd" rundt Oslo og til 
Drammen, og med lavere trafikkmengder på strekningen mellom Drammen og ned til Kristiansand 
hvor det er høyere årsdøgntrafikk (ÅDT). 
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Transportmodellen klarer ikke å gjenskape virkeligheten (tellinger) 100 %. Man skal derfor være 
forsiktig med å hente trafikkmengder rett fra modellen. For å beskrive dagens situasjon tar man i 
størst mulig grad utgangspunkt i tellingene som finnes. Figur 7 viser en sammenligning av beregnet 
trafikk (transportmodell) og faktisk trafikk (telt trafikk) i kontinuerlige tellepunkt på E18 i Buskerud, 
Vestfold, Telemark og Aust-Agder. 


 


Figur 7: Sammenligning av modell og tellinger i kontinuerlige tellepunkt på E18 


Det varierer hvor godt modellen treffer med faktisk trafikk (registrert trafikk) på E18. I de to sørligste 
tellepunktene gir modellen for lav trafikk. Nord for Porsgrunn gir modellen for stor trafikk 
sammenlignet med tellinger. For de fleste veglenkene er avviket fra tellinger akseptabel (< 20 %), 
mens det er mer enn 20% avvik i tellepunktet Rødbøl ved Larvik. 


Vegarbeid i Vestfold de siste årene kan ha ført til at den reelle trafikkveksten har vært noe lavere enn 
forventet de siste årene. Strekningen E18 Gulli – Langåker sto ferdig i juli 2014. I 
modellberegningene for 2014 er det lagt til grunn at E18 er ferdig utbygd i Vestfold, med unntak av 
strekning Bommestad – Sky forbi Larvik. Bedre fremkommelighet på vegnettet i modellen enn det 
som har vært faktisk situasjon kan være en grunn til at modellen gir for stor trafikk i Vestfold. 


I og med at modellen avviker noe fra virkeligheten anbefales det å ikke hente trafikkmengder rett fra 
modellen for å beskrive dagens og fremtidig situasjon. Modellen skal i stedet benyttes til å gi et bilde 
av endringer i trafikkmønster og trafikkmengder som følge av tiltakene som analyseres. 
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5.1.2 Kollektivtransport 


Figur 8 viser passasjerer pr døgn (ÅDT) beregnet i transportmodellen for busstrafikk på E18, 
togtrafikk på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og flytrafikk mellom Gardermoen (Oslo lufthavn) og 
Kjevik (Kristiansand lufthavn). 


 


Figur 8: Beregnet antall passasjerer (ÅDT) på buss, tog og fly på kollektivnettet mellom Oslo 
og Kristiansand, fra transportmodellen 


En overordnet vurdering av togtrafikken tyder på at modellen gir noe lavere trafikkmengde enn 
faktisk togtrafikk på Sørlandsbanen. Tellinger av togtrafikken i Norge er ikke offentlige, det er derfor 
ikke mulig å vise en konkret sammenligning av beregnet togtrafikk og faktisk togtrafikk. 


Passasjerstatistikk fra Avinor fra 2040 tilsier at det i 2014 var ca. 720 000 passasjerer til/fra 
Kristiansand lufthavn på innenlands flyruter. Det gir i gjennomsnitt ca. 2000 passasjerer pr dag, det 
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er usikkert hvor stor andel av disse som er til/fra Gardermoen. Den nasjonale transportmodellen gir 
totalt 1500 passasjerer daglig mellom Oslo og Gardermoen. 


5.1.3 Reiserelasjoner 


Det er videre sett på antall turer og fordeling på reisemiddel og reisehensikt for syv utvalgte 
reiserelasjoner: 
 


 Oslo/Akershus – Kristiansand 
 Porsgrunn – Kristiansand 
 Tønsberg – Kristiansand 
 Porsgrunn – Kongsberg 
 Kongsberg – Kristiansand 
 Torp – Kristiansand 
 Kongsberg – Larvik 


For reiserelasjonen Torp – Kristiansand er det mindre enn 10 turer i døgnet, det er derfor ikke sett på 
fordelingen på reisemidler og reisehensikt for denne relasjonen. 


Reisemiddelfordeling 


 Tabell 13 viser antall turer beregnet i modellen for analyserte reiserelasjoner fordelt på reisemidler. 


Tabell 13: Turer for utvalgte reiserelasjoner fordelt på reisemiddel 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Fly SUM 


Oslo/Akershus - Kristiansand 340 240 370 390 1340


Porsgrunn - Kristiansand 140 80 60  280


Tønsberg - Kristiansand 30 20 20  60


Porsgrunn - Kongsberg 40 20 10  70


Kongsberg - Kristiansand 10 10 10  30


Kongsberg - Larvik 100 30 10  140


 


Videre viser Tabell 14 prosentvis reisemiddelfordeling for de ulike reiserelasjonene. Pga. små tall er 
det stor usikkerhet i reisemiddelfordelingen på reiserelasjonene. 


Tabell 14: Reisemiddelfordeling for utvalgte reiserelasjoner 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Fly SUM 


Oslo/Akershus – Kristiansand 25 % 18 % 28 % 29 % 100 %


Porsgrunn - Kristiansand 52 % 28 % 20 %   100 %


Tønsberg - Kristiansand 43 % 26 % 31 %   100 %


Porsgrunn - Kongsberg 65 % 26 % 9 %   100 %


Kongsberg - Kristiansand 37 % 23 % 40 %   100 %


Kongsberg - Larvik 71 % 23 % 6 %   100 %
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Reisehensiktsfordeling 


Tabell 15 viser antall turer beregnet i modellen for de analyserte reiserelasjonene fordelt på ulike 
reisehensikter. Reisehensikten "annet" består av hensiktene "fritid", "hente/levere", "privat" og turer 
til/fra flyplass. 


Tabell 15: Alle turer fordelt på reisehensikt for utvalgte reiserelasjoner 


  Arbeid Tjeneste Annet SUM 


Oslo/Akershus – Kristiansand* 170 260 920 1340 


Porsgrunn - Kristiansand 20 50 200 280 


Tønsberg - Kristiansand 0 10 50 60 


Porsgrunn - Kongsberg 10 10 50 70 


Kongsberg - Kristiansand 0 0 30 30 


Kongsberg - Larvik 20 20 90 130 


Videre viser Tabell 16 prosentvis reisehensiktsfordeling for de ulike reiserelasjonene. Pga. små tall 
er det stor usikkerhet i reisehensiktsfordelingen på reiserelasjonene. 


Tabell 16: Reisehensiktsfordeling for utvalgte reiserelasjoner 


  Arbeid Tjeneste Annet SUM 


Oslo/Akershus – Kristiansand 12 % 19 % 68 % 100 % 


Porsgrunn - Kristiansand 7 % 19 % 73 % 100 % 


Tønsberg - Kristiansand 5 % 12 % 82 % 100 % 


Porsgrunn - Kongsberg 13 % 14 % 74 % 100 % 


Kongsberg - Kristiansand 5 % 13 % 82 % 100 % 


Kongsberg - Larvik 17 % 12 % 71 % 100 % 


 


 Fremtidig situasjon - 2028 5.2


5.2.1 Biltrafikk 


Referanse inneholder dagens vegnett i tillegg til utbyggingsprosjekter (veg- og kollektiv) som har 
forventet oppstart før 2018. 


Det er utbygging av E18 mellom Oslo og Kristiansand som vil ha størst betydning for 
Grenlandsbanen. Det er lagt inn følgende E18-prosjekter i Referanse som ikke er med i 
beregningene for dagens situasjon: 
 
1 E18 Bommestad – Sky 
2 E18 Rugtvedt – Dørdal 
3 E18 Tvedestrand – Arendal 


Plassering av vegutbyggingen langs E18 og veksten i den beregnede trafikken er vist i Figur 9 
(punktene er relatert til kontinuerlige tellepunkter på hovedvegnettet). For punktene som ligger på 
strekninger hvor det er planlagt ny veg er det lagt til grunn summen av ny og gammel veg i 
beregningene. 
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Figur 9: Trafikkvekst fra 2014 til 2028 (*sum ny og gammel veg) 


Beregningene gir en trafikkvekst på E18 på mellom 20 % og 60 %. Størst vekst er beregnet på 
strekningen hvor det er vegutbygging, dvs. mellom Bommestad ved Larvik og Arendal. For de ulike 
punktene er det sett på trafikkmengden for de fire konseptene, sammenlignet med referanse. 
Sammenligning er vist i Tabell 17. 


Tabell 17: Biltrafikk i de kontinuerlige tellepunktene på E18 


  Referanse M1B M1T M2 Y2 I Buss/Veg 


Skoger 42 900 42 800 42 800 42 800 42 800 42 800 43 200


Nygård 28 400 28 300 28 300 28 300 28 300 28 300 28 800


Kopstad syd 31 400 31 400 31 400 31 400 31 400 31 400 31 900


Holmene 43 100 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 600


Rødbøl 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 800


Lannerheia 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 31 100


Stokkebakken* 15 300 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 16 300


Søndbøvann 12 200 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 13 800


Nye Vinterkjær vest 10 500 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 12 700


Longum* 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 17 300
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Veg- og busskonseptet gir en økning i biltrafikk på E18 sammenlignet med referanse og 
jernbanekonseptene. Økningen er størst i sør på/ved strekningene hvor det er lagt til grunn 
vegutbygging i konseptet. 


Forskjellen mellom referanse og jernbanekonseptene er liten, fra ingen endring og opp til ca. ÅDT 
100. De ulike jernbanekonseptene gir lik biltrafikk på E18. 


Beregnet biltrafikk i modellen ser ut til å bli lite påvirket av at togtilbudet forbedres. Det kan være 
flere grunner til dette, f. eks. at det er kvaliteter ved togtilbudet som ikke "kommer med" i modellen. 
Det kan. f. eks. være komfort eller at man opplever reisetiden om bord på tog som mer positiv enn tid 
i bil. Transportmodellen vil da ha en for lav følsomhet, dvs. at biltrafikken i liten grad påvirkes av hva 
man gjør med kollektivtilbudet på den aktuelle strekningen. Vi har observert samme tendens i 
transportmodellberegninger i andre tilsvarende utredninger. 


Det er i delkapittel 5.2.5 sett nærmere på noen eksempler med reisetid for biltrafikk for noen 
reiserelasjoner, sammenlignet med reisetid med andre reisemidler.  


5.2.2 Kollektivtransport 


Sammenligning av M1B og M1T 


Forskjellen mellom passasjerer for M1B og M1T er vist nærmere i Figur 10. Figuren viser 
passasjerer på tog (svart tekst) og buss (rød tekst) vest for Brokelandsheia, mellom Brokelandsheia 
og Tangen og øst for Tangen. Resultatene viser at M1T med stopp på Tangen har flere passasjerer 
på toget, samt flere av- og påstigninger på Tangen, sammenlignet med alternativ M1B (stopp på 
Brokelandsheia). 


 


Figur 10: Passasjerer på tog og buss for M1B og M1T (modellresultater for år 2028) 
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Sammenligning av passasjertall på kollektivnettet 


Figur 11 viser passasjerer pr døgn (ÅDT) beregnet i transportmodellen for busstrafikk på E18, 
togtrafikk på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og flytrafikk mellom Gardermoen (Oslo lufthavn) og 
Kjevik (Kristiansand lufthavn). Figuren viser konseptene sammenlignet med referanse. 


 


Figur 11: Beregnet antall passasjerer (ÅDT) på buss, tog og fly på kollektivnettet mellom Oslo 
og Kristiansand, fra transportmodellen 


Tallene viser at en stor del av de nye togreisene i jernbanekonseptene kommer fra buss, det er der 
den største konkurranseflaten mellom reisemidlene i modellen er. 


For veg- og busskonseptet er det en økning i busspassasjerer sammenlignet med referanse og en 
liten nedgang i togpassasjerer. 
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5.2.3 Reisemiddelfordeling på reiserelasjoner 


Oslo/Akershus – Kristiansand 


Tabell 18 viser endringen i turer (fordelt på bilfører, bilpassasjer og kollektiv) for de ulike konseptene 
sammenlignet med referanse. 


Tabell 18: Endringer i turer mellom Kristiansand og Oslo/Akershus fordelt på reisemiddel for 
de ulike konseptene sammenlignet med referanse 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Fly SUM 


Referanse 520 340 550 470 1880


Konsept M1B 510 340 850 460 2160


Endring fra referanse -2 % -2 % 55 % -2 % 15 %


Konsept M1T 510 340 850 460 2160


Endring fra referanse -2 % -2 % 55 % -2 % 15 %


Konsept M2 510 340 830 460 2140


Endring fra referanse -2 % -2 % 52 % -2 % 14 %


Konsept Y2 510 340 860 460 2170


Endring fra referanse -2 % -2 % 57 % -2 % 15 %


Konsept I 510 340 820 460 2120


Endring fra referanse -2 % -2 % 48 % -2 % 13 %


Konsept veg og buss 560 370 570 460 1960


Endring fra referanse 8 % 7 % 3 % -1 % 4 %


Reisemiddelfordeling for de ulike alternativene er vist i Tabell 19. 


Tabell 19: Reisemiddelfordeling mellom Kristiansand og Oslo/Akershus for referanse og de 
ulike konseptene 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Fly SUM 


Referanse 28 % 18 % 29 % 25 % 100 %


Konsept M1B 24 % 16 % 39 % 21 % 100 %


Konsept M1T 24 % 16 % 39 % 21 % 100 %


Konsept M2 24 % 16 % 39 % 22 % 100 %


Konsept Y2 24 % 16 % 40 % 21 % 100 %


Konsept I 24 % 16 % 39 % 22 % 100 %


Konsept veg og buss 29 % 19 % 29 % 24 % 100 %


De ulike konseptene gir forholdsvis lik trafikkmengde for reiserelasjonen. Alle jernbanekonseptene 
gir en liten nedgang i bilførerandelen og bilpassasjerandelen, og en merkbar økning i 
kollektivandelen. 


For referanse ligger kollektivandelen på 29 %, mens den øker til 39 – 40 % for jernbanekonseptene. 


Veg- og busskonseptet gir en liten økning i bilfører- og bilpassasjerandel, mens kollektivandelen er 
lik som i referanse. 
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Porsgrunn – Kristiansand 


Tabell 20 viser endringen i turer (fordelt på bilfører, bilpassasjer og kollektiv) for de ulike konseptene 
sammenlignet med referanse. 


Tabell 20: Endringer i turer mellom Kristiansand og Porsgrunn fordelt på reisemiddel for de 
ulike konseptene sammenlignet med referanse 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv SUM 


Referanse 170 90 50 310 


Konsept M1B 160 90 60 320 


Endring fra referanse -1 % -1 % 25 % 3 % 


Konsept M1T 160 90 60 320 


Endring fra referanse -1 % -1 % 24 % 3 % 


Konsept M2 170 90 60 320 


Endring fra referanse -1 % -1 % 22 % 3 % 


Konsept Y2 170 90 60 320 


Endring fra referanse -1 % -1 % 22 % 3 % 


Konsept I 160 90 60 310 


Endring fra referanse -1 % -1 % 21 % 2 % 


Konsept veg og buss 180 100 50 330 


Endring fra referanse 6 % 7 % 6 % 7 % 


Modellberegningene gir ca. 300 reiser om dagen mellom Porsgrunn kommune og Kristiansand 
kommune i referanse. Beregningene gir en liten økning i totalt antall turer ved utbygging av 
Grenlandsbanen, på ca. 3 %. Ved full utbygging av E18 er beregnet økning på 7 %. 


Tønsberg – Kristiansand 


Tabell 21 viser endringen i turer (fordelt på bilfører, bilpassasjer og kollektiv) for de ulike konseptene 
sammenlignet med referanse. 


Tabell 21: Endringer i turer mellom Kristiansand og Tønsberg fordelt på reisemiddel for de 
ulike konseptene sammenlignet med referanse 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv SUM 


Referanse 40 20 20 90 


Konsept M1B 40 20 50 110 


Endring fra referanse -4 % -3 % 110 % 28 % 


Konsept M1T 40 20 50 110 


Endring fra referanse -4 % -3 % 110 % 28 % 


Konsept M2 40 20 50 110 


Endring fra referanse -3 % -3 % 104 % 26 % 


Konsept Y2 40 20 30 90 


Endring fra referanse -3 % -2 % 28 % 6 % 


Konsept I 40 20 50 110 


Endring fra referanse -3 % -2 % 101 % 26 % 


Konsept veg og buss 40 20 30 90 


Endring fra referanse 6 % 7 % 14 % 8 % 
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Modellberegningene gir ca. 100 reiser om dagen mellom Tønsberg kommune og Kristiansand 
kommune i referanse. Beregningene gir en liten økning ved utbygging av Grelandsbanen, på ca. 20 
reisende. Pga. få turer i utgangspunktet, utgjør økningen ca. 26-28 % sammenlignet med dagens 
situasjon. Økningen tas gjennom økt kollektivtransport, som dobles sammenlignet med referanse. 


Det er ikke tilsvarende økning for konsept Y2, det skyldes at Grenlandsbanen ikke stopper i 
Tønsberg i dette konseptet. 


For veg- og busskonseptet er det en liten økning i antall reisende, det gjelder for både buss og bil. 


Porsgrunn – Kongsberg 


Tabell 22 viser endringen i turer (fordelt på bilfører, bilpassasjer og kollektiv) for de ulike konseptene 
sammenlignet med referanse. 


Tabell 22: Endringer i turer mellom Kongsberg og Porsgrunn fordelt på reisemiddel for de 
ulike konseptene sammenlignet med referanse 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv SUM 


Referanse 60 20 10 90 


Konsept M1B 60 20 10 90 


Endring fra referanse 1 % -3 % 6 % 0 % 


Konsept M1T 60 20 10 90 


Endring fra referanse 1 % -3 % 6 % 0 % 


Konsept M2 60 20 10 90 


Endring fra referanse 1 % -2 % 6 % 0 % 


Konsept Y2 60 20 10 90 


Endring fra referanse 1 % -2 % 5 % 0 % 


Konsept I 60 20 10 90 


Endring fra referanse 1 % -2 % 6 % 0 % 


Konsept veg og buss 60 20 10 90 


Endring fra referanse 0 % -3 % 4 % 0 % 


Modellberegningene gir kun ca. 100 reiser om dagen mellom Porsgrunn kommune og Kongsberg 
kommune, hvor de fleste av disse skjer med bil. Utbygginger i henhold konseptene gir ingen endring 
i antall turer mellom de to kommunene. 


Kongsberg – Kristiansand 


Tabell 23 viser endringen i turer (fordelt på bilfører, bilpassasjer og kollektiv) for de ulike konseptene 
sammenlignet med referanse. 
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Tabell 23: Endringer i turer mellom Kristiansand og Kongsberg fordelt på reisemiddel for de 
ulike konseptene sammenlignet med referanse 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv SUM 


Referanse 20 10 20 50 


Konsept M1B 20 10 20 50 


Endring fra referanse -1 % -4 % -1 % -2 % 


Konsept M1T 20 10 20 50 


Endring fra referanse -1 % -4 % -1 % -2 % 


Konsept M2 20 10 20 50 


Endring fra referanse 0 % -4 % -1 % -2 % 


Konsept Y2 20 10 20 50 


Endring fra referanse 0 % -4 % -1 % -2 % 


Konsept I 20 10 20 50 


Endring fra referanse 0 % -4 % 0 % -1 % 


Konsept veg og buss 20 10 20 50 


Endring fra referanse 9 % 5 % -1 % 4 % 


Modellberegningene gir kun ca. 50 reiser om dagen mellom Kristiansand kommune og Kongsberg 
kommune. Utbygginger i henhold til konseptene gir liten/ingen endring i antall turer mellom de to 
kommunene. 


Torp – Kristiansand 


Modellberegningene gir mindre enn 10 turer i døgnet mellom Torp og Kristiansand, det er derfor ikke 
vist fordelingen på reisemidler. Utbygginger i henhold til konseptene gir ingen endring i antall turer. 


Kongsberg – Larvik 


Tabell 24 viser endringen i turer (fordelt på bilfører, bilpassasjer og kollektiv) for de ulike konseptene 
sammenlignet med referanse. 


Tabell 24: Endringer i turer mellom Kongsberg og Larvik fordelt på reisemiddel for de ulike 
konseptene sammenlignet med referanse 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv SUM 


Referanse 130 40 10 180 


Konsept M1B 130 40 10 180 


Endring fra referanse 0 % 0 % 3 % 0 % 


Konsept M1T 130 40 10 180 


Endring fra referanse 0 % 0 % 3 % 0 % 


Konsept M2 130 40 10 180 


Endring fra referanse 0 % 0 % 3 % 0 % 


Konsept Y2 130 40 10 180 


Endring fra referanse 0 % 0 % 8 % 0 % 


Konsept I 130 40 10 180 


Endring fra referanse 0 % 0 % 3 % 0 % 


Konsept veg og buss 130 40 10 180 


Endring fra referanse 0 % -1 % 2 % 0 % 
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Modellberegningene gir kun ca. 200 reiser om dagen mellom Kongsberg kommune og Larvik 
kommune. Utbygginger i henhold til konseptene gir liten/ingen økning i antall turer mellom de to 
kommunene. 


5.2.4 Reisehensiktsfordeling på reiserelasjoner 


Det er sett på endringen i turer fordelt på reisehensikter for referanse og for konsept M1B (M1 med 
stopp på Brokelandsheia). De ulike jernbanekonseptene gir tilnærmet like resultater. 


Oslo/Akershus – Kristiansand 


Tabell 25 viser endringen i turer (fordelt på reisehensikt) for konsept M1 sammenlignet med 
referanse. 


Tabell 25: Endringer i turer mellom Kristiansand og Oslo/Akershus fordelt på reisehensikt for 
konsept M1B sammenlignet med referanse 


 Alle reiser Arbeid Tjeneste Annet SUM 


Referanse 210 330 1340 1880 


Konsept M1B 270 400 1490 2160 


Endring fra referanse 28 % 19 % 11 % 15 % 


Reisehensiktsfordeling for referanse og konsept M1B er vist i Tabell 26. 


Tabell 26: Reisehensiktsfordeling mellom Kristiansand og Oslo/Akershus for referanse og 
konsept M1B 


  Arbeid Tjeneste Annet SUM 


Referanse 11 % 18 % 71 % 100 % 


Konsept M1B 12 % 18 % 69 % 100 % 


Det er arbeidsreiser som får størst prosentvis økning i konseptene sammenlignet med referanse, 
mens den absolutte økningen er størst for annet-reisene. 


Porsgrunn – Kristiansand 


Tabell 27 viser endringen i turer (fordelt på reisehensikt) for konsept M1 sammenlignet med 
referanse. 


Tabell 27: Endringer i turer mellom Kristiansand og Porsgrunn fordelt på reisehensikt for 
konsept M1B sammenlignet med referanse 


  Arbeid Tjeneste Annet SUM 


Referanse 20 50 240 310 


Konsept M1B 30 50 240 320 


Endring fra referanse 23 % -1 % 2 % 3 % 


Modellberegningene gir ca. 300 reiser om dagen mellom Porsgrunn kommune og Kristiansand 
kommune i referanse. Beregningene gir en liten økning i arbeidsreiser ved utbygging av 
Grenlandsbanen. 


Tønsberg – Kristiansand 


Tabell 28 viser endringen i turer (fordelt på reisehensikt) for konsept M1 sammenlignet med 
referanse. 
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Tabell 28: Endringer i turer mellom Kristiansand og Tønsberg fordelt på reisehensikt for 
konsept M1B sammenlignet med referanse 


  Arbeid Tjeneste Annet SUM 


Referanse 0 10 70 90 


Konsept M1B 10 20 80 110 


Endring fra referanse 112 % 58 % 18 % 28 % 


Modellberegningene gir ca. 100 reiser om dagen mellom Tønsberg kommune og Kristiansand 
kommune i referanse. Beregningene gir en liten økning ved utbygging av Grelandsbanen, på ca. 20 
reisende. I likhet med de andre reiserelasjonene som påvirkes direkte av ny Grenlandsbane, er det 
arbeidsreiser som får størst prosentvis økning. 


Porsgrunn – Kongsberg 


Tabell 29 viser endringen i turer (fordelt på reisehensikt) for konsept M1 sammenlignet med 
referanse. 


Tabell 29: Endringer i turer mellom Kongsberg og Porsgrunn fordelt på reisehensikt for 
konsept M1B sammenlignet med referanse 


  Arbeid Tjeneste Annet SUM 


Referanse 10 10 70 90 


Konsept M1B 10 10 70 90 


Endring fra referanse 0 % 1 % 0 % 0 % 


Modellberegningene gir kun ca. 100 reiser om dagen mellom Porsgrunn kommune og Kongsberg 
kommune, hvor de fleste av disse skjer med bil. Utbygginger i henhold til konseptene gir ingen 
endring i antall turer mellom de to kommunene. 


Kongsberg – Kristiansand 


Tabell 30 viser endringen i turer (fordelt på reisehensikt) for konsept M1 sammenlignet med 
referanse. 


Tabell 30: Endringer i turer mellom Kongsberg og Kristiansand fordelt på reisehensikt for 
konsept M1B sammenlignet med referanse 


  Arbeid Tjeneste Annet SUM 


Referanse 0 10 40 50 


Konsept M1B 0 10 40 50 


Endring fra referanse 3 % -2 % -2 % -2 % 


Modellberegningene gir kun ca. 50 reiser om dagen mellom Kristiansand kommune og Kongsberg 
kommune. Utbygginger i henhold til konseptene gir ingen endring i antall turer mellom de to 
kommunene. 


Torp – Kristiansand 


Modellberegningene gir mindre enn 10 turer i døgnet mellom Torp og Kristiansand, det er derfor ikke 
vist fordelingen på reisehensikt. Utbygginger i henhold til konseptene gir ingen endring i antall turer. 
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Kongsberg – Larvik 


Tabell 31 viser endringen i turer (fordelt på reisehensikt) for konsept M1 sammenlignet med 
referanse. 


Tabell 31: Endringer i turer mellom Kongsberg og Larvik fordelt på reisehensikt for konsept 
M1B sammenlignet med referanse 


  Arbeid Tjeneste Annet SUM 


Referanse 20 20 140 180 


Konsept M1B 20 20 140 180 


Endring fra referanse 0 % 0 % 0 % 0 % 


Modellberegningene gir kun ca. 200 reiser om dagen mellom Kongsberg kommune og Larvik 
kommune. Utbygginger i henhold til konseptene gir ingen økning i antall turer mellom de to 
kommunene. 


5.2.5 Konkurranseflate 


Det er sammenlignet reisetider for buss, tog og bil mellom Oslo og Kristiansand. Det er valgt å se 
både på reisen mellom Oslo sentralstasjon og Kristiansand togstasjon, og mellom to områder som 
ligger utenfor selve sentrumskjernen. 


Oslo Sentralstasjon – Kristiansand togstasjon 


Det er sett på reisetid for bil, buss og tog mellom Oslo sentralstasjon og Kristiansand togstasjon for 
de ulike konseptene, sammenlignet med dagens situasjon og med referanse. 


Reisetid med bil og ombordtid og ventetid for buss og tog er vist i Tabell 32. 


Tabell 32: Reisetid med bil, buss og tog mellom Oslo sentralstasjon og Kristiansand 
togstasjon for dagens situasjon, referanse og de ulike konseptene 


 
Reisetid 


bil 


Buss Tog 


Ombordtid Ventetid 
Ombordtid 
+ ventetid 


Ombordtid Ventetid 
Ombordtid 
+ ventetid 


Basis 2014 03:51 04:51 00:26 05:17 04:30 00:45 05:15


Referanse 2028 03:36 04:44 00:26 05:10 04:30 00:45 05:15


M1, 2028 03:36 04:44 00:26 05:10 03:21 00:30 03:51


M2, 2028 03:36 04:44 00:26 05:10 03:26 00:30 03:56


Y2, 2028 03:36 04:44 00:26 05:10 03:19 00:30 03:49


I, 2028 03:36 04:44 00:26 05:10 03:30 00:30 04:00


Buss- og veg 03:10 04:24 00:26 04:50 04:30 00:45 05:15


I dagens situasjon er bil det klart raskeste alternativet. Tog er noe raskere enn buss, men buss har 
flere avganger i døgnet enn tog og dermed kortere ventetid. 


I jernbanekonseptene er ombordtiden med tog kortere enn reisetiden med bil. Ser man på ombordtid 
pluss ventetid på tog, er fortsatt bil det raskeste reisemiddelet mellom Oslo og Kristiansand. 


Den store forskjellen i ombordtid mellom buss og tog bidrar til å forklare overgangen fra buss til tog 
er stor i jernbanekonseptene. 


I buss- og vegkonseptet er buss det raskeste kollektive reisemiddelet. 
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Oslo (utenfor sentrum) – Kristiansand (utenfor sentrum) 


De fleste turene har ikke start og stopp i nærheten av togstasjonene i Oslo og Kristiansand, det er 
derfor valgt å se på reisetid mellom to grunnkretser som ligger like utenfor sentrum i Oslo og i 
Kristiansand. Det er valgt å se på reisetid mellom grunnkrets 4418 i Oslo nord for Ring 3, og 
grunnkrets 0307 i Kristiansand ca. 5 km. vest for sentrum, grunnkretsene er vist med grønn prikk i 
Figur 12. 


 


Figur 12: Grunnkretser i Oslo og Kristiansand benyttet for vurderinger av reisetid 


Reisetid med bil og ombordtid og ventetid for buss og tog er vist i Tabell 33. 


Tabell 33: Reisetid med bil, buss og tog mellom Oslo og Kristiansand for dagens situasjon, 
referanse og konsept M1B 


 
Reisetid bil 


Kollektiv 


Antall bytter Ombordtid Ventetid Ombordtid + 
ventetid 


Basis 2014 04:03 2 bytter, buss og tog 05:06 00:42 05:48 


Referanse 2028 03:48 2 bytter, buss og tog 05:06 00:42 05:48 


M1B, 2028 03:48 2 bytter, buss og tog 03:57 00:43 04:40 


For kollektivreisende mellom de to utvalgte grunnkretsene er det behov for to bytter underveis. I 
tillegg til ombordtid og ventetid som er vist i tabellen ovenfor, kommer det en gangavstand på totalt 
mellom 1,5 til 2 km. 


I dagens situasjon og i referanse er bil det klart raskeste alternativet. Det raskeste kollektive 
alternativet er å bytte til tog. 


I konseptene er ombordtiden med kollektive reisemidler (buss + tog + buss) fortsatt lengre enn 
reisetiden med bil, i tillegg kommer ventetid for kollektive reisemidler. 


5.2.6 Sammenligning i snitt 


Det er valgt å sammenligne trafikkmengden fordelt på buss (på E18), tog (på Sørlandsbanen og 
Grenlandsbanen), bil (på E18) og fly (mellom Oslo lufthavn og Kristiansand lufthavn) over et snitt 
som ligger omtrent ved fylkesgrensa mellom Telemark og Aust-Agder. Plassering av snittet er vist i 
Figur 13. 
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Figur 13: Snitt for sammenligning av trafikkmengde fordelt på buss, tog fly og bil for de ulike 
konseptene. 


Tabell 34 viser sammenligning av passasjerer og biltrafikk for de ulike konseptene. 


Tabell 34: Sammenligning av busspassasjerer, togpassasjerer, flypassasjerer og biltrafikk pr 
døgn over fylkesgrensa Telemark / Aust-Agder  


 Basis 
2014 


Ref. M1B M1T M2 Y2 I 
Buss/ 
Veg 


Busspassasjerer 
E18 


2900 3600 1500 1600 1600 1600 1600 4000


Togpassasjerer 
Sørlandsbanen 


900 1800 200 200 200 200 200 1500


Togpassasjerer 
Grenlandsbanen 


    4600 4500 4500 4400 4500  


Sum buss og 
tog 


3800 5300 6400 6300 6300 6300 6300 5500


Biltrafikk E18 7700 12200 12100 12100 12100 12100 12100 13800


Fly Kristiansand 
- Oslo 


1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800


Modellen gir ca. 1000 flere kollektivturer over fylkesgrense i jernbanekonseptene sammenlignet med 
referanse, men liten nedgang i biltrafikk og flyreiser. Denne problemstillingen er nærmere belyst i 
delkapittel 5.5. 


I buss- og vegkonseptet er det en økning i reisende med buss og en nedgang i reisende med tog, 
totalt er det en liten økning i kollektivtransport. Biltrafikken på E18 øker med ca. ÅDT 1600 over 
fylkesgrense sammenlignet med referanse. 
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 Fremtidig situasjon – 2035 5.3


Modellen er kjørt med sonedata for prognoseårene 2028 og 2050. I KVU-arbeidet er 2035 satt som 
forutsatt åpningsår for ny Grenlandsbane. For å få trafikkdata på veg- og kollektivnettet for 2035 er 
det tatt utgangspunkt i beregningene for 2028 og 2050 og forutsatt jevn vekst i perioden. 


5.3.1 Kollektivtransport 


Sammenligning av M1B og M1T 


Forskjellen mellom passasjerer for M1B og M1T er vist nærmere i Figur 14. Figuren viser 
passasjerer på tog (svart tekst) og buss (rød tekst) vest for Brokelandsheia, mellom Brokelandsheia 
og Tangen og øst for Tangen. 


 


Figur 14: Passasjerer på tog og buss for M1B og M1T (år 2035, beregnet ut fra 
modellresultater for 2028 og 2050) 


 


Sammenligning av passasjertall på kollektivnettet 


Figur 15 viser passasjerer pr døgn (ÅDT) beregnet i transportmodellen for busstrafikk på E18, 
togtrafikk på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og flytrafikk mellom Gardermoen (Oslo lufthavn) og 
Kjevik (Kristiansand lufthavn). Figuren viser konseptene sammenlignet med referanse. 
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Figur 15: Beregnet antall passasjerer (ÅDT) på buss, tog og fly på kollektivnettet mellom Oslo 
og Kristiansand, fra transportmodellen (år 2035, beregnet ut fra modellresultater for 2028 og 
2050) 


 


5.3.2 Sammenligning i snitt 


Det er sammenlignet trafikkmengden fordelt på buss (på E18), tog (på Sørlandsbanen og 
Grenlandsbanen), bil (på E18) og fly (mellom Oslo lufthavn og Kristiansand lufthavn) over et snitt 
som ligger omtrent ved fylkesgrensa mellom Telemark og Aust-Agder. Plassering av snittet er 
tidligere vist i Figur 13. 
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Tabell 35: Sammenligning av busspassasjerer, togpassasjerer, flypassasjerer og biltrafikk pr 
døgn over fylkesgrensa Telemark / Aust-Agder (år 2035, beregnet ut fra modellresultater for 
2028 og 2050) 


 Referanse M1B M1T M2 Y2 I Buss/ Veg 


Busspassasjerer 
E18 


3900 1600 1800 1700 1800 1700 4400


Togpassasjerer 
Sørlandsbanen 


2000 300 300 300 300 300 1700


Togpassasjerer 
Grenlandsbanen 


  5100 4900 4900 4900 4900  


Sum buss og tog 5900 7000 7000 6900 6900 6900 6100


Biltrafikk E18 13000 13000 13000 13000 13000 13000 14700


Fly Kristiansand - 
Oslo 


1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900


 


5.3.3 Reisemiddelfordeling mellom Oslo og Kristiansand 


Tabell 36 viser endringen i turer (fordelt på bilfører, bilpassasjer og kollektiv) for de ulike konseptene 
sammenlignet med referanse for 2035. 


Tabell 36: Endringer i turer mellom Kristiansand og Oslo/Akershus fordelt på reisemiddel for 
de ulike konseptene sammenlignet med referanse 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Fly SUM 


Referanse 580 380 600 500 2060


Konsept M1B 570 370 930 490 2360


Endring fra referanse -2 % -2 % 55 % -2 % 14 %


Konsept M1T 570 370 930 490 2360


Endring fra referanse -2 % -2 % 55 % -2 % 14 %


Konsept M2 570 370 910 490 2340


Endring fra referanse -2 % -2 % 51 % -2 % 13 %


Konsept Y2 570 370 940 490 2370


Endring fra referanse -2 % -2 % 57 % -2 % 15 %


Konsept I 570 370 890 490 2320


Endring fra referanse -2 % -2 % 48 % -2 % 13 %


Konsept veg og buss 620 410 620 490 2150


Endring fra referanse 8 % 7 % 3 % -1 % 4 %


 


Den relative endringen mellom referanse og konseptene er tilnærmet lik som i 2028. Antall turer 
mellom Oslo og Kristiansand øker med ca. 10 5 fra 2028 til 2035. Den relative veksten er noe større 
for bil (12 %) enn for buss/tog (9 %) og lavest for fly (6 %). 


Reisemiddelfordeling for de ulike alternativene er vist i Tabell 39. 
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Tabell 37: Reisemiddelfordeling mellom Kristiansand og Oslo/Akershus for referanse og de 
ulike konseptene 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Fly SUM 


Referanse 28 % 18 % 29 % 24 % 100 %


Konsept M1B 24 % 16 % 39 % 21 % 100 %


Konsept M1T 24 % 16 % 39 % 21 % 100 %


Konsept M2 24 % 16 % 39 % 21 % 100 %


Konsept Y2 24 % 16 % 40 % 21 % 100 %


Konsept I 25 % 16 % 38 % 21 % 100 %


Konsept veg og buss 29 % 19 % 29 % 23 % 100 %


De ulike konseptene gir forholdsvis lik trafikkmengde for reiserelasjonen. Alle jernbanekonseptene 
gir en liten nedgang i bilførerandelen og bilpassasjerandelen, og en merkbar økning i 
kollektivandelen. 


For referanse ligger kollektivandelen på 29 %, mens den øker til 39 – 40 % for jernbanekonseptene. 


Veg- og busskonseptet gir en liten økning i bilfører- og bilpassasjerandel, mens kollektivandelen er 
lik som i referanse. 


 Fremtidig situasjon – 2050 5.4


5.4.1 Kollektivtransport 


Sammenligning av M1B og M1T 


Forskjellen mellom passasjerer for M1B og M1T er vist nærmere i Figur 16. Figuren viser 
passasjerer på tog (svart tekst) og buss (rød tekst) vest for Brokelandsheia, mellom Brokelandsheia 
og Tangen og øst for Tangen. 


 


Figur 16: Passasjerer på tog og buss for M1B og M1T (modellresultater for år 2050) 
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Sammenligning av passasjertall på kollektivnettet 


Figur 17 viser passasjerer pr døgn (ÅDT) beregnet i transportmodellen for busstrafikk på E18, 
togtrafikk på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og flytrafikk mellom Gardermoen (Oslo lufthavn) og 
Kjevik (Kristiansand lufthavn). Figuren viser konseptene sammenlignet med referanse. 


 


Figur 17: Beregnet antall passasjerer (ÅDT) på buss, tog og fly på kollektivnettet mellom Oslo 
og Kristiansand, fra transportmodellen 


Sammenlignet med beregningene for 2028 varierer veksten på kollektivnettet på mellom ca. 20 % og 
ca. 30 %. Den relative veksten er noe større sør for Porsgrunn enn nord for Porsgrunn, det skyldes 
at de lange reisene utgjør en større andel av totaltrafikken sør for Porsgrunn. Det er i 
transportmodellen beregnet større vekst i lange reiser enn i korte reiser utenfor byområdene fra 2028 
til 2050. 
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5.4.2 Sammenligning i snitt 


Det er sammenlignet trafikkmengden fordelt på buss (på E18), tog (på Sørlandsbanen og 
Grenlandsbanen), bil (på E18) og fly (mellom Oslo lufthavn og Kristiansand lufthavn) over et snitt 
som ligger omtrent ved fylkesgrensa mellom Telemark og Aust-Agder. Plassering av snittet er 
tidligere vist i Figur 13. 


Tabell 38 viser sammenligning av passasjerer og biltrafikk for de ulike konseptene. 


Tabell 38: Sammenligning av busspassasjerer, togpassasjerer, flypassasjerer og biltrafikk pr 
døgn over fylkesgrensa Telemark / Aust-Agder  


 Referanse M1B M1T M2 Y2 I Buss 


Busspassasjerer 
E18 


4600 1900 2100 2000 2100 2000 5200


Togpassasjerer 
Sørlandsbanen 


2400 300 300 300 300 300 2000


Togpassasjerer 
Grenlandsbanen 


  6100 5900 5900 5800 5900  


Sum buss og tog 7000 8300 8200 8200 8200 8200 7200


Biltrafikk E18 14800 14700 14700 14700 14700 14700 16700


Fly Kristiansand - 
Oslo 


2200 2100 2100 2100 2100 2100 2200


Modellen gir ca. 1200 - 1300 flere kollektivturer over fylkesgrense i konseptene sammenlignet med 
referanse, men liten nedgang i biltrafikk og flyreiser. Denne problemstillingen er nærmere belyst i 
delkapittel 5.6. 


Sammenlignet med beregningene for 2028 gir modellen en vekst på ca. 30 % for kollektivtrafikken 
og ca. 20 % for bil- og flytrafikken i det valgte snittet. 


 Følsomhetsberegninger 5.5


Det er gjennomført følsomhetsberegninger for konsept M1 for 2028 for å se på hvordan økt reisetid 
og økt frekvens kan ha betydning for fordelingen på reisemidler. Endringen i passasjertall og 
biltrafikk over fylkesgrensa Aust-Agder/Telemark er vist i Tabell 39. 


Tabell 39: Endring i passasjerer og biltrafikk og fylkesgrense Aust-Agder/Telemark ved 
kortere reisetid og økt frekvens for konsept M1 (prosentvis endring sammenlignet med M1) 


 
Dobbel frekvens 20 % raskere reisetid 


20 % raskere reisetid og 
dobbel frekvens 


Busspassasjerer E18 -30 % -34 % -73 %


Togpassasjerer 
Sørlandsbanen 


-19 % -24 % -28 %


Togpassasjerer 
Grenlandsbanen 


20 % 28 % 56 %


Sum buss og tog 7 % 11 % 22 %


Biltrafikk E18 -0,3 % -0,3 % -0,7 %


Fly Kristiansand - Oslo -0,5 % -0,8 % -1,4 %


Tabellen ovenfor viser at økt frekvens og kortere reisetid gir ytterlige overføring fra buss til tog i 
tillegg til flere nyskapte togreiser. Modellen gir imidlertid fortsatt i liten grad overføring fra bil og fly til 
tog.  







 


44 


 Diskusjon av resultater 5.6


Et forbedret transporttilbud mellom Oslo og Kristiansand fører, naturlig nok, til økning i antall turer. 
Modellen gir imidlertid fortsatt liten overføring fra bil og fly til tog. Møreforskning AS, som har vært 
involvert i oppbyggingen av både de regionale og den nasjonale transportmodellen, har bidratt til å 
forklare noen av resultatene i modellberegningene. 


En av hovedgrunnene til at konkurrerende transportmåter går lite ned er at det ikke bare er 
generaliserte kostnader som er avgjørende for transportmiddelvalget, men også hvem som reiser og 
omstendighetene rundt reisene. Modellen er estimert slik at den i stor grad treffer "observert" 
transportmiddelfordeling for de viktigste enkeltsegmentene fra reisevaneundersøkelser. To viktige 
variabler i segmenteringsopplegget i modellen er overnatting og antall personer i reisefølget. 


Nedenfor følger en omtale av deler av segmenteringsopplegget i modellen: 
 


 For større reisefølger øker sannsynligheten for å reise med bil, pga. reduserte reisekostnader pr 
person for bilreiser. Ca. 70 % av turene mellom Kristiansand og Oslo/Akershus er "annet"-reiser 
(privat, fritid og besøk), og disse reisene består ofte av flere enn én person. 


 For arbeids- og tjenestereiser inngår andelen som overnatter som en dummy som i prinsippet 
ekskluderer bruk av kollektivtransport og bil på reiser som gjennomføres uten overnatting 
(verdien på dummyvariabelen motsvarer en ulempe med 1,5 timers reisetid). Det vil si at for en 
god del av arbeids- og tjenestereisene er det nesten kun fly som gjelder.  


 For fritidsreiser med flere personer i reisefølget øker nytten ved å bruke bil hvis reisen involverer 
overnatting. Det kan være bilferier og turer på hytta. 


 For fritidsreiser som gjennomføres alene faller denne ekstra "bilnytten" vekk.  


I den nasjonale transportmodellen (NTM) er reisetiden verdsatt forskjellig for de ulike reisemidlene 
(bil, kollektiv og fly). Det er gjennomført er regneeksempel hvor fly er gitt like tidsverdier som andre 
kollektive reisemidler. Det reduserer antall flyturer i modellen, men det er fortsatt liten relativ forskjell 
mellom referanse og konseptene. Som beskrevet ovenfor er det ikke bare generaliserte kostnader 
som er avgjørende for reisemiddelvalget, men også andre variabler som spiller inn. Det er ikke gjort 
forsøk på å endre på de ulike variablene.  


 Avsluttende vurdering 5.7


Oppsummeringsvis viser transportmodellberegningene følgende: 
 
1 Modellberegningene gir stor overgang fra buss til tog ved utbygging av konseptene, noe som 


skyldes at tog betydelig raskere reisetid på strekningen Oslo – Kristiansand. Dette er den største 
konkurranseflaten mellom reisemidlene i modellen. 


2 Det er stor overgang fra Sørlandsbanen til Grenlandsbanen. 
3 I tillegg til overgang fra buss, medfører utbyggingen en del nyskapte togturer. Antall kollektivturer 


(buss og tog) ser ut til å øke med over 50 % for reiserelasjonen Kristiansand – Oslo/Akershus, og 
med ca. 1000 passasjerer om dagen over fylkesgrensa Aust-Agder/Telemark. 


4 Biltrafikken ser kun i liten grad ut til å påvirkes av planlagt utbygging. På fylkesgrense Aust-
Agder/Telemark er nedgangen på ca. 100 bilturer om dagen (ÅDT).  


5 I likhet med biltrafikken påvirkes også flytrafikken i liten grad av planlagt utbygging. 
6 Det er noe usikkerhet knyttet til hvorfor bil- og flyreiser i modellen er såpass lite følsomme for 


endringer i reisevaner som følge av ny jernbanestrekning. En av grunnene er tidsverdiene som 
ligger til grunn, som medfører at bil og fly er mer populære reisemidler hvis reisetiden er 
forholdsvis lik. I tillegg inneholder en kollektivreise også ventetid og gangtid, og for de fleste er 
det også nødvendig å bytte mellom ulike kollektive transportmidler for å komme fra A til B. 







 


45 


7 Forskjellen mellom konseptene mht. antall togpassasjerer er små. Konseptet med flest reisende 
på Grenlandsbanen er M1. 


8 Utbyggingen av Grenlandsbanen medfører at personer som ellers ikke ville foretatt en reise, nå 
velger å reise med tog. 
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 Vedlegg: Beregninger i nasjonal godsmodell 6


 Metode 6.1


Det er gjennomført beregninger i nasjonal godstransportmodell av effektene av Grenlandsbanen for 
godstrafikk og brukernytten for gods. Beregningene er gjennomført av Sitma. 


Den nasjonale godstransportmodellen er en modell utviklet for analyse av godsstrømmer i og til/fra 
Norge. Den er opprinnelig initiert fra «NTP Analyser» og utviklet i et samarbeid mellom 
Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor.  


Modellen er et beregningsverktøy til å beregne transportfordeling, transportkostnader (for 
transportbrukerne), terminalmengder og transportstrømmer. Varestrømmene mellom ulike 
avsendere og mottakere er i modellen transportmiddeluavhengige. Basert på prognoser for 
transportbehov beregner modellen hvilken rute og transportkjede som er mest kostnadseffektiv. 


Modellen består av: 
 


 Varestrømsmatriser for 39 varegrupper (fremtidige matriser er basert på forventet utvikling for de 
ulike næringene ut i fra perspektivmelding og befolkningsprognoser) med strømmer mellom soner 
i Norge internt, og mellom soner i Norge og utlandet 


 Data om bedrifter per sone 
 Detaljerte kostnadsfunksjoner for 59 ulike transportmidler, for fremføring, 


lasting/lossing/omlasting 
 Detaljerte nettverk for veg, jernbane, sjø 
 Terminalkostnadene for sjø inkluderer anløp, kaivederlag, ISPS, vareavgifter, losberedskap i 


tillegg til direkte kostnader og tidskostnader for skipene 
 Valgene styres av optimal logistisk atferd (transportvalg er et resultat av best mulig avveining 


mellom transportkostnader og lagerkostnader) 
 Som grunnlag for valgene er det beregnet detaljerte kostnader (km-avhengige, tidsavhengige og 


terminalkostnader) for en rekke ulike kjøretøytyper, samt for lagerelementet 


Den siste versjonen av modellen som benyttes forelå i slutten av 2014. Som basismatriser for 
godsstrømmer er det benyttet oppdaterte matriser pr mai 2015 for basisår 2012. Prognoser for 
fremtidige prognoser er utarbeidet for hver varegruppe basert på Finansdepartements vekstbaner for 
næringer i perspektivanalysene og SSBs befolkningsprognoser. Før endelige vekstbaner legges på 
de enkelte varestrømmene foretas det først beregninger i likevektsmodellen PINGO. De vekstbaner 
som er brukt i prognosene i dette prosjektet er de samme som ligger til grunn for grunnprognosene til 
NTP og for KVU-en for terminaler i Oslofjordområdet.  


Kostnadsnivået som ligger inne i de ulike beregningene er 2012-nivå. 


Enhver modell har pr definisjon usikkerhet knyttet til beregningene. De viktigste i denne 
sammenheng er: 
 


 Selv om basismatrisene (2012) er basert på den beste tilgjengelige statistikken vil det være en 
viss usikkerhet knyttet til varestrømmene 


 Ved lange tidshorisonter som det her lages prognoser for, er det en stor grad av usikkerhet 
knyttet til prognoser for fremtidige godsstrømmer. 


 Det forutsettes at de ulike bransjene som er knyttet til de enkelte varegrupper har en relativt 
uendret struktur og lokalisering. Ved så vidt lange tidshorisonter som det her lages prognoser for, 
vil disse forutsetningene ha en stor grad av usikkerhet. 
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 Beregningene for fremtidige år forutsetter at alle transportmidler har en parallell teknisk utvikling, 
og at forholdet mellom de ulike faktorprisene er uendret. Dette er en forutsetning som innebærer 
usikkerhet. 


 Kostnadene er modellert basert på representative transportenheter i dagens marked. Dette er 
forutsetninger som vil kunne endres fremtidig, og dette innebærer derfor usikkerhet. Med 
transportenheter mener vi enheter som ulike biltyper inklusive henger og trailere, skipstyper, ulike 
typer jernbanevogner og tog og ulike flytyper.  


 I inndelingen i varegrupper er disse søkt å være mest mulig homogene ut i fra transporttekniske 
krav. Det vil være et mindre innslag av inhomogenitet i flere varegrupper, dette innebærer også 
en viss usikkerhet.  


 Generelt vil alle parametere i kostnadsmodellering, varestrømmer og strukturdata ha en statistisk 
variasjon. Beregningene som foretas gir oss i så måte forventningsverdier, og det vil generelt 
være usikkerhet knyttet til resultatene, på samme måte som for all modellbruk i offentlig 
planlegging. 


Generelt vil all planlegging og modeller som tar sikte på å beregne fremtidige verdier ha usikkerhet 
på grunn av at en rekke forutsetninger vil kunne endres, og jo lengre tidshorisont man arbeider med, 
jo større blir usikkerheten, spesielt i forhold til større hendelser og strukturelle endringer i 
forutsetningene. Det som modellberegningen gjør med en rimelig grad av sikkerhet er å beregne 
effekten av de forutsetninger som er valgt. Med hensyn til effekten av endringer i forutsetninger vil 
retningen være mindre usikker enn de absolutte tallene.  


Ved beregninger for spesifikke konsepter gjøres det endringer i modellen for best mulig å kunne 
simulere konseptendringen. For eksempel ved nye terminaler opprettes disse i nettverkene med 
spesifikk lokasjon og med et tilbud som er bestemt av hva de skal betjene. Eventuelle tiltak som gir 
ulik effektivitet mellom nye og gamle terminaler simuleres ved at terminalene får ulike kostnadsnivåer 
og effektivitetsnivåer. Generelt vil tiltak simuleres ved endringer i nettverk, endringer i 
kostnadsfunksjoner og/eller endringer i tjenestetilbud som er tillatt i terminalene. På bakgrunn av de 
gjennomførte endringene vil man i beregningene søke å finne de mest kostnadseffektive 
logistikkjedene, og som en konsekvens av disse hva dette medfører av transportvalg. 


Valg av transportløsning er ikke forhåndsbestemt, men derimot velges ut i fra hva som 
kostnadsmessig er mest gunstig. For eksempel vil en endring i terminallokalisering for en 
jernbaneterminal medføre endringer både i fremføringskostnader for tog og i 
distribusjonskostnadene for godset fra terminal til mottaker. Hvorvidt dette totalt sett i det enkelte 
tilfeller medfører kostnadsreduksjoner eller økninger vil være avgjørende for endringer i 
transportfordelingen, for eksempel mellom bil-bane-bil løsninger og rene dør-til-dør biltransporter. 
Disse beregninger og sammenligninger foretas i modellen for hver enkelt transportkjede, i 
størrelsesorden nærmere 400000 ulike transportstrømmer. 


 Forutsetninger 6.2


6.2.1 Referanse 


Beregningene for Grenlandsbanen er sammenlignet med en referansekjøringer for 2030 og 2050. 
Forutsetninger for referansemodellen i forhold til tidligere modellversjoner er: 
 


 Siste modellversjon mht. programmer og kontrollfiler (endringer t.o.m. mars 2016) 
 Siste basismatriser fremskrevet i henhold til samme forutsetninger som for siste grunnprognoser 
 Nettverk veg pr juni 2015 + tilrettelagt for mulige nye terminaler 
 Vegene har ingen bompenger, med unntak av bompengeringene for de store byene som fortsatt 


har bompenger. Dette er ut i fra metodikk for KVU-beregninger. Bompengene er satt til null fordi 
det forutsettes at tiltakene som de har finansiert er nedbetalt. 
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 Ikke direkte omlasting mellom sjø og bane i Bodø og Oslo. Dette fordi dette tilbudet er lagt ned. 
 Endret dybde inn til enkelte havner i henhold til tiltak gjennomført. 
 Alnabru forutsettes opprettholdt med dagens effektivitet 


6.2.2 Ny grenlandsbane 


Beregningene for alternativene med Grenlandsbane er foretatt med følgende forutsetninger: 
 


 Grenlandsbanen og Vestfoldbanen er åpnet for godstransport 
 For godstransporten på Vestfoldbanen og Grenlandsbanen er det benyttet en 


gjennomsnittshastighet for godstog på 96 km/time 
 Ny terminal for godstransport er forutsatt åpnet i Grenland (Eidanger) 


Siden den eneste forskjellen mellom referanseberegningene og konseptberegningene er det som 
kan henføres til Grenlandsbaneprosjektet, som angitt i kulepunktene ovenfor, så vil alle endringer i 
tonn, tonnkm og netto brukernytte i sin helhet skyldes dette prosjektet.  


Endringene i brukernytte er basert på forskjellene i brukernes logistikkostnader. Siden beregningen 
her er uttrykk for totale kostnadsendringer for næringslivet omfatter de også kostnadsendringene 
som skyldes overføringer mellom transportmidler i tillegg til kostnadsreduksjonene direkte på berørte 
strekninger. Endringer kan ha oppstått utenfor Grenlands- eller Vestfoldbanen. For eksempel hvis 
det blir smartere å bruke tog på deler av strekningen fra Bodø til Stavanger, så oppstår det også 
endringer som ligger mellom Bodø og Oslo.  


 Resultater 2030 6.3


I 2030 er godsomslaget over ny terminal i Eidanger beregnet til 175 tusen tonn. 


Videre følger noen nøkkeltall som viser forskjellen mellom referanse og konsept med ny 
Grenlandsbane fra modellberegningene for godstransporten for 2030. 


6.3.1 Tonn 


Tabell 40 viser mill. tonn gods fordelt på bil, sjø og tog for referanse og konsept. Mengdene er fordelt 
på innenlands, eksport og import. Endringer for konsept sammenlignet med referanse er vist i Tabell 
41. 


Tabell 40: Mill. tonn 2030 


Innenlands Bil Sjø Tog 


Konsept GB 2030 345,8 41,7 10,4


Referanse 2030 345,8 41,8 10,4


Eksport  


Konsept GB 2030 13,3 92,5 4,2


Referanse 2030 13,3 92,5 4,2


Import  


Konsept GB 2030 36,3 41,2 2,5


Referanse 2030 36,3 41,2 2,4
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Tabell 41: Endringer sammenlignet med referanse, mill. tonn 2030 


Innenlands Bil Sjø Tog 


Endring % 0% 0% 1%


Endring absolutt 0,0 0,0 0,1


Eksport  


Endring % 0% 0% 1%


Endring absolutt 0,0 0,0 0,1


Import  


Endring % 0% 0% 4%


Endring absolutt 0,0 0,0 0,1


Som tallene viser er det små utslag i tonnmengde, ca. 1 % for innenlands og eksport og ca. 4 % for 
import. Dette er mengder som er mindre enn 100 tusen tonn for hver av de (avrundet opp til 0,1 mill.) 


 


6.3.2 Tonn-km 


For transportfordelingen er tonn-km det mest relevante målet. Tabell 42 viser tonn-km gods fordelt 
på bil, sjø og tog for referanse og konsept. Mengdene er fordelt på innenlands, eksport + import. 
Endringer for konsept sammenlignet med referanse er vist i Tabell 43. 


Tabell 42: Tonn-km 2030 


Innenlands Bil Sjø Tog 


Konsept GB 2030 23609 24240 4428


Referanse 2030 23630 24256 4379


Eksport + import  


Konsept GB 2030 4125 66288 1433


Referanse 2030 4131 66298 1364


Tabell 43: Endringer sammenlignet med referanse, tonn-km 2030 


Innenlands Bil Sjø Tog 


Endring % ‐0,1% ‐0,1% 1,1%


Endring absolutt ‐21 ‐17 49


Eksport + import  


Endring % ‐0,1% 0,0% 5,1%


Endring absolutt ‐5,4 ‐10,1 68,9
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Her har vi en svak økning for jernbane, mens sjø og veg går svakt tilbake. Dette gjelder både 
innenlands og for eksport/import. Utslaget for jernbane er størst for eksport/import. 


 


6.3.3 Logistikkostnader 


Effekten på brukernytten, målt som endringer i næringslivets logistikkostnader fremgår av Tabell 44 


Tabell 44: Logistikkostnader 2030 


 Innenlandsk Eksport  Import SUM 


Konsept GB 2030 76 761 870 47 889 970  64 481 815 189 133 655


Referanse 2030 76 769 139 47 906 811  64 517 724 189 193 674


Differanse ‐7 269 ‐16 841 ‐35 909 ‐60 019


En kostnadsreduksjon på grunn av konseptet betyr en tilsvarende økt nytte for transportbrukerne. 
Utslaget som er beregnet, 60 Mill kr per år er relativt moderat. 


 


6.3.4 Miljø og ulykker 


Effekten på andre størrelser er også relativt begrenset – nedenfor er det vist utslagene for CO2, NOx, 
ulykkeskostnader og SO2. 


Tabell 45: Endring i CO₂, NOX, ulykkeskostnader og SO₂ 


 
CO₂ 


(tonn pr år) 
Ulykkeskostnader
(mill. kr. pr. år) 


SO₂
(tonn pr år) 


Nox


(tonn pr år) 


SUM endring ‐2 245 7  ‐61 ‐34


 


 Resultater 2050 6.4


Eidanger får i 2050 et beregnet godsomslag på ca. 240 000 tonn. De beregnede godsomslagene på 
den eventuelt nye terminal er relativt små. 


Videre følger noen nøkkeltall som viser forskjellen mellom referanse og konsept med ny 
Grenlandsbane fra modellberegningene for godstransporten for 2050. 


 


6.4.1 Tonn 


Tabell 46 viser mill. tonn gods fordelt på bil, sjø og tog for referanse og konsept. Mengdene er fordelt 
på innenlands, eksport og import. Endringer for konsept sammenlignet med referanse er vist i Tabell 
47. 
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Tabell 46: Mill. tonn 2050 


Innenlands Bil Sjø Tog 


Konsept GB 2050 427,2 42,4 12,0


Referanse 2050 427,2 42,4 11,9


Eksport  


Konsept GB 2050 16,5 86,0 5,6


Referanse 2050 16,5 86,0 5,5


Import  


Konsept GB 2050 54,3 58,6 3,4


Referanse 2050 54,3 58,6 3,2


Tabell 47: Endringer sammenlignet med referanse, mill. tonn 2050 


Innenlands Bil Sjø Tog 


Endring % 0% 0% 1%


Endring absolutt 0,1 0,0 0,1


Eksport  


Endring % 0% 0% 1%


Endring absolutt 0,0 0,0 0,1


Import  


Endring % 0% 0% 6%


Endring absolutt 0,0 ‐0,1 0,2


Vi ser at de relative utslagene for tonn er tilsvarende som for 2030. 


 


6.4.2 Tonn-km 


For transportfordelingen er tonn-km det mest relevante målet. Tabell 48viser tonn-km gods fordelt på 
bil, sjø og tog for referanse og konsept. Mengdene er fordelt på innenlands, eksport + import. 
Endringer for konsept sammenlignet med referanse er vist i Tabell 49. 
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Tabell 48: Tonn-km 2050 


Innenlands Bil Sjø Tog 


Konsept GB 2030 30302 25635 5766


Referanse 2030 30337 25642 5707


Eksport + import  


Konsept GB 2030 5831 70679 1957


Referanse 2030 5837 70709 1850


Tabell 49: Endringer sammenlignet med referanse, tonn-km 2050 


Innenlands Bil Sjø Tog 


Endring % ‐0.1% 0.0% 1.0%


Endring absolutt ‐35 ‐7 59


Eksport + import  


Endring % ‐0.1% 0.0% 5.8%


Endring absolutt ‐6.1 ‐30.4 107.3


Sammenlignet med 2030 er økningen for import/eksport relativt sett noe sterkere og noe svakere på 
innenlands. Totalt sett er utslagene små og i samme størrelsesorden som for 2030. 


6.4.3 Logistikkostnader 


Effekten på brukernytten, målt som endringer i næringslivets logistikkostnader fremgår av Tabell 50. 


Tabell 50: Logistikkostnader 2050 


 Innenlandsk Eksport  Import SUM 


Konsept GB 2050 97 413 851 60 308 950  98 266 342 255 989 143


Referanse 2050 97 423 655 60 337 331  98 309 587 256 070 573


Differanse ‐9 804 ‐28 381 ‐43 245 ‐81 430


Reduserte logistikkostnader, det vil si økt nytte, er i størrelsesorden 81 mill. kr per år. 


 


6.4.4 Miljø og ulykker 


Nedenfor er det vist utslagene for CO2, NOx, ulykkeskostnader og SO2. 


Tabell 51: Endring i CO₂, NOX, ulykkeskostnader og SO₂,	2050 


 
CO₂ 


(tonn pr år) 
Ulykkeskostnader
(mill. kr. pr. år) 


SO₂
(tonn pr år) 


Nox


(tonn pr år) 


SUM endring ‐3 504 7  ‐93 ‐52
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 Vedlegg: Storsoner 7


Modellens grunnkretser er delt inn i 35 storsoner som kan benyttes til ulike analyser. Inndelingen er 
vist i de to figurene nedenfor. 
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Forord 


Denne delrapporten om gjennomførings- og kontraktstrategi inngår i Jernbaneverkets KVU 


(konseptvalgutredning) for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har 


en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiandsand/Stavanger kan 


reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette 


forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik- Porsgrunn 


(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920 og 30 tallet. Strekningen 


blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. Dette 


arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og Aust 


Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 


Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 


innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet 


enda mer relevant.  


I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 


konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 


Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, 


mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 


Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til 


måloppnåelse. Til sist er det gjort det ulike analyser bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske 


analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet 


kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 


kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre 


politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i 


Nasjonal Transportplan. 


Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Jernbaneverket. Fagansvarlig har vært 


Terje Andreas Vik. Julie Amlie fra Analyse og strategi AS har bistått. Oppdragsleder hos Multiconsult 


har vært Gunnar Bratheim. 


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine 


Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende 


deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen (kapasitet), 


Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob Kristiansen 


(estimering, usikkerhetsanalyse).  


 


Oslo, mai 2016 
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1 Innledning 


Samferdselsdepartementet har i sitt oppdragsbrev påpekt at Jernbaneverket i KVU’en så langt som 


praktisk mulig gjør vurderinger og gir anbefalinger til kontraktstrategi for de mest aktuelle konseptene 


i analyse, slik at dette også kan bli gjenstand for etterfølgende KS1. I statens prosjektmodell med 


KVU/KS1 i tidlig fase og KS2 før oppstartsbevilgning til prosjektet, har praksis vært at kvalitetsskring 


av kontraktstrategi skjer i KS2. Men det kan være behov for å legge kontraktstrategi tidligere enn ved 


tidspunkt for KS2, eksempelvis ved totalentepriser eller ulike former for samspillskontrakter.  


Dette notatet vurderer derfor gjennomførings- og kontraktstrategi for utbygging av Grenlandsbanen. 


Notatet fokuserer på hvilke typer kontraktstrukturer (kontraktstørrelser), og kontraktstyper 


(avtaleform) som kan være egnet ut fra prosjektets egenskaper, og gir en anbefaling. Overordnet 


kontraktstrategi for InterCity  (Jernbaneverket, Metier, 2015) har vært brukt som et viktig grunnlag for 


vurderingene. 


Prosjektet er foreløpig i tidlig planfase, og dette betyr at vurderingene på dette stadiet vil være 


overordnede. Det vil i eventuell videre planlegging være behov for detaljering av anbefalt strategi. Da 


dette prosjektet mest sannsynlig vil igangsettes etter større prosjekter som InterCity, Ringeriksbanen 


og eventuelt Oslo-navet er påbegynt, kan erfaringer fra disse også gi føringer for valg av 


kontraktstrategi. 


2 Kontraktstruktur 


For å vurdere kontraktstruktur, må man ha en oversikt over hvilke oppgaver som skal utføres. I tidlig 


planfase på KVU-nivå, er dette relativt overordnet.  


Størrelse på kontraktene gir en indikasjon på omfang av oppfølging. En generell tilnærming er: 


 Små kontrakter gir et stort antall kontrakter som krever betydelig styring fra Jernbaneverkets 


side, men gir også Jernbaneverket sterkere kontroll over arbeider med høy risiko og mange 


grensesnitt 


 Større kontrakter impliserer at markedet må ta seg av flere oppgaver, 


Store kontrakter kan gi gevinster i form av internasjonal konkurranse, raskere gjennomføring og 


redusert risiko. Store kontrakter kan derimot være med å ekskludere det norske 


entreprenørmarkedet, som erfaringsmessig kan håndtere totalentrepriser opp mot 4 mrd. i dagens 


situasjon. Trenden de siste årene har gått i retning av økte kontraktstørrelser, og det forventes at 


også norske entreprenører tilpasser seg dette, slik at de kan håndtere større kontrakter på lengre 


sikt. I våre vurderinger har vi likevel definert store kontrakter å være fra NOK mrd. 4 og oppover.   


Tabellen under oppgir kjennetegn ved de ulike type kontraktene: 


Tabell 1: Store og små kontrakter. Kilde: Overordnet kontraktstrategi InterCity 2015 


Store kontrakter er hensiktsmessig: Mindre kontrakter er hensiktsmessig: 


Når internasjonal konkurranse er 
ønskelig 


Når man oppnår gevinster ved bruk av små og 
mellomstore entreprenører 


I prosjekter med høy kompleksitet  Dersom en avgrenset oppgave forstyrrer risikobildet i en 
stor kontrakt – det kan være lønnsomt å isolere en 
oppgave for å gjøre en større kontrakt enklere. 


Når byggherre ønsker færre grensesnitt Ved forberedende arbeider 


For å oppnå rask gjennomføring 
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3 Type kontrakter 


Kontrakt er et signert avtaledokument mellom ulike parter. Kontraktstyper eller avtaleform er en 


modell for organisering av et byggeprosjekt (produkt, prosjektorganisasjon, byggeprosess) og 


forholdet mellom de tre hovedaktørene byggherre, prosjekterende og entreprenør. Kontraktstypen 


danner grunnlaget for fordeling av risiko og ansvar i byggeprosjektet gjennom fordeling av risiko og 


ansvar mellom partene. 


Det er særlig 3 kontraktstyper som anses å være relevant for Jernbaneverket: 


 Utførelsesentrepriser (UE) 


 Totalentrepriser (TE) 


 Tidlig entreprenørinvolvering (samspill) 


Utførelsesentrepriser benyttes gjerne blant annet når det ikke er mulig å definere behovet gjennom 


funksjonskrav, men der byggherren har behov for å bestemme løsningsvalg eller i betydelig grad 


endre krav under gjennomføringen. Dette krever ressurser hos byggherren som må stå for 


planlegging av prosjektet og koordinering av aktørene.  


Totalentrepriser benyttes gjerne blant annet når det er mulig å definere behovet gjennom 


funksjonskrav, og byggherren ikke har et stort behov for å påvirke løsningsvalg under gjennomføring. 


Det er også en hensiktsmessig avtaleform når det er behov for forutsigbar sluttkostnad, under 


forutsetning om at kravdefinisjonen er tydelig og fast pris kan legges til grunn.  


Tidlig entreprenørinvolvering (samspill) er egnet for store og komplekse prosjekter der innovasjon 


står høyt. Entreprenøren og byggherren tar sammen del i utviklingen, prosjekteringen og 


planleggingen. Ansvarsdeling gjøres etter hvert som prosjektet utvikles.  


4 Premisser 


Det er foreløpig ikke lagt premisser for utbygging av Grenlandsbanen. Premissene som ligger til 


grunn for InterCity-utbyggingen er av en generell karakter, og legges til grunn også for utbygging av 


Grenlandsbanen. 


 Man skal ha en helhetlig planlegging og raskere gjennomføring av prosjekter 


 Jernbaneverket skal redusere kostnader med 10-15% innenfor hva organisasjonen kan 


påvirke 


 Jernbaneverket skal unngå at antall ansatte i organisasjonen øker i takt med økte 


bevilgninger 


 Det skal gjøres bruk av alternative kontraktstrategier for gjennomføring av prosjekter 


 Flere oppgaver skal overlates til markedsaktører og det skal legges til rette for internasjonal 


konkurranse.  


Premissene legger opp til en viss grad av fleksibilitet i valg av kontraktstruktur og kontrakttype.  
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5 Vurdering av kontraktstrategi 


I tillegg til markedsperspektivet (det utenlandske eller nasjonale entreprenørmarkedet), påvirker 


prosjektets egenskaper valg av gjennomføring- og kontraktstrategi.  


 


5.1 Metode for vurdering av kompleksitet og risiko 


Det er benyttet en forenklet tilnærming til å vurdere egnet kontraktstype. Hvert konsept er 


gjennomgått i forhold til strekninger som innebærer stor kompleksitet og risiko. Deretter vurderes 


disse strekningene i forhold til særtrekk, tilsvarende som benyttet for kontraktstrategi for InterCity-


utbyggingen:  


 Byggeperiode* 


 Grunnforhold 


 Nærføring 


 Teknisk kompleksitet 


 Jernbaneteknikk 


 Vernehensyn 


 Urbanitet 


 Interessenter 


 Risiko 


*Det legges til grunn at realisering eventuelt skjer etter at InterCity-standard er ferdig bygget til 


Porsgrunn (år 2030 iht. nåværende bestilling fra SD). Det er foreløpig ikke knyttet risiko eller 


kompleksitet til byggeperioden, og dette som særtrekk er dermed tatt ut i denne omgang.  


Samlet gir kombinasjonen av strekning og særtrekk et bilde av kompleksiteten og risiko knyttet til 


utførelse av byggeprosjektet. Kompleksiteten og risiko angis gjennom 3 nivåer: 


Tabell 2: Kompleksitet og risiko, inndeling i nivåer 


Kompleksitet og risiko Fargekode 


Høy  


Middels  


Lav  


 


5.2 Vurdering av konseptene 


Det foreligger fire ulike konsepter I, M.1, M.2 og Y.2 som har både like og ulike egenskaper. Konsept 


M.1 og M.2 har i stor grad tilnærmet lik linjeføring, men der M.2 representerer et konsept med lavere 


hastighet og enkeltspor. M.1 og M.2 vurderes samlet. Innspill til rangeringen er vurdert med basis i 


teknisk informasjon om konseptene inkl. kostnadsestimering, RAMS analyse og 


inngrepskonsekvenser, se vedlegg for oppsummering av dette. 


Felles for konseptene er en relativt omfattende og kompleks strekning fra Eidanger/Porsgrunn og 10-


12 km sør-vestover, gjennom tettbebyggelsen i Grenland og over Skiensvassdraget. Her benyttes 


metoden som gjengitt i det foregående kapitlet, som grunnlag for vurdering av egnet avtaleform. 


Resterende strekning vurderes å være mindre problematisk, med unntak av enkelte lengre bruer og 


stasjoner. Disse elementene har spesielle egenskaper som det settes noe ekstra fokus på.  
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5.3 Forslag til avtaleform 


I det følgende presenteres hva forslag til avtaleform for de ulike delstrekningene/elementene i 


konsept I, M.1, M.2 og Y.2, se figur 1 for grafisk fremstilling av forslaget. 


5.3.1 Særskilte delstrekninger 


Tabellen under oppsummerer foreslåtte avtaleformer for de mest komplekse strekningene, basert på 


en vurdering av kompleksitet og risiko.  


Tabell 3: Forslag til avtaleform på særskilte delstrekninger 


Konsept  


 


Konsept I 


Indre korridor 


Konsept M.1/M.2 


Midtre korridor 


Konsept Y.2 


Ytre korridor 


Særtrekk Porsgrunn-Skien 
Km 56/58-77 


Porsgrunn-
Voldsfjorden 
Km 52-65 


Eidanger-Bamble 
Km 50-64 


Grunnforhold    


Nærføring    


Tekn. kompleksitet    


Jernbaneteknikk    


Vernehensyn    


Urban    


Interessenter    


Risiko    


Anbefaltavtaleform UE 
(utførelsesentepriser) 


UE UE 


Strekningene Eidanger/Porsgrunn/Skien og videre sør-vestover over Skiensvassdraget består i all 


hovedsak av tunnel og korte dagsoner, som bør gå som enhetspriskontrakt eller utførelses-


entrepriser. Dette begrunnes i at disse delstrekningene innehar stor risiko og er teknisk utfordrende 


blant annet grunnet nærhet til bebyggelse, nærhet til eksisterende infrastruktur, grensesnitt mot spor 


i drift og til dels svært krevende geotekniske forhold. Det vurderes derfor at risikopåslaget kan bli 


betydelig ved bruk av totalentrepriser. Strekningene har også stor innvirkning på tredjepart, som 


medfører at det er fornuftig at byggherre er tett på byggeprosessen.   


Strekningene gjennom bybåndet har basisestimat i størrelsesorden 9 mrd, som tilsier en 


entreprisekostnad på omkring 4-6 mrd. netto. Dette impliserer at det kan være aktuelt å benytte det 


norske entreprenørmarkedet til denne typen kontrakter, men at også utenlandske entreprenører vil 


være aktuelt.  


5.3.2 Bruer/konstruksjoner 


Det er enkelte lengre bruer i alle konsepter, og disse vurderes å være godt egnet for totalentrepriser 


med en størrelsesorden godt tilpasset norske entreprenører. Særlig den lengre brua over 


Voldsfjorden i konsept M.1 og M.2 kan være aktuelt for denne typen kontrakt. 
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5.3.3 Stasjoner 


Stasjoner representerer et tett grensesnitt mellom byggherre og kunden og har stor effekt på 


tredjepart. Stasjonene Eidanger, Porsgrunn, Skien, Tangen og Brokelandsheia er aktuelle for de 


ulike konseptene. Det anbefales at disse kjøres som egne utførelsesentrepriser som gir byggherre 


full styring med materialvalg og kvalitet i utbyggingen.  


5.3.4 Resterende delstrekninger 


Resterende delstrekninger omfatter traséene fra km 0 til km 50-58, det vil si delstrekningene som i 


hovedsak går gjennom jomfruelig terreng. Strekningene er relativt like på tvers av konseptene ved at 


de vurderes å ha lav kompleksitet knyttet til jernbaneutbygging og mindre behov for spesielle tiltak 


knyttet til grunnforhold og geoteknikk. Grunnet delstrekningenes egenskaper anbefales 


kontraktsformen totalentreprise. Kontraktstrukturen (størrelsen på kontraktene) kan legges opp etter 


hva som vil være naturlige ankomster inn til anlegget, og etter markedet, det vil si om man vil legge 


til rette for det norske markedet eller det utenlandske  


På de resterende delstrekningene kan man også i senere planfase vurdere samspillskontrakter for å 


opparbeide seg erfaring med denne typen avtaleform.  


 


5.4 Oppsummering om forslag til kontraktstrategi 


Figur 1 oppsummerer forslag avtaleform for de ulike delstrekningene.  
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Figur 1: Forslag til avtaleform-kontraktstrategi 
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6 Forslag til gjennomføringsstrategi 


På grunn av mange grensesnitt vil det være nødvendig at planlegging av de delene av 


Grenlandsbanen som berører bybåndet i Grenland skjer sammen med planleggingen av InterCity-


utbygging i Grenland. Dette gjelder spesielt konseptene M.1, M.2 og I som har sammenfallende 


trasé meddeler av InterCity-strekningen mellom Porsgrunn og Skien. For konsept Y, der traséen 


avgreiner fra IC-traseén i Storberget tunnel øst for Eidanger som er under utbygging i dag, må det i 


stedet sikres koordinering på tvers av prosjektene ifm. planlegging av ny bane.  


For de delene av Grenlandsbanen og IC som er tettest integrert, vil det trolig også være 


kostnadsbesparende med samtidig bygging, men med god planlegging er det ikke nødvendig at 


byggingen skjer samtidig. 


Framdriften vil være avhengig av bestilling fra besluttende myndigheter. Raskeste mulige framdrift vil 


være å bygge både Intercity Porsgrunn-Skien og Grenlandsbanen parallelt, slik at hele parsellen kan 


tas i bruk samtidig med åpning av InterCity til Porsgrunn/Skien.  


En alternativ fremdriftsplan, særlig for indre korridor kan være å starte i bybåndet i Grenland med 


planlegging og bygging samtidig med InterCity, og deretter bygge neste etappe sørover.  


Indre korridor kan om ønskelig bygges ut i to eller tre etapper, der første utbyggingsetappe 


sammenfaller med InterCity-utbyggingen til Skien, andre etappe er Skien-Neslandsvatn og tredje 


etappe Neslandsvatn-Skorstøl. Midtre og ytre korridor må bygges ut i én utbyggingsetappe, slik at 


man kan ta ut nytten av tiltaket gjennom reisetidsbesparelser for fjerntoget.   
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Vedlegg: Konseptbeskrivelser 


Følgende konsepter ligger til grunn for vurdering av gjennomførings- og kontraktstrategi: 


 


 Konsept I.1: Indre korridor med stasjon i Porsgrunn (ved dagens) og ny stasjon i fjell i Skien 


Sentrum 


 Konsept M.1: Midtre korridor med stasjonsplassering like ved dagens Porsgrunn stasjon. 


Stasjonen vil være felles for IC-tog og fjerntog. 


 Konsept M.2: Tilsvarende som M.1, men med lavere hastighetsstandard for å belyse 


hvordan dette påvirker kostnadsomfanget 


 Konsept Y.2: Ytre korridor med stasjon for fjerntog ved Eidanger. 


 


Tabell 4: Tekniske data for konseptene. Oppgitt kjøretid er for strekningen Skorstøl-
Porsgrunn 


Konsept Stasjoner Lengde 
ny bane 


Andel 
dagsone 


Andel bru Andel 
tunnel 


Kjøretid 
m/stopp 


I-Indre korridor Porsgrunn, 
Skien, 
Brokelandsheia 


77,5 km 31% 3% 66% 36min 


M.1. Midtre 
korridor 


Porsgrunn, 
Tangen 


65,7km 23% 6% 71% 27min 


M.2 Midtre 
korridor med 
enkeltspor 160 
km/t 


Porsgrunn, 
Tangen 


68,2 km 44% 5% 51% 32min 


Y.2 – Ytre 
korridor 


Porsgrunn, 
Tangen 


64,5km 37% 5% 58% 25min 


 


For ytterligere beskrivelse, vises det til rapportene Konseptbeskrivelse og RAMS-vurdering, samt 


Alternativanalysen.  
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Forord 


Denne delrapporten om mulighetsrommet inngår i Jernbaneverkets KVU (konseptvalgutredning) for 


vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har 


en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiandsand/Stavanger kan 


reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette 


forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik- Porsgrunn 


(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920 og 30 tallet. Strekningen 


blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. Dette 


arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og Aust 


Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 


Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 


innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet 


enda mer relevant.  


I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 


konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 


Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, 


mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 


Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til 


måloppnåelse. Til sist er det gjort det ulike analyser bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske 


analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet 


kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 


kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre 


politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i 


Nasjonal Transportplan. 


Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult og Analyse&Strategi. Tema i denne rapporten er 


vurdering av mulighetsrommet og siling av konsepter, hovedforfatter er Gunnar Bratheim og Julie M. 


Amlie (henholdsvis oppdragsleder og assisterende oppdragsleder fra Multiconsult sin side), i tillegg 


har følgende fagpersoner deltatt: Dag Johnsen (konseptutvikling/kostnadsestimering), Kaj Halvorsen 


(marked), Asta G. Scheving og Sam Pawar (bane), samt Einar Lunøe fra alt arkitektur (byutvikling) 


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine 


Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende 


deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen (kapasitet), 


Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob Kristiansen 


(estimering, usikkerhetsanalyse).  


Oslo, mai 2016. 
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Sammendrag 


Formålet med en silingsrapport er å beskrive og vurdere alle identifiserte muligheter og konseptuelle 


alternativer for en eventuell fremtidig sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. På 


bakgrunn av vurderingene anbefales et antall konsepter videre til mer detaljerte utredninger i 


Konseptanalysen. Et tilstrekkelig bredt og dokumentert mulighetsstudie står sentralt i KVU-metodikk 


og skal bidra til at gode alternativer ikke glemmes eller velges bort på feil grunnlag.  


En silingsprosess vil alltid representere en forenkling, og resultatene bør sees som en helhetlig 


vurdering av konseptene. Generelt belønnes konsepter som reduserer reisetiden mellom Oslo og 


Kristiansand, dette er det prosjektutløsende behovet og således bør alle konsepter som anbefales 


videre møte dette behovet. Referansealternativet og referanse pluss representerer konseptuelle 


alternativer til å etablere et nytt togtilbud, gjennom utbygging av vei som vil gi redusert reisetid for bil 


og buss på samme strekning. Konseptene som anbefales videre til analyse vil i konseptanalysen 


vurderes opp mot referansealternativene, før endelig anbefaling av konsept kan gjøres.  


Løsninger som videreutvikler det lokale transporttilbudet, eksempelvis gjennom oppgradering av 


Bratsbergbanen er vurdert. Slike løsninger vil kunne gi positive effekter for lokal og regional utvikling. 


Denne typen konsepter er likevel ikke sterkt knyttet opp til det prosjektutløsende behovet, og 


vurderes derfor å ligge utenfor mulighetsrommet til denne utredningen.   


Det er valgt en silingsprosess uten vekting av kriteriene opp mot hverandre. Konseptene vurderes 


opp mot hvilken effekt de kan gi i forhold til regional utvikling og kostnadsomfang av løsning. Disse 


forholdene veies like tungt. I valg mellom alternative plasseringer eller traséer er det søkt løsninger 


som kan forsvares kostnadsmessig og som bygger opp under ønsket arealutvikling. Silingen bør 


dermed sees på som en helhetlig vurdering av alternativene som er presentert. I vurdering av 


kostnader ligger også en vurdering av risiko, hvor det foreligger mye informasjon fra tidligere 


utredninger. Eksempelvis gjelder dette grunnforholdene i Porsgrunn.  


Konsepter som anbefales videre til konseptanalysen og nærmere analyse er: 


 Buss- og vegkonseptet: Full utbygging av E18 


 Banekonsepter: 


o Byutviklingskonseptet (I.1): Indre korridor med ny stasjon i fjell i Skien sentrum   


o Fylkesplankonseptet (M.1): Midtre korridor med stasjonsplassering like ved dagens 


Porsgrunn stasjon. Stasjonen vil være felles for IC-tog og fjerntog. 


o Billigkonseptet (M.2): Tilsvarende som M1, men med lavere hastighetsstandard for å 


belyse hvordan dette påvirker kostnadsomfanget 


o Hastighetskonseptet (Y.2): Ytre korridor med stasjon for fjerntog ved Eidanger.  
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1 Innledning og disposisjon 


Formålet med denne rapporten er å beskrive og vurdere alle identifiserte muligheter og 


konseptuelle alternativer (mulighetsrommet) for en eventuell fremtidig sammenkobling av 


Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. På bakgrunn av vurderingene anbefales et antall konsepter videre 


til mer detaljerte utredninger i Konseptanalysen. Et tilstrekkelig bredt og dokumentert mulighetsstudie 


står sentralt i KVU-metodikken og skal bidra til at gode alternativer ikke glemmes eller velges bort på 


feil grunnlag.  


Den metodiske tilnærmingen knyttet til mulighetsrommet er basert på følgende steg:  


 Identifisere alle muligheter og konseptuelle alternativer innenfor rammene satt til prosjektet 


 Etablere silingskriterier avledet av behov, mål og krav 


 Vurdere konseptene i forhold til rammebetingelser for prosjektet og silingskriteriene 


(silingsprosessen) 


 Anbefale utredning av de konseptene som best møter prosjektets behov, mål og krav. Disse 


konseptene føres da videre til Konseptanalysen, der de ulike alternativene utredes 


grundigere i forhold til blant annet effekter og nyttevirkninger.  


Rapporten er bygget opp på følgende måte:  


Kapittel 2 gir en kort oppsummering rammebetingelser, behov, mål og krav for prosjektet. Dette 


definerer de ytre rammer for mulighetsrommet og gir føringer for hvordan konseptene skal vurderes.  


Kapittel 3 beskriver grunnlaget for sortering og siling av konsepter. Dette inkluderer metode for 


hvordan konseptene blir evaluert og beskrivelse av hvilke silingskriterier som er utviklet med 


bakgrunn i behov, mål og krav. 


Kapittel 4 presenterer bredden av mulighetsrommet, det vil si alle idéer og konseptuelle alternativer 


som er identifisert. Deretter gjøres en vurdering av konseptene innenfor mulighetsrommet. Enkelte 


konsepter forkastes, da de ikke er i tråd med rammebetingelsene for prosjektet. Gjenstående 


konsepter vurderes mot silingskriteriene. Vurderingen av konseptene blir på dette tidlig stadiet 


nødvendigvis en forenkling av hva som er sammensatte problemstillinger. Innenfor enkelte områder 


kan konseptene vurderes kvantitativt, men der dette ikke er mulig er det søkt å gi utfyllende 


beskrivelser slik at dette til sammen danner et best mulig beslutningsgrunnlag. Kapittel 4 gir grunnlag 


for hvilke konsepter som anbefales videreført til grundigere utredning i konseptanalysen.  


Kapittel 5 gir en kort oppsummering av silingen, samt en anbefaling i forhold til hvilke konsepter som 


bør tas videre til konseptanalysen. 
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2 Premisser for utvikling av mulighetsrommet 


Samferdselsdepartementet har i brev datert 04.07.2014 gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede en 


eventuell framtidig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, den såkalte 


«Grenlandsbanen». Premisser for utvikling av mulighetsrommet dannes av føringer i oppdragsbrevet 


fra departementet, samt prosjektets identifiserte behov, mål og krav.  


2.1 Rammebetingelser fra oppdragsbrevet 


2.1.1 Reduksjon i reisetid  


Fokus for utredningen er å legge til rette for et mellomdistanse/fjerntogtilbud mellom Agderfylkene og 


Vestfold/Buskerud og hovedstadsområdet, som reduserer reisetiden betydelig sammenlignet med i 


dag. Det skal identifiseres tiltak som etablerer et attraktivt togtilbud med akseptable reisetider i ulike 


markeder. Dersom det viser seg at Grenlandsbanen kun vil være ett av flere tiltak, må dette fremgå 


av analysen. Sistnevnte vurderes gjennom muligheter for eventuelle opsjoner, og belyses i større 


grad i Konseptanalysen.  


2.1.2 Utredningen skal ha fokus på tiltak på strekningen der det i dag ikke er jernbane 


Det er tydelig definert i oppdragsbrevet at selv om utredningen skal vurdere virkninger for transport 


av personer og gods på hele strekningen Oslo-Kristiansand, skal det ikke vurderes fysiske tiltak på 


hele strekningen Porsgrunn-Kristiansand. Det skal fokuseres på tiltak på strekningen der det ikke er 


jernbane i dag. 


2.1.3 Tidsperspektivet for en eventuell sammenkobling 


En eventuell realisering av Grenlandsbanen er et tiltak som må forventes å ligge noe fram i tid, da 


nytten av tiltaket i stor grad er avhengig av at det realiseres infrastruktur på Vestfoldbanen som har 


kapasitet, robusthet og hastighetsdimensjonering som kan gjøre et togtilbud mellom Sørlandsbanen 


og Vestfoldbanen aktuelt og attraktivt.  


2.1.4 Konseptuelle alternativer  


Det foreligger i NTP 2014-2023 omfattende planer for bygging av vei på strekningen Oslo-


Kristiansand. I denne korridoren er følgelig bl.a. E18 og aktuelle planer for videre utbygging av veg 


konseptuelle alternativer/valg for håndtering av det framtidige transportbehovet. Utredningen skal ta 


høyde for vegprosjekter som er omtalt i siste seksårsperiode av NTP 2014-2023, og dette gjøres 


gjennom etablerte referansealternativ, samt et eget buss- og vegkonsept.  


2.1.5 Avgrensning og grensesnitt 


Departementet ber om at prosjektet er tydelig definert, slik at kostnadsomfanget ikke øker i 


etterfølgende planfaser som følge av et merbehov. En sentral oppgave er å avgrense og definere 


grensnitt for utredningen. Dette gjøres gjennom etablering av prosjektspesifikke behov, mål og krav, 


og gir videre konsekvenser for hvilke tiltak/konsepter som anbefales videre.  


2.2 Behov, mål og krav 


Med bakgrunn i situasjonsanalyse, gjennomgang av normative behov og en interessent-/aktør-


analyse er det definert behov, mål og krav for prosjektet. Dette gjengis kort nedenfor, og for 


ytterligere informasjon henvises til hovedrapporten. Behov, mål og krav danner grunnlag for 


silingskriteriene som presenteres i kapittel 3.  
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2.2.1 Behov 


Det prosjektutløsende behovet samt tre hovedgrupper av behov er definert ved følgende:   


 


Figur 1: Behovshierarki 


 


I tillegg søkes det maksimert følgende sideeffekter i prosjektgjennomføringen: 


 Lokal kollektivtrafikk.  


 Mulig fremtidig kystnær bane.  


Effekter som skal søkes minimert er negative effekter i forhold til: 


 Naturmiljø 


 Kulturmiljø. 


 Verdifulle landskapsområder. 


 


2.2.2 Mål 


Samfunnsmålet for prosjektet er:  


Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne gjennomføres 


med et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi regional utvikling og et 


større felles bo- og arbeidsmarked. 


På grunnlag av samfunnsmålet er det definert tre effektmål, som representerer brukerperspektivet og 


sier noe om konsekvensene for brukerne etter ferdigstillelse av prosjektet. Avledet av behov og 


samfunnsmål, er prosjektets effektmål kategorisert under temaene; miljø, regional utvikling og 


avstandskostnader. 


Mer miljøvennlige reiser
 


Kilde:
Behov fra behovsdokumentet:
 Lavutslipp og klimaforpliktelser
 Økt bruk av miljøvennlig transport
 Banetilknytning til havn, lufthavn og godsterminaler


Knytte regioner sammen 


Kilde:
Behov fra behovsdokumentet:
 Økt utveksling av kunnskap og arbeidskraft i regionen.
 Større konkurransekraft 
 Knytte byregioner sammen
 Stedsutvikling
 Utvikling i eksisterende knutepunkt
 Regionforstørring
 Regional utvikling og verdiskaping
 Helhetlig transporttilbud


Reduksjon av avstandskostnader 


Kilde:
Behov fra behovsdokumentet:
 Redusert reisetid og bedre regularitet/pålitelighet i 


transportsystemet.
 Økt tilgjengelighet og trygghet, både for person- og 


godstrafikk.
 Fremkommelighet og reduserte avstandskostnader
 Trafikksikkerhet


Prosjektutløsende behov
Raskere reise mellom Oslo og Kristiansand


Kilde:
 Rammebetingelse fra SD
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Figur 2: Målhierarki 


 


2.2.3 Krav  


Krav i en konseptvalgutredningen benyttes til å avgjøre om de ulike konseptene/alternativene er 


gyldige og relevante løsninger for å dekke de behovene som er identifisert i behovsanalysen. 


Kravene er knyttet til virkninger av tiltaket, og er forankret i det prosjektutløsende behovet og 


samfunnsmålet. 


Følgende krav stilles til de ulike konseptuelle alternativene:  


 


 


Figur 3: Absolutte krav og viktige krav 


Det absolutte kravet brukes til å ta de alternative konseptene som ikke vil innfri det prosjektutløsende 


behovet, og dekke rammebetingelsene for prosjektet, ut av analysen. De andre viktige kravene er 


basis for silingskriterier.  


 


Effektmål Miljø
En transport som kan håndtere store volumer 
og som begrenser miljøskadelige virkninger av 


transport


Effektmål 
Regional utvikling


Utvikle og utvide bo- og arbeidsmarkeds -
regionene  mellom Buskerud/Vestfold, og 


Agderbyene mot hovedstaden


Effektmål avstandskostnader


En transport som er  robust, tilgjengelig, og 
pålitelig for reisende og gods med 


konkurransedyktig reisetid.  


Samfunnsmål
 «Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold 
og Osloområdet kunne gjennomføres med et miljøvennlig, raskt 
og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi regional 


utvikling og et større felles bo- og arbeidsmarked.»


Kilde:
Rammebetingelser fra SD og prosjektutløsende behov


Krav/kriterie miljø 
 Kollektivandel (buss+tog) Oslo-Kristiansand 


fra transportmodellberegninger


Krav/kriterie 
regional utvikling


 Mernytte fra ringvirkningsanalyse


 Flatedekning


Krav/kriterie 
avstandskostnader


 Trafikantnytte


 RAMS


Absolutte krav
Reisetid Oslo-Kristiansand skal reduseres med 


minimum en time


Kilde:
Rammebetingelser fra SD (merverdi og 


tidsbesparelse), prosjektutløsende behov og 
samfunnsmålet
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2.3 Designbasis 


Utover de identifiserte kravene, er det identifisert forutsetninger som stiller krav til fysisk utforming av 


et eventuelt jernbanekonsept. Enkelte funksjonelle krav vil sette rammebetingelser for 


mulighetsrommet, herunder kurvatur, stigning og stasjonsløsning (lengde og bredde). 


2.3.1 Designbasis for en jernbanetrasé 


Da en eventuell Grenlandsbane vil være en videreføring av Intercity-strekningene (IC) er det valgt å 


benytte tilsvarende designbasis som for IC: 


 Det legges til rette for dobbeltspor med 250km/t med gjennomkjøringshastighet på stasjoner 


tilsvarende minimum 100 km/t. 


 Det skal som minimum være mulig å kjøre godstransport i avvik på den eventuelle 


jernbanestrekningen.  


 Det legges til rette for 330 meter lange persontog og 600 meter lange godstog.  


I silingsrapporten vurderes også et konsept med enklere standard: 160 km/t og enkeltspor. Dette 


analyseres primært for å se på hva en enklere standard betyr kostnadsmessig. 


2.3.2 Stasjonsutforming 


Stasjonsutforming og antall plattform-spor vil være stedsavhengig og avhengig av valgt 


tilbudskonsept. Stasjonsutforming er iht. designbasis for IC og det henvises til rapporten 


Konseptbeskrivelse for ytterligere informasjon om premisser for stasjonsutforming.   


2.4 Fysiske begrensninger 


Dagens bruer over Skiens-/Porsgrunnselva er lavere enn normkravet fra Kystverket på 55 m fri 


seilingshøyde. Seilingshøyde er viktig for skipstrafikken ut og inn i Grenland og konseptet som 


anbefales skal ikke begrense seilingshøyden ytterligere. Dagens farled er begrenset av følgende 


bruer med seilingshøyde: 


 Breviksbrua – 45 meter 


 Grenlandsbrua – 50 meter 


 Menstadbrua – 27 meter 


  


2.5 Tilbudskonsept 


Tilbudskonseptet, det vil si type togprodukt (fjerntog, regiontog, lokaltog), avgangsfrekvens, 


stoppmønster og kjøretid følger foreliggende strategier og utredninger. Det legges til grunn at 


jernbanekonseptene på kort sikt tilbyr 1 tog i timen hver vei samt enkelte ruteleier for godstog og at 


tilbudet økes på lengre sikt. Togtilbudet blir begrenset av tilstøtende infrastruktur, som forklares i det 


videre. 


Togtilbudet på eksisterende Sørlandsbane opprettholdes da dette ligger inne i Jernbaneverkets 


tilbudskonsept for 2050. Godstog vil primært føres over eksisterende Sørlandsbane selv ved 


utbygging av en sammenkobling, da det ikke er planlagt godstog annet enn i avvikssituasjoner for 


IC- Vestfold.  


Kapasitetsmessige begrensninger i tilstøtende infrastruktur 


Tilstøtende infrastruktur gir føringer for hva som er mulig å kjøre på en eventuell sammenkobling av 


Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Tilbudskonseptet begrenses på den ene siden av kapasiteten på 


dagens Sørlandsbane sør for et eventuelt påkoblingspunkt for Grenlandsbanen, samt togtilbudet 


som skal kjøres på InterCity-strekningen til Skien. Uten større investeringer enten på 
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Bratsbergbanen eller på Sørlandsbanen sør for påkoblingspunktet, vil tilbudskonseptet for 


Grenlandsbanen maksimalt være 1 fjerntog i timen i hver retning, samt enkelte ruteleier for godstog. 


Vestfoldbanen 


Full utbygging av IC har et tilbud som er halvtimesbasert. Det er i tillegg tilgjengelig kapasitet for 2 


fjerntog/time og retning i Vestfold. Inntil ny kapasitet gjennom Oslo er etablert, ligger det imidlertid 


kapasitetsbegrensninger der som ikke muliggjør et slikt tilbud. Dersom det er ønske om 2 tog/time på 


Grenlandsbanen før ny tunnel gjennom Oslo, kan dette etableres ved å la ett IC-tog pr. time fortsette 


Grenlandsbanen i stedet for å ende i Skien.  


Skorstøl-Kristiansand 


Strekningen Skorstøl–Kristiansand er enkeltsporet og dagens døgnkapasitet er grovt sett 2 tog/time. 


Det kjøres i dag 8 – 10 tog i en 6-timers periode.  


Innen Grenlandsbanen blir realisert, vil en del tiltak blir gjennomført på denne strekningen. Ut fra 


føringene i NTP er det vurdert som sannsynlig at nytt signalsystem ERMTS og to nye kryssingsspor 


etableres. Dette vil grovt anslått gi en døgnkapasitet på 3 tog/time. Hvis det forutsettes få godstog på 


dagtid og at frekvensen for fjerntog reduseres når godstogmengden kommer på ettermiddag/kveld, 


kan dette trolig gjøre det mulig å realisere 1 fjerntog/time til Kristiansand.   


En eventuell økning til halvtimesintervall for fjerntog helt til Kristiansand vil kreve omfattende 


utbygging av kryssingsspor/dobbeltsporparseller. 


En mulighet for halvtimesintervall på Grenlandsbanen kan være å kjøre annethvert tog til Arendal og 


Kristiansand, slik at det på enkeltsporet bare blir halvtimesintervall på de ca. 32 km mellom Skorstøl 


og Nelaug. Dette vil grovt estimert kreve ytterligere 3 kryssingsspor på denne delstrekningen og 


minst ett kryssingsspor på strekningen Nelaug–Arendal. En så høy trafikktetthet som 2 


passasjertog/time vil medføre, vil gi flere kryssinger og dermed mer tidstap for fjerntogene.  
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3 Grunnlag for sortering og siling av konsepter 


Dette kapittelet drøfter og angir kriterier som vil bli anvendt for å vurdere og sile konseptene som 


identifisert i mulighetsrommet. Mulighetsrommet og vurderinger av de ulike konseptene presenteres 


deretter i kapittel 4.  


3.1 Forhold mellom mulighetsrom og alternativanalysen 


Det er to hovedtyper siling av konsepter som gjøres i en KVU fase:  


 Den første er grovsortering/nedvalgsfasen, der man fra et bredt mulighetsrom reduserer 


antall konsepter ned til et håndterbart antall som føres videre i en konseptanalysen. Denne 


rapporten beskriver denne fasen, som munner ut i anbefaling av fire banekonsepter og et 


buss og vegkonsept. 


 Den andre er evaluering av konsepter som del av selve konseptanalysen/alternativanalysen, 


som leder frem til anbefalt konsept. Dette dokumenteres i Alternativanalysen. 


Nedenfor illustreres transportetatenes metodikk for konseptvalgutredninger:  


 


Figur 4: Transportetatenes metodikk for konseptvalgutredninger 


Figuren er en forenkling, da det normalt vil være nødvendig å sile konseptene mot flere kriterier enn 


kun oppfyllelse av absolutte krav. I denne utredningen benyttes også andre kriterier i 


silingsprosessen. Disse bygger på og er konsistente med behov, mål og krav som gjengitt kort i 


kapittel 2.  


I tillegg vil det ligge en tidlig utsiling av konsepter som opplagt bryter med de rammebetingelsene 


som er satt for prosjektet, før grovsorteringsfasen. Her skilles det på mulighetsrom og det reelle 


mulighetsrommet. Det reelle mulighetsrommet er konsepter som innfrir rammebetingelsene. Ofte er 
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dette et implisitt nedvalg av konsepter, men det er i denne rapporten valgt å beskrive identifiserte 


konsepter som ligger utenfor det reelle mulighetsrommet med begrunnelse om hvorfor disse ikke 


vurderes videre. 


Følgende metodikk ligger dermed til grunn for sortering og siling av konseptene:  


 Utsiling av konsepter som bryter med rammebetingelsene for prosjektet (Forkastede 


konsepter). Etter denne fasen gjenstår det som anses å være det reelle mulighetsrommet. 


 Utsiling av konsepter basert på absolutte krav (Silingsrunde 1) 


 Vurdering og eventuell utsiling av konsepter basert på andre krav (Silingsrunde 2) 


 


3.2 Valg av silingskriterier 


Silingskriterier må være konsistente mot behov, mål og krav slik at alle rammebetingelser er oppfylt 


ved de anbefalte løsningene.  Det er i all hovedsak tatt utgangspunkt i kravene til prosjektet, som 


igjen er avledet av behov og mål. I tillegg benyttes en grovvurdering av kostnadsomfanget for de 


ulike alternativene, basert på rammebetingelser i oppdragsbrevet fra departementet. 


3.2.1 Silingskriterier silingsrunde 1 


Prosjektet har ett absolutt krav som alle konsepter må innfri: Reisetid Oslo-Kristiansand skal 


reduseres med minimum én time. Det absolutte kravet er følgelig det første silingskriteriet og danner 


utgangspunktet for Silingsrunde 1. 


3.2.2 Silingskriterier silingsrunde 2 


Utover det absolutte kravet er det definert tre krav som gir grunnlag for etablering av andre 


silingskriterier:  


 Miljø 


 Regional utvikling 


 Reduserte avstandskostnader 


I valg av silingskriterier for Silingsrunde 2 er det er her søkt å fokusere parametere som i betydelig 


grad skiller konseptene og gjenspeiler de viktigste forholdene mht. fremtidig løsning.  


Miljø gjengitt i behov, mål og krav er knyttet opp til lokal og global luftforurensning, samt en mer 


miljøvennlig transportmiddelfordeling. Dette er forhold som ikke vesentlig skiller konseptene, men 


som i stedet kan skille konseptene fra referansealternativet. Effektene konseptet har på miljø, 


herunder også natur-, kultur- og verneområder blir belyst i konseptanalysen. Miljø benyttes dermed 


ikke videre til vurdering av de ulike konseptene. 


Gjenstående krav benyttes som silingskriterier, i tillegg til en grovvurdering av kostnader.  


Tabellen under oppsummerer hvordan kravene (implisitt behov og mål) blir fulgt opp gjennom 


silingsrapport og konseptanalysen.  
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Tabell 1: Oppfølging av kravområder i henholdsvis silingsrapport og alternativanalyse 


Mål/Kravområde Silingsrapport Alternativanalyse 


Absolutt krav Benyttes.  Benyttes ikke. 


Alle konsepter som føres videre vil innfri 
det absolutte kravet om redusert reisetid. 
Reisetid i konseptanalysen behandles 
under punktet avstandskostnader. 


Miljø Benyttes ikke. 


Alternativene skilles ikke fra 
hverandre betydelig ift. dette 


Benyttes. 


Vurderes kvantitativt og kvalitativt for hvert 
konsept gjennom prissatte og ikke prissatte 
virkninger, i tillegg til kollektivandel. 


Regional utvikling Benyttes. Forenklet vurdering av 
hvordan de ulike konseptene bygger 
opp under planer for ønsket 
arealutvikling som implisitt gir 
grunnlag for regional utvikling 


Benyttes. Regional utvikling vurderes 
gjennom markedsanalyse og netto 
ringvirkningsanalyse, som grunnlag for å 
vurdere potensial for regional utvikling.  


Reduserte 
avstandskostnader 


Dekkes av absolutt krav Avstandskostnader knyttes til trafikantnytte 
fra samfunnsøkonomisk analyse, samt til 
robusthet, tilgjengelighet og pålitelighet ved 
konseptet.  


 


3.3 Kriterier for Silingsrunde 1 – absolutte krav 


Vurdering opp mot absolutt krav brukes for å sjekke ut om konseptene innfrir det prosjektutløsende 


behovet og er i tråd med rammebetingelsene for prosjektet. Konsepter som ikke møter absolutt krav 


tas ut av analysen.  


3.3.1 Silingskriterie 1: Reisetid Oslo-Kristiansand skal reduseres med minimum én time 


Det er en sentral føring fra departementet om redusert reisetid på strekningen Oslo-Kristiansand og 


dette er bakgrunnen for at det ikke vurderes aktuelt å gå videre med konsepter som ikke reduserer 


reisetiden med tog betraktelig. Resultater fra Høyhastingshetsutredningen (HHU) viste at 


Sørlandsbanen var en av de mest interessante korridorene for raskere togtilbud, basert blant annet 


på konkurransekraft mot fly. Markedsanalysene utført i forbindelse med HHU, herunder en 


spørreundersøkelse av flypassasjerens preferanser1 viste at reisetid var den viktigste faktoren for å 


øke togbruken, over pris og avganger per dag. Hvis reisetiden ble redusert, økte sannsynligheten for 


å velge tog betydelig. I snitt ble sannsynligheten for å velge tog økt med 21 prosentpoeng per time 


reisetiden reduseres.  


                                                      


1 Urbanet Analyse Rapport 12/2009 Norheim og Kjørstad.  
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Figur 5: Analyse av flypassasjerenes preferanser. Urbanet Analyse Rapport 12/2009 


Det ble i samme undersøkelse anslått reisetid dør til dør med fly basert på respondentenes svar. 


Reisetid med tog er basert på dagens reisetid, tillagt tilbringertid (dør-dør) som oppgitt i 


undersøkelse. Total reisetid dør til dør anslås å i dag være ca. 1 time mer enn flyet.  


 


Reisetid 


[Timer:minutter] 


Oslo-Kristiansand 


[fly] 


Oslo-Kristiansand 


[tog] 


Tid om bord  0:50 4:35 


Tid på flyplassen 1:11  


Tilbringertid (dør-dør) 1:54 0:45 


Total reisetid 4:18 5:10 


 


Sammenligningen er gjort kun i forhold til flypassasjerer og ikke generelle trafikanter. Toget vil også 


konkurrere med bussen, som har en kjøretid på ca. 4 timer og 25 minutter Oslo-Kristiansand. En 


reduksjon i reisetid med tog mellom Oslo og Kristiansand på ca. 1 time, vil med andre ord kunne 


konkurrere godt mot bussen, samt mot flyreisende. Dette er bakgrunnen for det absolutte kravet.  


Reisetiden beregnes i silingsfasen ved hjelp av forenklet metodikk, og med bakgrunn i følgende 


forutsetninger, (for detaljer se vedlegg 2): 


 IC er ferdigstilt til Skien: Reisetid for fjerntog Oslo-Porsgrunn er 1:36 t2 (forutsatt stopp i 


Tønsberg og ytterligere to stasjoner i Vestfold) 


 Antall km jernbane på de ulike strekningene 


 Gjennomsnittlig kjørehastighet Vestfoldbanen og Grenlandsbanen 200 km/t 


 Gjennomsnittlig hastighet dagens Sørlandsbane 70km/t 


 Reisetid Porsgrunn-Skien: 5 minutter (dagens reisetid 7 min) 


 Ekstra stasjon: Samlet tidsbruk 3 min ved 200 km/t + innkjør/utkjør totalt 5 min. 


                                                      


2 I hht. KVU for IC 
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Gitt noe usikkerhet i reisetidsberegningene, vurderes konsepter som ligger reduserer reisetiden med 


1 time ± 10% reduksjon/1 time ± 6 minutter sammenlignet med dagens situasjon (4:35). Konsepter 


som overskrider 3 timer og 41 minutter i reisetid med tog siles ut. 


3.4 Kriterier for silingsrunde 2 – andre krav 


For silingsrunde 2 benyttes silingskriterier som er utviklet med formål om å fokusere på de 


parametere som belyser de viktigste forholdene ved fremtidig løsning. Kriteriene vil være en 


forenkling, men gir et grunnlag for å skille mellom ulike konsepter.   


Silingskriteriet 2 og 3 er avledet av behov, mål og krav om regional utvikling. Effekter på regional 


utvikling vil som nevnt bli grundigere analysert i Alternativanalysen. Det er her særlig satt fokus på 


en fremtidig løsning som underbygger målsetningene i areal- og transportplan for Telemark (ATP 


Telemark), samt stasjonsløsninger som er i gangavstand til bysentrum.  


3.4.1 Silingskriterie 2 - Gir stasjonsplasseringene i Grenland en arealutvikling i tråd med ATP 


Telemark? 


Kriteriet er en kvalitativ og kvantitativ vurdering basert på gjeldende vekststrategier og 


byutviklingspotensial, og hva som kan utvikles til å være et attraktivt knutepunkt. I forbindelse med 


utarbeidelse av Areal- og transportplan for Telemark, er det utført et samarbeidsprosjekt Kid 


Telemark II som har utviklet en standardmal og hierarki for kollektivknutepunkt og holdeplasser i 


Telemark. En sentral egenskap ved regionale og lokale knutepunkt er beliggenhet i sentrum, samt at 


beliggenheten er definert som senter i senterstrukturplanen i ATP. Porsgrunn og Skien stasjon er 


definert som regionale knutepunkt.  


Silingskriteriet baserer seg dermed på om stasjonsplasseringen er i tråd med gjeldende ATP 


Telemark.  


Dette vurderes basert på følgende 


 Om stasjon er plassert i områder avsatt til knutepunkts-/byutvikling, eller i umiddelbar nærhet 


til slike områder 


 Eksisterende antall arbeidsplasser innenfor gangavstand til aktuell stasjon 


 Om fjerntogstasjon har gode forbindelser til øvrig infrastruktur (tog, buss, vei) 


3.4.2 Silingskriterie 3: Konsepter skal ikke inneholde kostnadselementer som gjør et alternativ 


dyrere enn et annet, uten at det tilfører vesentlig nytte 


I tråd med rammebetingelsene gitt fra departementet gjennom oppdragsbrevet, skal prosjektet 


utformes slik at kostnadsomfanget ikke øker i etterfølgende planfaser som følge av et merbehov. 


Merbehov oppstår gjerne ved løsninger der det identifiseres betydelig risiko i gjennomføring allerede 


på tidlig planstadium, eller medfører behov for etablering av tilstøtende infrastruktur i betydelig 


omfang for at løsningen skal være gjennomførbar.   


Kriteriet er basert på en skjønnsmessig vurdering av kostnadsomfanget på et tidlig stadium, og den 


kostnadsmessige risiko/usikkerhet i hvert enkelt konsept. Det gjøres ikke kostnadsoverslag på alle 


løsninger i mulighetsrommet, og det er derfor ikke mulig å vurdere tiltaket på en kvantitativ skala. 


Konseptene kostnadsestimeres først i alternativanalysen. Det gjøres likevel overordnede kvalitative 


vurderinger omkring omfanget av investeringer og nytte, som et grunnlag for å vurdere alternativene 


mot hverandre. Vurderingen baseres på risiko, omfang av investering og forventet nytteeffekt. 


Konsepter som krever kompliserte tekniske løsninger med usikker gjennomførbarhet, vil ha stor 


kostnadsmessig risiko/usikkerhet. 


 







19 


4 Konseptutvikling 


 


Figur 6: Bruttoversikt idéer og konseptuelle alternativer 
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Det er anlagt et bredt perspektiv i konseptutviklingen for å identifisere alle mulige konseptuelle 


alternativer for en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette kapitlet presenterer 


en bruttoliste over idéer og hovedgrep som er løftet frem. Deretter gjøres det en vurdering av 


konseptene. Enkelte konsepter blir forkastet med bakgrunn i at de vurderes å være i strid med 


rammebetingelsene for utredningen. De resterende konseptene representerer det reelle 


mulighetsrommet som presenteres i kapittel 5, der konseptene vurderes opp mot: 


 Absolutte krav (silingsrunde 1) 


 Andre krav (silingsrunde 2) 


Gjenstående konsepter føres videre til Alternativanalyse for grundigere analyse, se delrapport 


Alternativanalyse.  


4.1 Referansealternativ  


I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet er det påpekt at det kan identifiseres klare 


konseptuelle alternativer til etablering av en bane på strekningen, blant annet gjennom full utbygging 


av E18 mellom Oslo og Kristiansand. Videre utvikling av E18 vil på lang sikt være en videreføring av 


dagens situasjon, og konseptuelt håndteres dette ved ulike former for referansealternativ/null-


alternativ.  


Nullalternativet oppgir hva forventet samfunnsutvikling vil være uten investeringer.  Da oppstart av 


prosjektet ligger lenger frem i tid, er det utarbeidet et referansealternativ 0+ for å fange opp tiltak 


som sannsynlig er ferdigstilt før prosjektets åpningsår: 


 Nullalternativ: IC til Tønsberg og utbygging av delparseller på E18 med oppstart før 2018 


 Null+ alternativ: Fullt utbygget IC til Porsgrunn/Skien og utbygging av delparseller på E18 


med oppstart før 2018 


Nullalternativet er særlig viktige i den samfunnsøkonomiske analysen, ettersom de øvrige 


konseptenes nytte og kostnader vurderes i forhold til dette. 


For å belyse hvilke effekter en full utbygging av E18 gir, er det utover nullalternativene definert et 


eget «buss- og vegkonsept» med følgende innhold: 


 Null+ alternativet, men der E18 bygges ut fullt med fire-felt Oslo-Kristiansand 


Nullalternativene og buss- og vegkonseptet behandles mer utførlig i alternativanalysen.  


4.2 Idéer og konseptuelle alternativer 


En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom en Grenlandsbanen er vurdert 


gjennom en rekke tidligere utredninger og det er et omfattende grunnlagsmateriell tilgengelig. For å 


identifisere eventuelle nye muligheter og konseptuelle alternativer, er det i forbindelse med denne 


utredningen avholdt to idéverksteder. Det henvises til vedlegg 1 og egne rapporter for ytterligere 


dokumentasjon. Til sammen danner dette grunnlaget for arbeidet med konseptutviklingen som har 


pågått i perioden april - november 2015. Idéer og muligheter er bearbeidet og satt sammen til en 


bruttoliste av konseptuelle muligheter.  


4.2.1 Hovedkorridorer 


Gjennom innledende arbeid med konseptutvikling og innspill fra verkstedene er det identifisert 


følgende hovedkorridorer for området hvor det i dag ikke er jernbane: 


 Korridor I: Indre linje, via Skien og videre via Neslandsvatn eventuelt også via Drangedal 


 Korridor M: Midtre linje, via Menstad, Tangen og Brokelandsheia 


 Korridor Y: Kystlinje, ytre linje via Rugtvedt, Tangen og Fiane 
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Innenfor hver av korridorene kan det tenkes en rekke varianter, både av linjeføringer og 


stasjonsplasseringer. Videre kan det være kombinasjonsmuligheter mellom korridorene. For å skille 


mellom konseptene, er det her søkt å rendyrke alternativene.   


Utover de identifiserte hovedkorridorene for en mulig sammenkobling er det også identifisert 


alternative løsninger i form av:  


 S: Konsepter via Kongsberg/eksisterende Sørlandsbane 


 B: Oppgradering av Bratsbergbanen for å styrke tilbudet mellom Porsgrunn/Skien og videre 


mot Kongsberg.  


 R: Ytre korridor i kombinasjon med oppgradering av eksisterende Sørlandsbane og 


Bratsbergbane for å betjene en «Ringbane» for lokaltrafikk og godstransport i regionen.  


Tabell 2 gir en oversikt over konsepter/muligheter som er løftet frem, og refererer til figur 6 og figur 7.  


Tabell 2: Bruttoliste idéer og konseptuelle alternativer 


Konsept Inneholder Kommentar 


S1 


 


Sørlandsbanen via Kongsberg, Bratsbergbanen til 
Porsgrunn og ny trasé for Grenlandsbanen langs 
ytre korridor (se Konsept Y) 


 


S2  


 


Oppgradering av eksisterende Sørlandsbane fra 
Kongsberg via Notodden til Bø, for deretter å 
benytte eksisterende trasé på Sørlandsbanen 


 


I  


 


Indre korridor. Vestfoldbanen til Porsgrunn og ny 
bane om Skien, med stasjon i Skien 


Det er identifisert 2 ulike 
trasémuligheter. 


Stasjonsplassering i Skien er foreslått i 
fjell ved eksisterende kollektivknute-
punkt, som er under bygging ifm. 
Bypakke Grenland fase 1 


M  Midtre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 
Porsgrunn 


 


Innenfor denne korridoren vurderes 
også en alternativ trasé med lavere 
hastighet 


Det er identifisert 4 ulike 
stasjonsplasseringer.  


Y  


 


Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 
Eidanger/Porsgrunn/Herøya 


Det er identifisert 3 ulike 
stasjonsplasseringer. 


R  


 


Ringbane. Benytter Sørlandsbanen og 
Bratsbergbanen i kombinasjon med ny bane 
gjennom Grenland for betjening av lokaltrafikk og 
gods i regionen.  


 


B Bratsbergbanen. Opprustning av dagens 
Bratsbergbanen for en forsterkning av togtilbud 
mellom Porsgrunn/Skien og Kongsberg 
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Figur 7: Detaljert om idéer og konseptuelle alternativer, korridor M og Y 
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4.3 Forkastede konsepter  


Konsept B Opprustning av dagens Bratsbergbane og konsept R Ringbane vurderes å ligge utenfor 


mulighetsrommet til denne utredningene. Dette er konsepter som ikke møter hovedgrepet i 


bestillingen som er bakgrunn for utredningen, nemlig å vurdere en sammenkobling mellom 


Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det er også vurdert at begge disse konseptene kostnadsmessig 


har stor risiko/usikkerhet. I tråd med rammebetingelsene gitt fra departementet gjennom 


oppdragsbrevet, skal prosjektet utformes slik at kostnadsomfanget ikke øker i etterfølgende 


planfaser som følge av et merbehov. Merbehov oppstår gjerne ved løsninger der det identifiseres 


betydelig risiko i gjennomføring allerede på tidlig planstadium, eller medfører behov for etablering av 


tilstøtende infrastruktur i betydelig omfang for at løsningen skal være gjennomførbar.  


Bakgrunnen for beslutningene kommenteres kort i kapitlene som følger.  


4.3.1 Konsept B: Opprusting av dagens Bratsbergbane 


Konseptet ble identifisert som en tilleggsløsning til en sammenkobling, for å styrke det lokale 


togtilbudet i Grenland, og knytte fjerntogtilbudet med et regionalt/lokalt tilbud. Gjennom idéverksted 


ble det skissert en løsning der togtilbudet skulle minimum ha halvtimes eller kvartersfrekvens. Dette 


for at det kunne utgjøre et attraktivt lokaltilbud. Utover dette, ble det også påpekt behovet for et 


styrket togtilbud mellom Buskerud (Kongsberg), Grenland (Porsgrunn/Skien) og Vestfold 


(Larvik/Torp/Tønsberg).  


Gitt at det bygges dobbeltspor på strekningen Porsgrunn-Skien i forbindelse med Intercity, vil 


begrensingen for et utvidet lokaltogtilbud samt godstogkjøring fra Brevik, ligge mellom Brevik-


Eidanger og Skien-Nordagutu.  


Mellom Brevik og Eidanger ligger det i dag et enkeltspor som hovedsakelig brukes av godstog. 


Rutemessig er det i dag satt av ett ruteleie i timen fra Brevik til Bjørtvedt (forbi Eidanger) mellom kl. 7 


og 15 fra mandag til og med torsdag. I denne perioden vil det antageligvis ikke være plass til mer 


enn ett persontog i timen med dagens infrastruktur. Persontogtrafikk til Brevik krever bygging av ny 


stasjon/holdeplass. Det er mulig at en ny stasjon med flere spor her kan gjøre mulig at ett persontog 


i timen og retning i tillegg til dagens godstog kan oppnås. Dersom det skal etableres et 


persontogtilbud med halvtimesfrekvens vil det være naturlig å vurdere dobbeltspor på denne 


strekningen.  


For strekningen Skien-Nordagutu er det omtrent ett ruteleie i timen per retning mellom kl. 7 og 19 for 


persontog. Da det i noen timer bare går persontog i en retning er det plass til enkelte godstog som 


det ikke søkes om ruteleier til på forhånd. Strekningen Skien-Nordagutu har bare ett kryssingsspor 


(Valebø) og utfra at et persontog bruker 30 min på strekningen (ca 34,5 km) vil det være mulig å 


fremføre opp til to persontog per time og retning. Det vil ikke være mulig å fremføre godstog i de 


timer det går to persontog. Videre vil det antageligvis være utfordrende med dagens begrensinger i 


infrastrukturen, å kjøre ett persontog og ett godstog per time og retning da godstogets maksimalt kan 


kjøre i 60 km/t på strekningen. På strekningen Skien-Nordagutu er det i tillegg mange usikre 


planoverganger og plattformhøyde for flere av plattformene oppfyller ikke TSI standard. Høyere 


frekvens på Bratsbergbanen vil med andre ord kreve betydelige investeringer og utbedringer av 


dagens infrastruktur.  


Konseptet vurderes å ligge utenfor rammebetingelsene for oppdraget, og det vil medføre betydelige 


merkostnader uten å møte det prosjektutløsende behovet vesentlig bedre. Tilbudsforbedringene vil 


kunne gi positive lokale og regionale virkninger i Grenland, men ikke gi vesentlig effekt for 


fjerntrafikken Oslo–Vestfold–Grenland–Kristiansand. Konseptet forkastes.  
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4.3.2 Konsept R: Ringbane 


Konseptet ble, på lik linje med opprusting av Bratsbergbanen, identifisert som en tilleggsløsning for 


lokal/regionaltilbudet i Grenlandsområdet. Utover tiltak på Bratsbergbanen, vil dette mest sannsynlig 


også kreve utbedring av eksisterende Sørlandsbane mellom Nordagutu og Neslandsvatn. I tillegg vil 


det kreve etablering av en «tilsving» fra Neslandsvatn til sammenkoblingen for å videre utvikle 


lokaltogtilbudet.   


Konseptet vurderes å ligge utenfor rammebetingelsene for oppdraget. Det vil også medføre 


betydelige merkostnader uten å bedre møte det prosjektutløsende behov. Tilbudsfordringene vil 


kunne gi positive lokale og regionale virkninger i Telemark, men ikke gi vesentlig effekt for 


fjerntrafikken Oslo–Vestfold–Grenland–Kristiansand. Konseptet forkastes.  


4.3.3 Konsept S1: Oppgradering av Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Bø 


Konsept S1 innebærer at fjerntoget kjøres mellom Oslo og Kristiansand som i dag, men at traséen 


oppgraderes mellom Kongsberg og Bø. Konseptet forkastes, da det vurderes å ligge utenfor 


rammebetingelsene for utredningsoppdraget, det legges opp til at investeringer gjøres på 


eksisterende linje, i stedet for en ny sammenkobling.  
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5 Mulighetsrommet og siling 


 


Figur 8: Det reelle mulighetsrommet 
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Basert på vurderinger i foregående kapittel, anses konseptene vist i figur 8 å representere det reelle 


fysiske mulighetsrommet for prosjektet, i tillegg til nullalternativene og buss- og vegkonseptet.   


Resultat og begrunnelse for nedvalg av konseptene presenteres i de kommende kapitlene.   


5.1 Resultat Silingsrunde 1 


I silingsrunde 1 vurderes alle konsepter mot absolutt krav:  


 Reisetid Oslo-Kristiansand skal reduseres med minimum 1 time (±10%) 


Konsepter som vurderes er listet i tabell 3 nedenfor. Begrunnelse er gitt for de konsepter som blir silt 


ut. Oversikt over reisetid på de ulike konseptene, er gitt i vedlegg 2. 


Tabell 3: Resultater fra Silingsrunde 1 


Konsept Inneholder Reisetid 


S2 


 


Det fremføres fjerntog en gang i timen over 
Sørlandsbanen til Nordagutu, videre på en 
oppgradert Bratsbergbane og sørover via 
Grenlandsbanen i ytre trasé. 


  


Reisetiden Oslo–Kristiansand er 
beregnet til 4:14. Innfrir ikke absolutt 
krav om 1 times reduksjon i reisetid 


  


I  


 


Indre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om Skien, 
med stasjon i Skien 


Reisetiden Oslo–Kristiansand via 
indre korridor I.2 om Drangedal og 
Neslandsvatn er beregnet til 3:40. 
Dette innfrir absolutt krav, men ligger 
innenfor +10%.  


Indre korridor I.1 til Neslandsvatn 
innfrir absolutt krav 


M  Midtre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 
Porsgrunn 


Begge traséforslagene innfrir absolutt 
krav. 


Y  


 


Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 
Eidanger/Porsgrunn/Herøya 


Innfrir absolutt krav 


 


5.1.1 Konsept S2 


Konseptet S2 innebærer at fjerntoget ikke går videre fra Vestfoldbanen over ny sammenkobling, men 


benytter eksisterende Sørlandsbanen frem til Nordagutu, for deretter avgreine til en oppgradert 


Bratsbergbane og videre sør/vest via ny sammenkobling. Konseptene inkluderer, som tidligere nevnt 


mest sannsynlig merinvesteringer på Bratsbergbanen og kunne vært forkastet tidligere. Konseptet 


ble ført videre, da det i dag er muligheter for å kjøre ett fjerntog i timen per retning på 


Bratsbergbanen. Likevel, vil en slik løsning, uten oppdragering av dagens infrastruktur redusere 


hastigheten på togtilbudet betraktelig, sammenlignet med alternativet som er å kjøre fjerntoget over 


Vestfoldbanen og utnytte investeringene som gjøres i forbindelse med InterCity-utbyggingen.  


Konseptet forkastet med bakgrunn i for lang reisetid mellom Oslo-Kristiansand. For detaljer om 


reisetidsberegninger, se vedlegg 2.  


.  
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5.2 Resultat Silingsrunde 2 


I silingsrunde 2 vurderes konseptene opp mot følgende kriterier:  


 Gir stasjonsplasseringene i Grenland en arealutvikling i tråd med ATP Telemark? 


 Inneholder konseptet/alternativet kostnadselementer som gjør et alternativ dyrere enn et 


annet, uten at det tilfører vesentlig nytte? 


Konsepter som vurderes er listet i tabell 4 nedenfor. Begrunnelse er gitt for de konsepter som blir silt 


ut. 


Tabell 4: Resultat Silingsrunde 2 


Konsept Inneholder Regional utvikling Kostnad Konklusjon 


I.1  


 


Indre korridor. Vestfoldbanen og 
ny bane om Skien, med stasjon i 
Skien 


Stasjonene i Grenland er plassert 
nær sentrum, ny stasjon i Skien 
ligger mer sentralt enn dagens.Gir 
god mulighet for overgang mellom 
lokaltog, fjerntog og 
buss/kollektivtilbud. 


Stasjon i fjell i Skien 
har høyere 
kostnader enn en 
stasjon i dagen. 


Konsept I.1 
videreføres 


I.2 Indre korridor: Vestfoldbanen og 
ny bane om Skien og Drangedal, 
som medfører lengre reisevei enn 
I.1 


Stasjonene i Grenland er plassert 
nær sentrum, ny stasjon i Skien 
ligger mer sentralt enn dagens. Gir 
god mulighet for overgang mellom 
lokaltog, fjerntog og 
buss/kollektivtilbud. 


Stasjon i fjell i Skien 
har høyere 
kostnader enn en 
stasjon i dagen 


Konseptet I.2 
siles ut. 


M  Midtre korridor. Vestfoldbanen og 
ny bane om Porsgrunn 


M.1: Stasjon i Porsgrunn (like sør 
for dagens), kryssing over elva 
ved Menstad  


M.2: Som M.1, men enkeltspor og 
lavere dimensjonerende hastighet 
(160 km/t)  


M.3: Som M.1, men stasjon på bru 
ved Menstad i stedet for 
Porsgrunn stasjon 


M.4: Som M.1, men stasjon vest 
for brua ved Menstad i stedet for 
Porsgrunn stasjon 


M.5: Stasjon under bakken i 
Porsgrunn sentrum, kryssing 
under Porsgrunnselva 


Stasjon ved Menstad (M.3, M4) er 
ikke i tråd med ATP Grenland. 
Området ligger langt fra etablerte 
og planlagte knutepunkt, og treffer 
færre arbeidsplasser enn stasjon 
nærmere Porsgrunn. 


M.3 og M.4 krever økt 
tilretteleggelse for overgang 
mellom lokaltog, fjerntog og 
buss/kollektivtilbud, se 
kostnadsvurdering. 


 


Stasjonsplasseringe
ne M.3, M.4 og M.5 
er teknisk mer kom-
plekse og vesentlig 
dyrere enn ny 
Porsgrunn stasjon 
(M1 og M2). 


Stasjon under 
bakken i Porsgrunn 
(M5)med kryssing 
under 
Porsgrunnselva 
vurderes som 
teknisk svært 
vanskelig å 
realisere, og vil 
medføre svært høye 
kostnader.  


 


Konsept M.1 
og M.2 
videreføres 


Konsept M.3, 
M.4 og M.5 
siles ut. 
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Y  


 


Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny 
bane om 
Eidanger/Porsgrunn/Herøya 


Y.1: Ny felles stasjon for IC og 
fjerntog ved Vallstad sør for 
Porsgrunn 


Y.2: Ny fjerntogstasjon i Eidanger, 
IC-stasjon ved dagens Porsgrunn 
st  


Y.3: Ny fjerntogstasjon ved 
Rød/Klepp vest for E18 mot 
Bamble (Alt Y.3) 


Y.4: Som Y.1, men trasé via 
Herøya 


Stasjonsplassering felles for IC og 
fjerntog ved Vallstad (Y.1) ligger 
ved lite utbygd område 2 km sør 
for dagens stasjon. Kan føre til 
byspredning, men vurderes å 
være med videre.  


Fjerntogstasjon i Eidanger (Y.2) 
gir mulighet for IC-stasjon i Pors-
grunn sentrum. Dårligere 
forbindelse mot sentrum for 
reisende med fjerntog  


Stasjon ved Rød/Klepp (Y3) ligger 
langt fra tettstedsbebyggelsen og 
siles ut. 


Stasjon i Y.3 ligger 
langt fra 
infrastruktur, og vil 
kreve betydelige 
investeringer. 


Trase Y.4 over 
Herøya kan antas å 
møte utfordringer 
med dårlige 
grunnforhold og 
forurensede 
masser, i tillegg til 
høy risiko ved 
nærføring til 
bedrifter med 
storulykkerisiko. 


Konsept Y.1 
og Y.2 og 
videreføres 


Konsept Y.3 
og Y.4 siles ut. 


 


 


 


5.2.1 Konsept I.2 om Drangedal 


I dette konseptet vil Grenlandsbanen følge IC-strekningen til Skien (dobbeltspor Porsgrunn-Skien 


forutsettes). Det er forutsatt ny stasjon i fjell ved Skien sentrum Nord for dagens stasjon grener 


banen av mot vest, krysser i tunnel under Gulset vest for Skien sentrum, krysser Norsjøvassdraget 


og fortsetter vestover til Drangedal, før den bøyer av ned mot Neslandsvatn, videre til 


Brokelandsheia, og deretter til tilkoblingspunkt med dagens bane ved Skorstøl. Konseptet kan om 


ønskelig bygges i flere etapper. Total lengde på ny bane i konseptet er om 86 km. Reisetiden er 


beregnet til 3t og 40 minutter, på grensen til å ligge innenfor absolutt krav. 


 


Silingskriterium Konsept I.2 om Drangedal 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark Ja, Skien 


Kostnader/risiko ift. nytte Traséen er lengre enn i Konsept I.1 uten at det 
medfører vesentlig nytte. Konseptet siles ut på 
bakgrunn i at Konsept I.1 er med kostnadseffektiv 
av de to. 


 


5.2.2 Konsept M.3, M.4 og M.5 
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I konsept M.3 og M.4 er selve sportraséen 


som i M.1.  


Ny stasjon etableres i M.4 vest for elva 


mellom Nenset og Kjørbekk, i M.3 på bru 


over elva med adkomstsoner på begge 


sider, og overgang til lokaltog som stopper 


på nivået under. Dersom IC-tog skal vende 


på stasjonen her, vil dette kreve etablering 


av et eget tilknyttingsspor til Skien stasjon, 


hvor hensetting og vedlikehold av tog er 


forutsatt å skje også framover. Dette vil øke 


kostnader og kompleksitet i konseptet noe 


sammenlignet med M.1. Som det framgår 


av Figur 11 vil en stasjon ved Menstad ligge 


i et område med få etablerte 


arbeidsplasser, og en utvikling av et 


knutepunkt her vil også være i strid med 


vedtatte strategier om å bygge opp om 


dagens bysentra. 


Ny bru ved Menstad vil ha seilingshøyde 


som dagens vegbru, og blir en stor og 


kostbar konstruksjon som er godt synlig i 


landskapet. Som et alternativ til brukryssing, er det sett på muligheten for å krysse under elva i 


tunnel, og det er innhentet informasjon fra grunnboringer utført av Statens vegvesen i forbindelse 


med bygging av Menstadbrua. Grunnundersøkelsene viser at dybden til fjell i området under 


Menstadbrua ligger mellom kote -25 til -70, Disse dypene baserer seg på tolkning av seismikk. 


Grunnboringene utført i forbindelse med de samme arbeidene ble utført på det dypeste til ca. kote -


33. Kryssing med tunnel i fjell under elva er ut fra dette ikke mulig. En eventuell tunnel i fjell må da 


minimum ligge dypere enn kote -100, og dette er ikke forenlig med de krav som gjelder med hensyn 


til stigning på dersom det samtidig skal være en stasjon i Porsgrunn. Kryssing med tunnel gjennom 


løsmasser over en lang strekning under elvebunnen er forbundet med store tekniske utfordringer og 


svært høye kostnader, og det er usikkert om det er teknisk mulig. Konsepter med kryssing under 


elva ved Menstad er derfor ikke vurdert som aktuelle. 


Konsept M.5 med stasjon under bakken i Porsgrunn er krevende høydemessig. Ved utløpet av 


Eidangertunnelen ligger sporet på kote 17, med et høybrekk på kote 20 om lag 500 m nord for 


munningen, mens sporet på dagens stasjon i Porsgrunn ligger om lag på kote 10. Strekningen fra 


utløpet av Eidangertunnelen til elva er ca. 2,5 km, og med anbefalt stigning for lange godstog 


(1,25%) kan man gå ned 31 m, dvs til kote -11. Det er mulig å gå med brattere stigning, f.eks. 2,0% 


over kortere strekninger. Selve stasjonsområdet under bakken bør imidlertid ikke ha stigning, så det 


er fremdeles begrenset hvor dypt man kan komme ned. 
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Figur 9: Løsmassekart. Kilde: NGU 


Videre er det stor usikkerhet knyttet til fjelloverdekning under og nær elva. Generelt er elva mellom 


Porsgrunn og Skien skillet mellom Oslofeltets kalk/leirskifre i øst, og grunnfjellets gneiss/granitt i 


vest. Fjellet stiger relativt raskt opp på østsiden av elva, mens det ligger dypere over større områder 


på vestsiden. Løsmassekartet i figur 9 viser områder med tykke marine avsetninger, hvor dybden til 


fjell er stor og tunnel mest sannsynlig er vanskelig. Områdene med forvitringsmateriale indikerer 


større sannsynlighet for at dybden til fjell er liten. 


Intensjonen i alternativ M.5 var å krysse under elva i området ved Strømtangskjæret, et skjær i elva 


hvor det stikker opp bart fjell. Dette sammenfaller med en fjellrygg som strekker seg ut mot elva fra 


sør. Dybdekart over elva viser imidlertid at det er svært dypt like nord for det aktuelle skjæret, hele 


28 meter, se figur 10. Den store dybden gjør at det ikke er mulig å krysse under elva i fjelltunnel. 


Senketunnel er vurdert som uaktuelt, da dette vil redusere vannføringskapasiteten og øke risikoen 


for flom.  
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Figur 10: Dybder i Porsgrunnselva. Kilde: Kystverket (www.kystverket.no) 


Kryssing i tunnel øst for Strømtangskjæret er ikke mulig, da det her er løsmasser med stor dybde til 


fjell. Lenger vest er det mindre dybde i elva, men med kryssing her, vil ikke stasjon kunne ligge 


under dagens stasjonsområde og muligheten for felles stasjon med IC og Bratsbergbanen faller bort. 


Ut fra vanskelighetene knyttet til gjennomførbarheten av alternativet kan ikke M.5 anbefales for 


videre utredning, da en slik løsning svært sannsynlig vil medføre betydelig merkostnader 


sammenlignet med andre alternativer. 


Tabell 5 Samlet vurdering Konsept M3, M4 og M5 


Silingskriterium M3 M4 M5 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark Nei Nei Ja 


Kostnader/risiko ift. nytte Betydelig risiko 
og 
kostnadsomfang 


Betydelig 
kostnadsomfang 


Vanskelig å 
realisere rent 
teknisk. Meget 
høyt kostnads-
omfang 
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5.2.3 Konsept Y3 og Y4 


I medvirkningsmøtet i Porsgrunn i september 2015 ble det skissert tre mulige stasjonsløsninger for 


en ytre korridor: 


 Ny stasjon sør for dagens 


Porsgrunn stasjon (Alt Y.1) 


 Ny stasjon i Eidanger (Alt Y.2)   


 Ny stasjon ved Rød/Klepp vest for 


E18mot Bamble (Alt Y.3) 


Det er ikke mulig å etablere stasjon i 


dagsonen mellom Storberget tunnel og 


Eidangertunnelen på Eidanger. Dagsonen 


her er kun ca. 250 m lang, og for kort til en 


stasjon. Det er også for kort dagstrekning 


til å etablere avgreining til Grenlandsbanen 


her, dette må skje i Eidangertunnelen 


nordvest for dagsonen (alt. Y.3), i 


Storberget tunnel (Y.2) eller nord for 


Eidangertunnelen (Y.1 og Y.4).   


Alternativ Y.2 og Y.3 innebærer at 


investeringen i IC-linjen til Porsgrunn ikke 


utnyttes fullt ut, og det må etableres 


avgreininger i tunnel. I Y.2 blir det 3-4 km parallelle linjer for Grenlandsbanen og IC. Total lengde blir 


imidlertid noe kortere i denne løsningen sammenliknet med Y.1, slik at en avgreining i Storberget 


tunnel trolig kan forsvares rent kostnadsmessig. Det vil da være andre forhold som blir styrende, 


som kostnader for tilbringersystem (Bratsbergbanen eller buss), mulighetene for lokal arealutvikling, 


og konflikter med henblikk på ikke-prissatte konsekvenser. 


Stasjonsplassering i alternativ Y.3 kommer dårlig ut på tema byutvikling. Stasjonen ligger i 


kulturlandskapet, langt fra de sentrale områdene i Porsgrunn, og uten gode koblinger til overordnet 


infrastruktur. I tillegg blir det vanskelig å etablere gode koblinger mellom InterCity, lokaltogtilbud 


langs Bratsbergbanen. Etablering av infrastruktur vil også medføre høye kostnader. Konsept Y.3 


med denne stasjonsplasseringen foreslås på denne bakgrunn silt bort. 


Konsept Y.1 innebærer etablering av felles stasjon for IC, Bratsbergbanen og fjerntog ved Vallstad, 


ca 2 km sør for dagens stasjon i Porsgrunn. En stasjon som skissert her vil ligge i et område med få 


etablerte arbeidsplasser, og en utvikling av et knutepunkt her vil innebære byspredning sørover og 


være i strid med vedtatte strategier om å bygge opp om dagens bysentra. Konsept Y.2 har også en 


ugunstig stasjonsplassering, men i dette konseptet vil stasjonen for InterCity og Bratsbergbanen 


ligge i/nær sentrum som i dag, slik at virkningene for arealutviklingen blir mindre. Dette, sammen 


med kortere reisetid, er årsaken til at Y.2 er foretrukket framfor Y.1, men begge løsningene anses 


gjennomførbare. 


Konsept Y.4 omfatter en mulig traseføring via Herøya i korridoren til eksisterende godsspor, for 


deretter å følge Ytre korridor videre sør/vestover. Denne traséen har flere utfordringer.  


 Den har mulige arealkonflikter med viktige industribedrifter, noe som kan medføre betydelige 


kostnader.  


 Ilandføringen i sør vil enten gi tunge konflikter med boligområder eller lang brukonstruksjon i 


område med dårlige grunnforhold og forurensede masser 


 Kurvaturen er krevende i nordre del 


 Herøya har flere bedrifter omfattet av storulykkeforskriften og risikobildet ved etablering av 


en hovedjernbanetrase gjennom området er usikkert 


Y.1 


Y.3 


Y.2 Y.4 







33 


  


 Summen av ulemper ved traséen, samtidig som den er lenger og antatt mer kostbar enn 


Y.2, gjør at den ikke anbefales for videre utredning. Løsningen vurderes å svært sannsynlig 


medføre betydelig risiko og merkostnader. 


Tabell 6: Samlet vurdering konsept Y.3 og Y.4 


Silingskriterium Y.3 Y.4 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark Nei Ja 


Kostnader/risiko ift. nytte Betydelig 
kostnadsomfang 
knyttet til etablering av 
nødvendig infrastruktur 


Høy risiko og sannsynlig 
høye kostnader 


 


5.2.4 Grunnlag for vurdering av stasjonsplassering 


Figuren under angir antall arbeidsplasser i gangavstand til de ulike stasjonsplasseringene i 


Grenland. Dette er benyttet som grunnlag i vurderingen rundt stasjonsplassering.  


 


Figur 11: Antall arbeidsplasser i gangavstand fra mulige stasjonsplasseringer, sammenlignet med 
dagens stasjoner i Porsgrunn og Skien 


  


0


1000


2000


3000


4000


5000


6000


Y.3
Rød/Klepp


Y.2 Eidanger Y.1
Porsgrunn


sør/Vallstad


Porsgrunn
(dagens)


M.3/M.4
Menstad


I.1 Skien S Skien
(dagens)


Antall arbeidsplasser i gangavstand


<500m 500-1000m







34 


5.3 Konsepter til videre analyse 


Basert på silingsrundene, er følgende konsepter anbefalt til videre analyse. 


Tabell 7: Konsepter til videre analyse 


Konsept Inneholder Kommentar 


I.1  


 


Indre korridor. Vestfoldbanen og ny bane 
om Skien, med stasjon i Skien 


Innfrir absolutt krav om reisetid. 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark 


 


M.1  Midtre korridor. Vestfoldbanen og ny 
bane om Porsgrunn 


 


Innfrir absoluttkrav om reisetid. 


Stasjonsplassering i tråd med ATP 


 


M.2 Som M.1, men med enkeltspor og lavere 
dimensjonerende hastighet 


Innfrir absoluttkrav om reisetid. 


Antas å være vesentlig rimeligere enn M.1 


Y.2  


 


Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny bane 
om Eidanger 


Innfrir absoluttkrav om reisetid. 


Stasjonsplassering mindre i tråd med ATP enn i I.1 
og M.1/M.2, men vurdert som beste løsning for ytre 
korridor. Forutsetter etablering av tilbringertjenester/ 
til Prosgrunn Skien (buss eller Bratsbergbanen) og 
overgang til InterCity i Larvik.  


Y.2 er foretrukket fremfor Y.1, men endelig valg ift. 
stasjonsplassering (som skiller de to konseptene) 
forutsettes avklart i senere planfaser. Videre analyse 
tar utgangspunkt i Y.2 


 


Konseptene beskrives nærmere i kapitlene som følger.  
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Figur 12: Konsepter til videre analyse 
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5.3.1 Konsept I.1 Indre korridor med ny stasjon i fjell ved Skien sentrum. 


Linjeføring 


Den indre korridoren har elementer fra den såkalte Indre linje fra arbeidet med fylkesdelplan i 


1999/2000. I dette konseptet vil Grenlandsbanen følge IC-strekningen til Skien (dobbeltspor 


Porsgrunn-Skien forutsettes).  


Stasjon og linjeføring i Grenland 


I konsept I.1 etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte 


Behakvartalet). Nord for stasjonen går traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved 


Hovengasenteret fram til Skien stasjon. Det foreslås ny stasjon i fjell ved Skien sentrum 


(Landmannstorget). Nord for dagens stasjon fortsetter tunnelen mot vest, krysser Falkumelva og går 


inn under Gulset før linjen krysser over Farelva (ev. søndre del av Norsjø).  


Traséføring vest for Skiensvassdraget 


Konsept I.1 l fortsetter sørover retning Kilebygda og ligger i en trasé nord for Flåtevann. Før 


Neslandsvatn krysses både nordre del av Rørholtfjorden og Nedre Toke på bru. 


Det er videre forutsatt ny trase også videre sørover mot Brokelandsheia (med stasjon der) og en ny 


tilkobling til dagens bane mellom Brokelandsheia og Skorstøl. Dette kan eventuelt løses som to 


utbyggingsetapper. 


Total lengde på korridoren i konsept I.1 er om lag 77 km. 


Opsjoner/framtidig videreutvikling 


Det er sett på muligheter for stasjonsløsninger som kan legge til rette for et framtidig regiontogtilbud. 


Dette vil være stasjoner hvor fjerntogene sannsynligvis ikke vil stoppe, og de er derfor ikke inkludert i 


konseptene for Grenlandsbanen: 


 Ved Neslandsvatn kan det etableres stasjon for lokalt/regionalt togtilbud øst for dagens 


stasjon. Det kan også etableres tilkobling til dagens Sørlandsbane. 


Tilbudskonsept  


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny 


sammenkobling i indre trasé. Dagens Skien stasjon benyttes som hensetting/vending for IC-togene.  


Det forutsettes 2 IC-tog i timen med stopp i Porsgrunn og Skien. Det er mulig med omstigning til 


både IC og Bratsbergbanen på ny stasjon Skien S. Kapasiteten i konseptet er tilstrekkelig for å 


kunne kjøre flere tog over ny bane, eksempelvis en videreføring av IC-pendelen sørover. 


Begrensningene ligger foreløpig sør for påkoblingspunktet. 
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Figur 13: Mulig tilbudskonsept Konsept I.1 
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5.3.2 Konsept M.1/M.2 Midtre korridor med stasjon i Porsgrunn 


Linjeføring 


Midtre korridor ligger nærmest tidligere utredete traseer i vedtatt fylkesdelplan og 


Høyhastighetsutredningen. Her er det foreslått å koble seg på Eidangerparsellen nord for utløpet av 


Eidangertunnelen, krysse Skiensvassdraget mellom Porsgrunn og Menstad og deretter går mot 


sørvest mot Bamble. 


Stasjon og linjeføring i Porsgrunn 


I alternativ M.1 etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte 


Behakvartalet). Nord for stasjonen går traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved 


Hovengasenteret fram til Menstad og krysser over elva her på en høy bru like sør for vegbrua 


Traséføring vest for Skiensvassdraget 


Etter kryssing av elva, vil korridor M krysse indre del av Vollsfjorden og passere sør for Flåtevann 


retning Dørdal. Fra Dørdal går banen sør for dagens E18, langs Bakkevannet og forbi 


Sannidal/Tangen. Deretter stiger traseen opp mot Brokelandsheia, hvor det etableres ny stasjon. 


Påkobling til Sørlandsbanen skjer mellom Brokelandsheia og Skorstøl. 


Total lengde på konsept M.1 er om lag 66 km. 


Konsept M.2 er som konsept M.1, men med lavere hastighetsstandard og noe krappere kurvatur. 


Dette gjør at tunnelandelen reduseres. Traséen avviker fra M.1 i området vest for Vollsfjorden/sør for 


Flåtevann, hvor M.2 ligger sør for M.1, og mellom Tangen og Brokelandsheia, hvor M.2 ligger nord 


for M.1. M.2 er ca 2 km lengre enn M.1. 


Opsjoner/framtidig videreutvikling 


Det er sett på muligheter for stasjonsløsninger og tilkoblinger som kan legge til rette for et framtidig 


regiontogtilbud. Dette vil være stasjoner hvor fjerntogene sannsynligvis ikke vil stoppe, og de er 


derfor ikke inkludert i konseptene for Grenlandsbanen: 


 Tangen: Stasjon er plassert like ved dagens E18, og krever en tilpasset/ny E18-løsning 


 Tilkobling fra dagens Sørlandsbane til Brokelandsheia kan muliggjøre regionalt togtilbud 


med korrespondanse til fjerntog. Dette vil kreve et ekstra spor på Brokelandsheia stasjon. 


Dette vurderes videre i alternativanalysen. 


Tilbudskonsept 


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny 


sammenkobling i midtre trasé. Det forutsettes to IC tog i timen med stopp i Porsgrunn og Skien. 


Porsgrunn stasjon er hovedstasjon i Grenland, for både IC-tog og for fjerntog. Fjerntoget kan stoppe 


på Brokelandsheia, deretter videre mot Kristiansand. 


Kapasiteten i konsept M.1 er tilstrekkelig for å kunne kjøre flere tog over ny bane, eksempelvis en 


videreføring av IC-pendelen sørover. Begrensningene ligger foreløpig sør for påkoblingspunktet. For 


M.2 med enkeltsporet jernbane er videre utvidelse av tilbudet mindre aktuelt. 
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Figur 14: Mulig tilbudskonsept Konsept M1-M2 
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5.3.3 Konsept Y.2 – Ytre trasé med stasjon på Eidanger 


Linjeføring 


Dette konseptet innebærer avgrening fra fremtidig IC-trasé mot Porsgrunn/Skien.  


Parsellen Larvik-Porsgrunn vil være ferdigstilt i 2018. Utløpet for Eidangertunnelen ligger ca. 2 km 


sør for dagens stasjon i Porsgrunn. Avgreining fra IC-traseén skjer i Storberget tunnel øst for 


Eidanger. 


Traséen vil videre måtte krysse Frierfjorden, trolig parallelt med dagens E18, før den går videre 


sørvest mot eksisterende Sørlandsbane. Norsk Bane har utredet en lignende trasé (1). 


Stasjon på Eidanger/Vallemyrene 


Etter avgreiningspunktet i Storberget tunnel, går traseen mot nord og krysser dalføret på tvers like 


nord for Eidanger.  


Eidanger stasjon vil være en ren fjerntogstasjon. Dette innebærer at det ikke blir direkte overgang 


mellom fjerntog og InterCity i Grenland. Det er da forutsatt at overgang må skje i Larvik eller annen 


stasjon i Vestfold. Det kan eventuelt etableres holdeplass for Bratsbergbanen ved den nye 


fjerntogstasjonen.  


Lokaliseringen av Eidanger stasjon er nær overordnet vegnett, men med lang gangavstand til 


sentrum, og svært få arbeidsplasser i gangavstand fra stasjonen. I tråd med vekststrategien i 


Grenland er plasseringen i bybåndet, men da langt sør og ikke sentralt med tanke på fortetting og 


utvikling av kompakte knutepunkt. IC-stasjonen, som trolig vil ha den største mengden passasjerer, 


vil imidlertid kunne etableres sentrumsnært i Porsgrunn. 


Det er i dag én metrobusslinje som passerer stasjonen. Uten en oppgradert lokaltogløsning er det få 


tilgjengelige togavganger inn til Porsgrunn/Skien. Det er ledige arealer i nærhet og således noe 


potensiale for utvikling. Totalt er potensiale for byutvikling og regionforstørring rundt 


fjerntogstasjonen utfordrende med Eidanger stasjon plassert på Enger. Potensialet vil være noe 


bedre med et utvidet lokaltilbud. Det er rimelig å anta at busstilbudet vil korrespondere med ny 


stasjon. 


Korridor sør for Eidanger 


Videre sørover fra Eidanger må traseen krysse Frierfjorden ved Grenlandsbrua. Hvilken side man 


krysser på, vil avhenge av valgt løsning for ny E18. Det er konflikter med bebyggelse på østsiden, og 


utfordringer med geologien på vestsiden. Mellom Porsgrunn og Frierfjorden er det også en rekke 


naturreservater. 


Sør for Frierfjorden vil en kystlinje ligge på utsiden av dagens E18 videre mot Kragerø. Ny stasjon 


foreslås etablert ved Tangen like ved dagens E18. 


Vest for Kragerø vil traséen ikke gå oppom Brokelandsheia, men ligge lavere i terrenget lenger ute 


mot kysten, med tanke på videreføring langs en framtidig kystnær Sørlandsbane. Det må bygges 


forbindelse innover til dagens bane i området ved Skorstøl. 


Total lengde på korridoren er om lag 64 km fram til påkoblingspunkt dagens bane. 
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Opsjoner/framtidig videreutvikling 


Det er sett på muligheter for stasjonsløsninger som kan legge til rette for et framtidig regiontogtilbud. 


Dette vil være stasjoner hvor fjerntogene sannsynligvis ikke vil stoppe, og de er derfor ikke inkludert i 


konseptene for Grenlandsbanen: 


 Rugtvedt: Stasjon kan plasseres like nord for dagens kryss med E18, tilpasset ny E18-


løsning 


 Fiane: Ny overgangsstasjon for eventuelt regiontogtilbud langs dagens Sørlandsbane mot 


Drangedal, Bø, Kongsberg. Vil inkludere tilsving til Sørlandsbanen mot nord.  Vil ha 


tilsvarende funksjon som en tilkobling til Brokelandsheia stasjon i korridor M. 


Tilbudskonsept 


I konseptet er det lagt opp til at fjerntoget kjører 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover 


via ny sammenkobling via ytre trasé. Eidanger er stasjon for fjerntoget. Det forutsettes i konseptet at 


to IC-tog i timen har stopp i både Porsgrunn og Skien, og at tilbringersystem/kobling mellom fjerntog 


og regiontog løses ved hjelp av et busstilbud eller oppgradering av Bratsbergbane med tilkobling 


mellom de to traséene. Det vil ikke være mulighet for omstigning mellom fjerntog og IC tog på disse 


stasjonene. Det legges opp til at fjerntoget kan stoppe på Tangen, før fortsettelsen videre mot 


Kristiansand.  


I motsetning til Konsept I.1 og M.1, vil ikke konseptet gi fleksibiliteten for at IC pendelen kan trekkes 


over ny sammenkobling, da disse mest sannsynlig skal stoppe i Porsgrunn/Skien. Alternativt kan en 


IC-pendel videreføres, men da uten stopp i Porsgrunn/Skien. 
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Figur 15: Mulig tilbudskonsept Konsept Y.2 
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5.4 Godstog på Grenlandsbanen 


5.4.1 Potensial for godstransport i Grenlandsområdet 


I dag kjører godstogene fra Oslo til Kristiansand og videre til Stavanger over Sørlandsbanen. Det går 


ikke godstog over Vestfoldbanen i normal situasjon. Grenland Havn har et operativt elektrifisert 


jernbanespor helt ut til kaikanten på Brevikterminalen over Breviksbanen, og i samarbeid med 


CargoNet kjøres det nå tog til Bergen og Alnabruterminalen fra Grenland Havn over Bratsbergbanen. 


Begrenset tilgang på Vestfoldbanen gjør at ruten over Bratsbergbanen til Sørlandsbanen blir 


benyttet.  


I behovsanalysen ble sammenhengen mellom næringslivets sammensetning og potensial for 


godstransport påpekt. Industri og engroshandel er de mest areal- og transportkrevende næringene, 


og dette er næringer som er godt representert i Grenlandsområdet. Dagens godsstrømmer inn og ut 


av Grenland havn er tegn på dette. Industrien er forventet å tape arbeidsplasser, men trenden er 


motsatt når det gjelder engroshandel. Større distribusjons—og sentrallager har flyttet ut av byene og 


inn i omlandet, der arealtilgangen er enklere, og det er i hovedsak kommunene i randsonene av 


befolkningskonsentrasjonene som har fått økt sysselsetting innenfor engroshandel. Nærhet til 


markedet og hovedtransportsystemet har vist seg å veie tungt i lokaliseringsbeslutninger og det 


synes som Grenland og Vestfold er attraktiv for nyetableringer.  Eksempelvis er det ved Torp flyplass 


reservert et større område for næringspark med mulig kobling til fremtidig jernbanetrasé og flere 


sentrallager/distribusjonslager er lokalisert nær tiltaksområdet (TØI 1378, 2014). Ytterligere 


planlegges det nye industri/næringsområder rundt Frierfjorden (f.eks. Frier Vest) og ved Tangen i 


Grenland. Dette vil potensielt være med å drive etterspørselen etter godstransport i 


Grenlandsområdet og i korridoren. 


5.4.2 Rammebetingelser fra IC gir føringer for Grenlandsbanen 


I konseptanalysen for IC Vestfoldbanen beskrives det at det ikke er kapasitet for gjennomgående 


godstog under normal drift. Det er planlagt for godstog i avvikssituasjoner og trafikkavviklingen for 


godstog etter utbygget IC på Vestfoldbanen blir dermed en videreføring av dagens situasjon.  


Sørlandsbanen vil fortsette å være primærrute for godstransport mellom Oslo, Kristiansand og 


Stavanger.  


Behovet for å kjøre godstog over Grenlandsbanen vil, som følge av planlagt togtrafikk på IC 


Vestfoldbanen, drives av eventuelle godstransporter som har start-/endepunkt i Grenland mellom 


Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, og som skal videre sørover til Kristiansand og Stavanger. Bred 


samfunnsanalyse av godstransporten har vist at hovedtyngden av godstransport inn og ut av 


Grenland er industrigods til og fra utlandet. Industrigodset håndteres i Grenland havn og skal 


generelt ikke lenger enn til og fra industrien i Grenland. Denne godstransporten skjer med skip. 


Derimot er mulighetene for å avlaste østsiden av Oslofjorden med gods som skal til Vestlandet/ mot 


nord til stede, slik som togtilbudet som er etablert mellom Grenland havn og Bergen og 


Alnabruterminalen.  


Det er en mulighet for at nye næringsområder i Frierfjorden og ved Tangen etableres. Særlig synes 


det å være håndfaste planer for etablering av Frier Vest, på vestsiden av Frierfjorden. Her 


planlegges dypvannskai med tilknytning til sidespor. Fra vestsiden av Frierfjorden vil det på grunn av 


terrengmessige forhold være lettere å nå Midtre trasé med et sidespor, enn Ytre trasé. En 


dypvannshavn koblet til jernbanen ved Frier Vest vil potensielt ta rollen som regional havn og 


godsterminal i Grenlandsområdet, og muligens også for et større geografisk område på vestsiden av 


Oslofjorden. Potensialet for godstransport de nye industriområdene er ikke utredet på nåværende 


tidspunkt. 
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5.4.3 Vurdering av godstog over ny sammenkobling 


Med mindre det blir andre føringer for videre planlegging av IC Vestfoldbanen, anbefales det at 


godstransport på Grenlandsbanen følger samme føring som for IC, og at det planlegges for 


godstransport i avvikssituasjoner. Eventuelle nyetableringer kan ha behov for et sidespor med 


tilknytning til Grenlandsbanen for distribusjon av varer videre sørover, men her vil det sannsynligvis 


være konkurranseflater mot både veg- og sjøtransport. Som følge av mindre muligheter for å føre 


godstog over Grenlandsbanen, legges det til grunn av behovet dekkes av Bratsbergbanen. 


Midtre korridor vil ha best potensial for å eventuelt tilknyttes et sidespor fra Frier Vest, hvor det 


planlegges nye næringsområder. Kapasiteten i konsept M.2 kan være en begrensende faktor for 


denne muligheten, mens den vurderes å være tilstrekkelig i konsept M.1. 
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6 Oppsummering og anbefaling 


6.1 Silingsprosessen 


En siling vil alltid representere en forenkling, og resultatene bør sees som en helhetlig vurdering av 


konseptene. Generelt belønnes konsepter som reduserer reisetiden mellom Oslo og Kristiansand, 


dette er det prosjektutløsende behovet og således bør alle konsepter som anbefales videre møte 


dette behovet på en god måte. Tabell 8 oppsummerer resultatet fra silingsprosessen. 


Løsninger som videreutvikler det lokale transporttilbudet, eksempelvis gjennom oppgradering av 


Bratsbergbanen er vurdert. Slike løsninger vil kunne gi positive effekter for lokal og regional utvikling. 


Denne typen konsepter er likevel ikke sterkt knyttet opp til det prosjektutløsende behovet, og 


vurderes derfor å ligge utenfor mulighetsrommet til denne utredningen.  


I silingen er det valgt å ikke vekte de ulike kriteriene forskjellig. Regional utvikling og 


kostnadsomfang er forhold som følgelig veies like tungt. I valg mellom alternative plasseringer eller 


traséer er det søkt løsninger som gir best mulig reisetid Oslo-Kristiansand, samtidig som de kan 


forsvares kostnadsmessig og bygger opp under ønsket arealutvikling i Grenland. I vurdering av 


kostnader ligger også en vurdering av risiko, hvor det foreligger mye informasjon fra tidligere 


utredninger. Eksempelvis gjelder dette grunnforholdene i Porsgrunn. 


6.2 Anbefalte konsepter videre til alternativanalyse 


Konsepter som anbefales videre til alternativanalysen er: 


 I.1 Indre korridor med ny stasjon i fjell i Skien sentrum (Byutviklingskonseptet) 


 M.1 Midtre korridor med stasjonsplassering like ved dagens Porsgrunn stasjon. Stasjonen vil 


være felles for IC-tog og fjerntog (Fylkesplankonseptet). 


 M.2: Tilsvarende som M1, men en enkeltsporet løsning med lavere hastighetsstandard for å 


belyse hvordan dette påvirker kostnadsomfanget. Midtre korridor er her valgt kun for å 


representere en slik type løsning, og kunne vært integrert også for de andre korridorene 


(Billigkonseptet). 


 Y.2: Ytre korridor med stasjon for fjerntog ved Eidanger (Hastighetskonseptet)  


Konseptene er døpt med navn etter deres sentrale egenskaper. 


Referansealternativet og referanse pluss representerer konseptuelle alternativer til å etablere et nytt 


togtilbud, gjennom utbygging av vei som vil gi redusert reisetid for bil og buss på samme strekning. I 


tillegg vil det rendyrkede buss- og vegkonseptet, som er en ytterligere videreføring av null-


alternativene, representere det konseptuelle alternativet.  


Konseptene, samt null-alternativene og buss- og vegkonseptet vil undergå mer detaljerte analyser i 


alternativanalysen. Dette inkluderer: 


 Transportanalyser 


 Markedsanalyser 


 Knutepunktsutvikling/arealstrategi 


 RAMS analyser (for jernbanekonseptene) 


 Samfunnsøkonomisk analyse (prissatte- og ikke prissatte konsekvenser) 


 Netto ringvirkningsanalyse/produktivitetsgevinster 


I tillegg vil konseptene detaljeres ut og kostnadsestimeres. Det utføres en usikkerhetsanalyse på 


kostnadsestimatene, der resultatet benyttes inn i samfunnsøkonomiske analyse. 
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Tabell 8: Oppsummering siling 
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7 Vedlegg 


7.1 Vedlegg 1: Medvirkningsprosesser  


Det er avholdt 2 idéverksteder i forbindelse med identifisering av mulighetsrommet, konsepter og 


alternativer og det henvises til egne rapporter for ytterligere dokumentasjon. Her gjengis de sentrale 


resultatene fra medvirkningsprosessene og hvordan disse har gitt innspill til konseptene som 


presenteres i det følgende. Deltakerlister følger 


7.1.1 KVU – verksted Grenlandsbanen 18. mars 2015, Skagerak Arena, Skien 


Fokus for KVU-verkstedet var idémyldring, dagens situasjon i Grenland og ulike fremtidsbilder basert 


på NTPs samfunnsscenarier fra 2050. Idéene omfavnet følgende:  


 


 Kystjernbane til Kristiansand 


 Sammenkobling av byer som ligger som perler på en snor 


 Rask forbindelse Oslo-Kristiansand-Stavanger 


 Raske tog konkurrere med fly 


 Tog er klimavennlig 


 Avlastning av Oslo-regionen 


 Kortere reisetider gjør at flere reiser kollektivt 


 Porsgrunn blir knutepunkt og stasjonen et utgangspunkt for vekst og utvikling 


 Inkludere både Porsgrunn og Skien – hva med en lokalbane og videre utvikling av 


Bratsbergbanen? 


 Utvidet bo- og arbeidsmarked.  


Alle idéene er mer eller mindre videreført i konseptutviklingen. Følgende konsepter med ulike 


finansieringsrammer ble utarbeidet (det gjengis ikke her konseptene som ble identifisert innenfor 0-


penger rammen):  
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Gruppe Oppsummert om funn Videreført i 
konsept  


Konsepter 
med 3,5 
milliarder 


 
Et godt kollektivknutepunkt i Porsgrunn/oppgradere 
Porsgrunn stasjon 
Koble Skien og Porsgrunn sammen – sentral 
stasjonsplassering/knutepunkt 
Planleggingsmidler til Grenlandsbanen 
Bratsbergbanen opprustes for gods- og persontrafikk 
(Nordagutu-Brevik, forbindelse videre til 
Kongsberg/Notodden) 
Styrke knutepunkt, flytte Skien stasjon til sentrum 
Minst 2 tog i timen 
Styrke havneforbindelsen for godstogene 
Buss Arendal/Kristiansand, ny terminal tog/buss Skjelsvik 
Veifremkommelighet 
Buss til Sørlandsbyene (el-buss) 
Satsning på sykkel/gange i Porsgrunn/Skien 


 


B, I 


Konsepter 
med 
ubegrenset 
finansieringsr
amme 


Ny Grenlandsbane, som blir en ny kystnær jernbane til 
Kristiansand. Denne kobles til en ny ringbane, Nordagutu – 
Skien – Porsgrunn – Sannidal – Brødsjø. Etablering av 
stasjon og knutepunkt ved Skorstøl/Tangen. Banen blir 
supplert med nye tilførselsveier: Sannidal – Kragerø, 
Gjerstad – Akland – Risør, Akland – Tvedestrand.  
 
Eidangerparsellen til Porsgrunn blir bygget. 
Dobbeltspor på alle strekninger.  
 
Ny Sørlandsbane fra Porsgrunn via Tangen, Brokelandsheia 
og Skorstøl. Denne kobles til ny ringbane for lokaltrafikk og 
gods: Porsgrunn-Brevik-Kragerø-Neslandsvatn-Bø-
Nordagutu. 
 
Det opprettes tre pendler:  
Oslo-Larvik-Porsgrunn-Skien 
Oslo-Larvik-Porsgrunn-Kristiansand 
Notodden-Skien-Porsgrunn-Brevik 


R, B, Y 
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Deltakerliste  


# Etternavn Fornavn Arbeidsgiver/organisasjon 


1 Ellefsen Petter Vekst i Grenland IKS/ Grenland Havn IKS 


2 Backe-Hansen Olav Skien kommune 


3 Grunnsvoll Kjell Trygve Gjerstad kommune 


4 Braathen Reidar Jernbaneforum Sør 


5 Ettestad Arne Drangedal kommune 


6 Hegland Kåre Preben Kragerø 


7 Eriksrød Morten Buskerud fylkeskommune 


8 Stustad Runar Buskerud fylkeskommune 


9 Trandum Ingebjørg Kongsberg kommune  


10 Ingholm Leif NSB 


11 Hagen Bjørn Kragerø kommune 


12 Arstein Per Kragerø kommune 


13 Guren Lars Sandefjord Lufthavn AS 


14 Riis-Johansen Terje Telemark fylkeskommune 


15 Molvik Sigbjørn Telemark fylkeskommune 


16 Wiik Lise Telemark fylkeskommune 


17 Ahnstrøm Anne-Gro Telemark fylkeskommune 


18 Myckland Henning NSB Trafikk og Plan 


19 Tangerås Lars Jernbaneverket 


20 Undrum Stine Ilebrekke Jernbaneverket 


21 Fjeld Torstein Naturvernforbundet i Grenland 


22 Fougner Wenche Vestviken Kollektivtrafikk 


23 Regbo Rita Tønsberg kommune 


24 Berg Petter Tønsberg kommune 


25 Ellingsen Svein Olav ROM Eiendom 


26 Egede-Nissen Bjørn Jernbaneverket, Strategi og samfunn øst 


27 Ulltveit-Moe Marte Naturvernforbundet 


28 Linnerud Marit Jernbaneverket 


29 Caspersen Per Kvaale Vestfold fylkeskommune 


30 Lindjord Jan Erik Kristiansand kommune 


31 Sanila Katrine Pettersen Jernbaneverket 


32 Foseid Maren Jernbaneverket 


33 Strand Jon-Olav Aust-Agder fylkeskommune 


34 Helseth Sjur Jernbaneverket, Strategi og samfunn øst 


35 Kristensen Kåre Aust-Agder fylkeskommune 


36 Vaage Jarle Jarleson Jernbaneverket 


37 Kammerud Inger Jernbaneverket 


38 Haraldsen Ulf Statens vegvesen 


39 Preede Eva Statens vegvesen Region sør 
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# Etternavn Fornavn Arbeidsgiver/organisasjon 


40 Ask Morten Statens vegvesen 


41 Gunnufsen Cecilie Statens vegvesen Region sør  


42 Bjørlo Thor Westergaard Norsk Bane AS 


43 Høiseth Rune Larvik kommune 


44 Klokkersveen Morten Jernbaneverket 


45 Thorsen Jan Telemark Bondelag 


46 Wiig Toril JBV Intercity 


48 Saga Kristin NHO Vestfold 


49 Pettersen Kåre Vestfold fylkeskommune 


50 Straume Magnus Drangedal Kommune  


51 Heie Sætre Jorid Porsgrunn kommune 


52 Lid Marius Porsgrunn kommune 


53 Solem Maria Westrum Statens vegvesen 


54 Klein Erika Statens vegvesen, region sør 


55 Johansen Mette Kirkhus Vest-Agder fylkeskommune 
samferdselsseksjonen 


56 Hansen Anne Karin Alseth Porsgrunn kommune 


57 Stensrud Ole Magnus Skien kommune 


58 Saga Reidar Åmli kommune 


59 Lium John Porsgrunn kommune, Byutvikling 


60 Fossbakken Håvard Kongsbergregionen 


61 Sundsvalen Hans Sauherad kommune 


62 Lunden Per Kristian Risør kommune 


63 Berntsen Trond Magnus Høyskolen i Telemark 


64 Furuseth Mads Høgskolen i Telemark, avd Porsgrunn 


65 Bari Heidar Høgskolen i Telemark 


66 Stubberød May-Lill Høgskolen i Telemark 


67 Bjørlykke Cecilie Jernbaneverket 


68 Wesøy Stian Jernbaneverket  


69 Mersland Jens Gunnar Jernbaneverket 


70 Fossen Marius Jernbaneverket 


71 Kjær Andreas Bamble kommune 


72 Aase Kåsa John Inge Høgskolen i Telemark avd. Porsgrunn 


73 Skartsæterhagen Svein Jernbaneverket 


74 Olsen Andre Bamble kommune 


75 Solvang Bjørn Bamble kommune 


76 Tønnessen Geir Arild Skien kommune 


77 Løwe Endre Porsgrunn kommune 


78 Skaiaa Oddvar Jernbaneforum Sør 
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7.1.2 Arbeidsgruppemøte med ressursgruppen, 22. september 2015, Hotell Vic Porsgrunn 


Det ble avholdt ressursgruppemøte i Porsgrunn 22.09.2015, på Hotell Vic. Mål for dagen var å 


utarbeide en rekke gode forslag til stasjonsplasseringer, tilbudskonsept og korridorer for 


sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Gruppene arbeidet med utgangspunkt i ulike 


stasjon- og trasékonsepter:  


 Gruppe 1: Eidanger og kystnær korridor 


 Gruppe 2: Porsgrunn stasjon – utforming/byplan og design 


 Gruppe 3: Gammel fylkesdelplan, stasjon i Porsgrunn, deretter sørover til Gjerstad 


 Gruppe 4: Ny Grenland stasjon, inkl. korridor 


 Gruppe 5: Ny Skien stasjon inkl. indre korridor 


Under følger en oppsummering av konseptutviklingen:  


 


Gruppe Oppsummert om funn Videreført i 
konsept 


Eidanger og kystnær 
korridor 


Bidrar mest sannsynlig til kortere reisetid mellom 
Oslo og Kristiansand.  


Eidanger stasjon – utfordringer i forhold til 
tilpassing til Eidangertunnelen. 


Alt. stasjon 1 mellom Rød og Klepp – treffer 
befolkningsgrunnlag rundt Brevik 


Alt. stasjon 2 i Porsgrunn – treffer et større 
befolkningsgrunnlag enn alt. stasjon 1. Foreslått 
som knutepunkt med lokaltilbud, IC og fjerntog.  


Y 


Porsgrunn stasjon Tre ulike alternative traséer ut av Porsgrunn ble 
identifisert: 


Nordover som krysser over Menstad 


Sørover som krysser Frierfjorden 


Vestover som krysser Skiensvassdraget ved 
Porsgrunn 


M 


Korridor Sør for 
Skiensvassdraget 


Gammel fylkesdelplan 


Stasjon/knutepunkt i Porsgrunn. Krever gode 
alternative løsninger for å betjene Skien.  


4 alternative traséer ble identifisert.  


Stopp i Tangen og i Brokelandsheia 


I 


Ny Grenland stasjon 6 ulike alternativer ble utviklet. Utover stasjon i 
Porsgrunn, Skien og Eidanger ble det identifisert 
mulighet for stasjon nær Frednes sør for 
Porsgrunn, og stasjon ved Menstad.  


Y/M 


Ny Skien stasjon Stasjonsplassering i Skien ble foreslått i fjell ved 
eksisterende kollektivknutepunkt, som er under 
bygging i forbindelse med Bypakke Grenland fase 
1.  


I 
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Deltakerliste 


Navn Prosjektrolle Organisasjonsenhet 
Anne Therese Anvik Arealplanlegger Larvik Kommune 


Arne Ettestad Kommunalsjef for plan, næring og 
kultur 


Drangedal kommune 


Beate Aase 
Heidenreich  


Cowi 


Birgitte Helstrøm Avd for areal og transport Telemark Fylkeskommune 


Bård Johan Øyen Faggruppeleder Elkraft Jernbaneverket 


David Bakke Haugen Arealplanlegger Sandefjord Kommune 


Gunnar Bratheim 
 


Multiconsult 


Henning Mykland 
 


NSB 


Jan Erik Lindjord Rådgiver Kristiansand kommune 


Janne Walker Ørka 
 


Cowi 


Jarle J Vaage Prosjektleder KVU 
Grenlandsbanen 


Jernbaneverket 


Jarle Krokeide seniorrådgiver Tønsberg Kommune 


Jens Gunnar Mersland Stilte sammen med Stian Wesøy Jernbaneverket 


John Lium Byutvikling Porsgrunn kommune 


Julie Amlie 
 


Multiconsult 


Katrine Pettersen 
Sanila 


Delprosjektleder KVU 
Grenlandsbanen 


Jernbaneverket 


Kristin Karlbom Dahle Arealplanleggar Bø kommune 


Leif Ingholm Planlegger NSB 


Marie Eklund Planting 
 


Skien kommune 


Marius B. Lid Avdelingsleder ‐ plan og miljø Porsgrunn kommune 


Mette Kirkhus 
Johansen 


Rådgiver Samferdsel Vest Agder FK 


Morten Ask Prosjektleder Statens vegvesen 


Morten klokkersveen PL IC Jernbaneverket 


Per Kvaale Caspersen Rådgiver Vestfold Fylkesommune 


Runar Stustad Samferdsel rådgiver Buskerud Fylkeskommune 


Sam Pawar 
 


Multiconsult 


Tonje Berger Ausland Plan & Utvikling Gjerstad kommune 


Torbjørn Landmark team areal og transport Telemark Fylkeskommune 


Trond Hjellvik Arealplanlegger Kragerø kommune 
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7.2 Vedlegg 2: Reisetidsberegninger 


Reisetidsberegninger benyttes for å vurdere de ulike konseptene mot det absolutte krav. I 


konseptanalysen blir det utført kjøretidsberegninger, men på dette tidlige stadiet vurderes 


kjøretid/reisetid med følgende tilnærming:  


 For nye strekninger beregnes kjøretid oppmålt lengde trasé og gjennomsnittshastighet på 


200 km/t. Videre legges det til grunn 5 minutter per stopp (3 min på perrong + innkjør/utkjør). 


 For eksisterende strekninger benyttes dagens kjøretid og dagens stoppmønster, men med 


en forutsetning om noe utbedring av linja.  


 For IC-strekningen Oslo-Porsgrunn benyttes kjøretid på 1t og 36 minutter Oslo-


Porsgrunn3/1 time og 34 minutter Oslo-Eidanger. Dette gjelder for IC-togene. Det er ikke 


fastlagt stoppmønster for fjerntog over IC-Vestfoldbanen. Det legges til tilsvarende kjøretid 


for fjerntoget. 


Ytre konsept har stasjonsplassering sør for Porsgrunn. Dette gjør at alle konseptene må måles fra 


Eidangertunnelens utløp/avgreining IC, og ikke Porsgrunn sør. For konsepter som forutsetter fjerntog 


over Vestfoldbanen, deles reisetiden opp som følger:  


 Oslo-Avgreining IC: 1 t 34 min 


 Avgreining IC- dagens Porsgrunn: ca. 2 min 


Kjøretid mellom Porsgrunn og Skien forutsettes noe raskere med ny trasé. Dagens kjøretid uten 


stopp er 7 minutter.  


  


7.2.1 Konsept I.2 Indre trasé om Drangedal 


Fjerntoget kjører Vestfoldbanen, deretter om Skien S for så videre til Drangedal og sørover til 


påkobling eksisterende Sørlandsbane. Det forutsettes et stopp mellom Skien S og påkoblingen  


Indre trasé om Drangedal er 76km mellom Skien S og påkoblingspunktet Sørlandsbanen (Total 


trasélengde er 86 km, 10 km mellom Skien S og Porsgrunn). Forventet kjøretid tilsvarer: 


 10 km med 5 minutter kjøretid. Stopp i Porsgrunn på 5 min. 


 76km/200km/t=0,38t tilsvarende 23 minutter 


 Et stopp i Skien og et stopp før påkoblingspunktet for Sørlandsbanen gir 2 stopp a 5 min=10 


min 


 Forventet reisetid ny trasé=10+33=43 minutter 


Total reisetid Oslo-Kristiansand forventes å være 3 timer og 40 minutter.  


 


 


                                                      


3 KVU InterCity Oslo-Porsgrunn 1t 36 min 


LenkeID Lenke Forventet reisetid


1 Oslo - Avgreining IC 01:34:48


11 Avgreining IC - Porsgrunn Dagens 00:02:00


18 Porsgrunn Dagens - Skien S 00:10:00


20 Skien-Påkoblingspunkt 00:33:00


22 Avgreining Sørlandsbanen - Kristiansand (Gjerstad-KrSand: 1:31t) 01:20:00


SUM 3:39:48
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7.2.2 Konsept I.1 Indre om Neslandsvatn 


Fjerntoget kjører Vestfoldbanen, deretter om Skien S for så videre til Neslandsvatn og sørover til 


påkobling eksisterende Sørlandsbane. Det forutsettes et stopp mellom Skien S og påkoblingen  


Indre trasé til Neslandsvatn er 67km mellom Skien S og påkoblingspunktet Sørlandsbanen. 


Forventet kjøretid tilsvarer: 


 10 km med 5 minutter kjøretid. Stopp i Porsgrunn på 5 min. 


 67km/200km/t=0,34t tilsvarende 20 minutter 


 Et stopp i Skien og et stopp før påkoblingspunktet for Sørlandsbanen gir 2 stopp a 5 min=10 


min 


 Forventet reisetid ny trasé=10+30=40 minutter 


Total reisetid Oslo-Kristiansand forventes å være 3 timer og 37 minutter.  


7.2.3 Konsept M1 Midtre  


Fjerntoget kjører Vestfoldbanen, deretter om Porsgrunn for så videre om Menstad og sørover til 


påkobling eksisterende Sørlandsbane. Det forutsettes et stopp mellom Porsgrunn og påkoblingen  


Midtre trasé er 66km mellom avgreining IC og påkoblingspunktet Sørlandsbanen. Forventet kjøretid 


tilsvarer: 


 66km/200km/t=0,33t tilsvarende 20 minutter 


 Et stopp i Porsgrunn og et stopp før påkoblingspunktet for Sørlandsbanen gir 2 stopp a 5 


min=10 min 


 Forventet reisetid ny trasé=30 minutter 


Total reisetid Oslo-Kristiansand forventes å være 3 timer og 27 minutter.  


7.2.4 Konsept M2 Midtre 160 km/t 


Fjerntoget kjører Vestfoldbanen, deretter om Porsgrunn for så videre om Menstad og sørover til 


påkobling eksisterende Sørlandsbane. Det forutsettes et stopp mellom Porsgrunn og påkoblingen  


Midtre trasé med lavere hastighetsprofil er 68km mellom avgreining IC og påkoblingspunktet 


Sørlandsbanen. Forventet kjøretid tilsvarer: 


 68km/160km/t=0,42t tilsvarende 26 minutter 


 Et stopp i Porsgrunn og et stopp før påkoblingspunktet for Sørlandsbanen gir 2 stopp a 5 


min=10 min 


 Forventet reisetid ny trasé=36 minutter 


Total reisetid Oslo-Kristiansand forventes å være 3 timer og 33 minutter.  


7.2.5 Konsept Ytre 


Fjerntoget kjører Vestfoldbanen til avgreining fra IC med stasjon i Eidanger og videre sørover til 


påkobling eksisterende Sørlandsbane. Det forutsettes et stopp mellom Eidanger og påkoblingen  


Ytre trasé er 64km mellom avgreining IC og påkoblingspunktet Sørlandsbanen. Forventet kjøretid 


tilsvarer: 


 64km/200km/t=0,32t tilsvarende 19 minutter 


 Et stopp i Eidanger og et stopp før påkoblingspunktet for Sørlandsbanen gir 2 stopp a 5 


min=10 min 


 Forventet reisetid ny trasé=29 minutter 


Total reisetid Oslo-Kristiansand forventes å være 3 timer og 26 minutter.  
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7.2.6 Konsept S2 


Konsept S2 forutsetter fjerntog over eksisterende Sørlandsbane, for overgang til Bratsbergbanen og 


videre sørover gjennom Ytre korridor.  


Reisetid på strekningen Drammen-Kongsberg og strekningen Kongsberg-Drammen er redusert med 


4 minutter sammenlignet med dagens forutsatt utbedringer på linja.  


Total reisetid Oslo-Kristiansand forventes å være ca. 4 timer og 11 minutter.  


 


 


  


S2 - Kongsberg - Skien - Porsgrunn - (Ytre, 1 stopp før Avgreining Sørlandsbanen)


LenkeID Lenke


Dagens kjøretid Oslo-Drammen


[uten stopp]


Forventet kjøretid


[uten stopp] Stopp


Sum 


forventet 


reisetid


Oslo - Drammen 00:33 00:33 00:05


Drammen - Kongsberg 00:34 00:30 00:05


Kongsberg - Nordagutu 00:34 00:30


Nordagutu - Skien 00:28 00:25 00:05


18 Porsgrunn Dagens - Skien S 00:10 00:10 00:05


12 Porsgrunn Sør - Avgreining Sørlandsbanen (Ytre, 0 stopp) 00:18 00:18 00:05


22


Avgreining Sørlandsbanen - Kristiansand (Gjerstad-KrSand: 


1:31t) 01:20 01:20


SUM 03:57 03:46 00:25 04:11
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Forord 


Denne delrapporten om ikke-prissatte konsekvenser inngår i Jernbaneverkets KVU 


(konseptvalgutredning) for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har 


en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger kan 


reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette 


forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik- Porsgrunn 


(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920 og 30 tallet. Strekningen 


blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990-tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. Dette 


arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og Aust-


Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 


Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 


innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet 


enda mer relevant.  


I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 


konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 


Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, 


mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 


Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til 


måloppnåelse. Til sist er det gjort det ulike analyser bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske 


analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet 


kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 


kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre 


politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i 


Nasjonal transportplan. 


Denne rapporten er utarbeidet av COWI AS med Odel som underleverandør. Tema i denne 


rapporten er ikke-prissatte konsekvenser. Hovedforfattere er Beate Aase Heidenreich (nærmiljø og 


friluftsliv, naturmangfold, naturressurser) og Janne Walker Ørka (landskapsbilde), i tillegg har 


følgende fagpersoner deltatt: Torbjørn Røberg fra Odel (kulturmiljø), Jesper Vesøen (GIS-analyser 


og modellering), Kristin Moldestad (nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, naturressurser) og Pål 


Stabell og Hanne Samstad (kvalitetssikring). 


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine 


Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende 


deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen 


(kapasitet), Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob 


Kristiansen (estimering, usikkerhetsanalyse). 
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1 Sammendrag 


Denne rapporten er en delrapport for konseptvalgutredning Grenlandsbanen, som er en vurdering av 


sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Fem alternative konsepter er vurdert. 


Rapporten bygger på metoden i Statens vegvesen håndbok V712 om konsekvensanalyser. Metoden 


er videreutviklet for å tilpasses et overordnet plannivå, ved innføring av begrepet konfliktpotensial i 


stedet for konsekvens. Virkningene av foreslåtte konsept er vurdert i for temaene naturmangfold, 


nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturressurser og landskapsbilde. Det er gjennomført en GIS-


analyse av beslagssonen for å avdekke konfliktpotensial i form av arealbeslag og nærføring til 


nasjonalt og regionalt viktige ressurser. Beslagssonen følger traseen og er 100 meter bred rurale 


strøk og 40 meter bred tettstedsområder. Det er ikke foretatt rangering mellom fagtemaene. 


Konsept I.1 er det alternativet som beslaglegger mest areal med dyrket mark. Konseptet har lav 


konfliktpotensial for tre av fagtemaene.  


Konsept M.1 har konfliktpotensial på grunn av arealbeslag av et INON-område, en naturtypelokalitet 


og et statlig sikret friluftsområdet, samt nærføring til viktige kulturmiljø.  


Konsept M.2 er vurdert til å ha størst konfliktpotensial for tema kulturmiljø. Konseptet går stedvis 


gjennom områder med svært høy tetthet av automatisk fredete kulturminner. To steder medfører 


dette nærføring til verdifulle automatisk fredete kulturminner. Porsgrunn har byområde med 


nasjonale interesser i influenssonen til konseptet. Mange kilometer med dagsone i småkupert-


landskap gjør at konseptet også har et potensial for konflikt for tema landskapsbilde.  


Konsept Y.2 har et høyt konfliktpotensial for tema naturmangfold. Området mellom Porsgrunn og 


Bamble har nasjonalt viktig naturmiljø. Traséen kan føre til arealbeslag i tre utvalgte naturtyper og ni 


naturtyper av nasjonal verdi (A). I tillegg vil naturreservatet Frierflogene bli berørt.  


Oppsummert er konsept I.1 er det alternativet med lavest konfliktpotensial og konseptet Y.2 det 


alternativet med høyest konfliktpotensial. Tabell 11-2 viser konfliktpotensialet til de fem alternative 


konseptene. Konfliktpotensialet er vurdert på et overordnet nivå og vil for alle fem alternativer bli 


justert ved detaljering i neste planfase. 


Tabell 1-1. Tabellen viser fordelingen av konfliktpotensial for hvert konsept. 


 


I.1 M.1 M.2 Y.2


Fordeling av konfliktpotensial konseptene.


Lavt lav-middels middels middels-høyt høyt
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2 Innledning  


Denne rapporten er en underlagsrapport for konseptvalgutredning hvor det skal vurderes en mulig 


sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, fra Grenland sørøst i Telemark fylke, til vestre 


del av Aust-Agder. På denne strekningen er det ikke jernbane i dag. Tiltaksområdet omfatter tre av 


Grenlandskommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble), Kragerø kommune og Gjerstad kommune i 


Aust-Agder. Utredningsområdet har videre grensesnitt mot Siljan, Drangedal, Nome og Sauherad 


kommune. 


På konsekvensutredningsnivå er det viktig å identifisere de ikke-prissatte potensielle konfliktene med 


størst negativ betydning innenfor hvert konsept og som eventuelt kan vanskeliggjøre realisering av 


konseptet. Prissatte og ikke-prissatte virkninger skal samlet sett peke på de viktigste virkningene av 


konseptene og danne grunnlaget for konklusjonene i prosjektet. 
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3 Bakgrunn 


 


Konseptvalgutredningen skal vurdere en mulig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, 


fra Grenland sørøst i Telemark fylke, til vestre del av Aust-Agder. På denne strekningen er det ikke 


jernbane i dag. Tiltaksområdet omfatter tre av Grenlandskommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble), 


Kragerø kommune og Gjerstad kommune i Aust-Agder. Tiltaksområdet har videre grensesnitt mot 


Siljan, Drangedal, Nome og Sauherad kommune. 


Grenland er en av 13 bo- og arbeidsregioner1 beliggende langs transportkorridoren mellom Oslo, 


Kristiansand og Stavanger. Korridoren er 


definert i Nasjonal transportplan som 


transportkorridor 3. Korridor 3 har en viktig 


funksjon lokalt, regionalt, nasjonalt – og i noen 


tilfeller også internasjonalt – for å knytte 


arbeidsmarkedsregioner sammen og 


transportere varer og tjenester mellom landets 


åtte største byer2 og til kontinentet. 


Reisetidsbesparelser i korridoren vil følgelig gi 


trafikale virkninger, og potensielt regional 


utvikling, i områder også utover de direkte 


berørte kommunene. Influensområdet for gods 


inkluderer de kystnære delene av fylkene langs 


traseen til Sørlandsbanen mellom Oslo og 


Stavangerregionen3. Rogaland og Sørlandet vest 


for Kristiansandsregionen defineres ut av 


influensområdet for persontransport for dette 


tiltaket, ettersom fly og vei dominerer på lange 


reiser mellom øst og vest i korridoren. 


3.1 Arealbruk 


Tiltaksområdets sentrale by- og arbeidssenter er konsentrert rundt Porsgrunn og Skien, de historiske 


bysentrene i Grenland. Sør for Porsgrunn ligger tettstedene Brevik, Stathelle og Langesund som en 


forlengelse av dette bybåndet. Utenom Grenlandsbyene finnes tettstedet og turistmålet Kragerø, 


handelsstedet Brukelandsheia og kommunesenteret Kirkebygda i Gjerstad, samt tettsteder som 


Tangen i Kragerø kommune og sentrum i Drangedal. Tiltaksområdet består videre av kystlandskap 


og skogsområder. 


I henhold til gjeldende areal og transportplan (ATP) for Grenland er det en viktig målsetting å 


tilrettelegge for utbygging i bysentrene og en høyere arealutnyttelse innenfor den sammenhengende 


bebyggelsen mellom Skien og Langesund, kalt bybåndet.  


                                                      


1 Bo- og arbeidsregionene etter synkende størrelse Oslo, Stavanger/Sandnes, Drammen, Tønsberg, Sandefjord/Larvik, 
Grenland, Arendal, Kristiansand, Mandal, Eigersund, Risør, Farsund/Lyngdal og Flekkefjord. 


2 Oslo, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Skien, Sandefjord og Larvik 


3 Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest Agder samt Rogaland 


Figur 3-1. Influens- og tiltaksområdet i 
konseptvalgutredningen. Tiltaksområdet 
defineres av omrisset rundt Grenland. Oransje 
farge illustrerer det primære influensområdet. 
Lys oransje illustrerer utvidet influensområdet 
knyttet til gods. Kilde: Hovedrapport KVU 
Grenland 
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Bybåndet omkranses av verneverdige kulturlandskap i nordøst og skogsområder i øst og vest. Langs 


den østlige siden av dalen mellom Skien og Porsgrunn deler en markant høyderygg opp 


byggesonene. På vestsiden, hvor utbyggingspresset er størst, har bebyggelsen spredt seg over hele 


dalbunnen og i noen grad oppover dalsiden. De viktigste landbruksområdene i Grenland ligger på 


øst- og nordsiden av bybåndet. Bo- og næringsutvikling i områder med landbruksareal medfører en 


potensiell arealbrukskonflikt. I de siste årene har omdisponering av dyrka mark til andre formål enn 


jordbruk vært større i Telemark enn i nabofylkene. Mellom Porsgrunn og Langesund er landskapet 


kupert med knauser og koller.  


De kystnære delene av Grenland og dalføret innover til Porsgrunn og Skien ligger under marin 


grense4. Grunnforholdene i dette området består av mye leirmasser, som stedvis gjør grunnen 


ustabil. I henhold til risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) tilknyttet areal og transportplan for 


Grenland, er det påvist sårbarhet langs bybåndet i form av dårlige grunnforhold, skred, flom i hoved- 


og sidevassdrag, stormflo og økt havnivå. 


3.2 Mål og krav 


Samfunnsmål: 


• Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne 


gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet 


skal gi regional utvikling og et større felles bo- og arbeidsmarked. 


Effektiv: 


• En transport som er robust, tilgjengelig, og pålitelig for reisende og gods med 


konkurransedyktig reisetid.  


Regional utvikling: 


• Utvikle og utvide bo- og arbeidsmarkeds- regionene mellom Buskerud/Vestfold, og 


Agderbyene mot hovedstaden  


Miljøvennlig: 


• En transport som kan håndtere store volumer og som begrenser miljøskadelige virkninger av 


transport 


3.2.1 Krav i silingsprosessen 


I forbindelse med siling av et vidt omfang av konsepter ned til et utvalg konsepter for videre analyse, 


er det stilt krav til konseptene. Silingen er utført før analysen av ikke-prissatte virkninger. Viktige krav 


for ikke-prissatte verdier er: 


 Nasjonale verneområder skal unngås.  


Indikatorer/silingskriterier: Vurdering på kart hvor verneområdene er identifisert. 


 Unngå inngrep i områder der det er arealknapphet og estetiske verdier. 


Indikatorer/silingskriterier: Arealinngrep i bybåndet. Arealinngrep i området med estetisk verdi. 


 


                                                      


4 Marin grense betegner landområder som etter siste istid var dekket av hav. I Oslofjordregionen er Liteneste marine grense 
målt til 150 meter over havet.  
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4 Metode 


Ikke-prissatte tema er verdier og ressurser som ikke kan omsettes på et marked. Det er vanskelig å 


anslå kroneverdien på disse ressursene. Metoden brukt i dette arbeidet er hentet fra Statens 


vegvesens håndbok V712 "Konsekvensanalyser". Metoden er forenklet og tilpasset et strategisk 


utredningsnivå. Håndbok V712 metoden er for detaljert og forutsetter en mer presis lokalisering av 


tiltaket.  


Fra håndbok V712: 


"Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser på strategisk nivå må tilpasses arbeidet med overordnede 


(lite detaljerte) konsepter som spenner over store geografiske områder. Det betyr at de må avdekke 


viktige storskala sammenhenger for miljøtemaene og identifisere mulige konflikter som representerer 


brudd på nasjonale miljømål."   


Ved tilpasning av metoden er det sett på sammenlignbare konseptvalgutredninger innen 


transportsektoren andre steder i Norge som: KVU Voss–Arna, KVU for kryssing av Oslofjorden, KVU 


Hønefoss. Rapporten "Analyse av ikke-prissatte konsekvenser i tidligfase" (Brattheim 2014) er også 


brukt i metodearbeidet. 


Håndboken deler ikke-prissatte virkninger inn i fem fagtema: 


 Naturmangfold 


 Nærmiljø og friluftsliv 


 Kulturmiljø 


 Naturressurser 


 Landskapsbilde 


 


4.1 Innsamling av data 


Det er innhentet data for fagtemaene fra åpne offentlig tilgjengelige databaser, fylkesmenn, 


fylkeskommuner og kommunenes nettsider. Kommunene er ikke involvert i innsamlingen av dataene 


med unntak av tema nærmiljø og friluftsliv hvor viktige nærområder er kartlagt nær tettsteder. Data 


er supplert med befaring i felt den 3.9.2015 for tema landskapsbilde.  


Utvelgelsen av elementer innen hvert fagtema er gjennomført i henholdt til håndbok V712, tilpasset 


KVU nivå, slik at bare elementer som har betydning for beslutningsgrunnlaget er vurdert. Hvilke 


element som er inkludert er beskrevet under hvert fagtema. Datasettet ble presentert for 


ressursgruppen for KVU Grenland i møte den 22.9.2015. For å kvalitetssikre datagrunnlaget 


ytterligere ble dataene presentert for Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark i møte 


den 03.9.2015 med. Deltakerne ble bedt om å gi tilbakemelding på innsamlede data. 


 


4.2 Verdi, omfang og konsekvens 


Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte virkninger:  


 


 Verdi - vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Hensikten er å skille mellom verdifulle 


og mindre verdifulle områder. Verdisettingen gjøres forenklet metodisk i forhold til håndbok V712. 


Begrepet ressurser brukes om elementer, miljø, forekomster av vesentlig verdi. 
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 Omfang - vurdering av hvordan et område påvirkes av konseptene dersom de realiseres. 


Omfanget kan være både positivt og negativt. Omfang kan ikke vurderes på dette nivået, men en 


mulig virkning av tiltaket omtales. 


 Konsekvens - fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. Konsekvens framkommer ved 


sammenstilling av verdi og omfang. Her brukes begrepet konfliktpotensial (lavt, middels eller 


høyt). Konfliktpotensial anses som negativt der ikke annet er angitt. 


 


4.2.1 Verdi 


I dette analysearbeidet er det valgt å gjøre en overordnet verdivurdering av de viktigste ressursene 


innen hvert fagtema. Håndboken deler ressursene inn i liten, middels og stor verdi. I denne analysen 


er det søkt å finne ressurser av middels og høy verdi. Dette skal så langt det er mulig gjengi 


interesser av regional og nasjonal verdi. 


 


4.2.2 Mulig virkning og omfang av tiltaket 


Jernbaneutbygging vil påvirke et område gjennom direkte inngrep og/eller nærføring. På dette nivået 


er det hensiktsmessig å vurdere virkningen ut i fra jernbanetraséens korridor. Innenfor korridoren er 


det rom for endringer og lokale tilpasninger som vil bli sett på i videre plan- og utredningsarbeid. 


Omfanget av tiltaket er derfor ukjent på KVU nivå.  


 


Analysebredde 


Ved vurderingen av hvordan tiltaket påvirker en ressurs har vi definert to soner. En beslagssone og 
en influenssone. Beslagssonen er vurdert til 100 meter i rurale strøk og 40 meter i tettstedsområder, 
se figur 4-1.  


Beslagssonen er definert som det faktiske midlertidige og det permanente arealbeslaget til 


jernbanen. Influenssonen defineres som fjernvirkningen av jernbanen og er her definert til å være lik 


for alle fagtema i KVU, men vil på et senere plannivå variere. Influenssonen er lagt inn i 


ressurskartene for hvert tema som 1000 m på hver side utenfor tettsteder og 200 m i 


tettstedsområdene. I kartene er det influenssonen som synes. Influenssonen visualiserer hvor 


konseptet går i dagen og hvor det går i tunnel. Skille mellom tettstedsområder og der det er spredt 


bebyggelse vises som utformingen av influenssonen, se figur 4-2. Der det ikke finnes soner går 


tiltaket i tunnel. Stasjonsområder i dagen og strekninger med bru er definert til å ha samme influens- 


og beslagssone som dagsone for trasé. Tuneller over 1 km og stasjoner i tunnel er vurdert til å ikke 


ha omfang på dette plannivået. Deponi, tilførselsveier og anleggsveier er ikke vurdert.  
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Figur 4-1. Området innenfor rød strek er definer som beslagssone og området angitt med gul 


strek er influenssone. Illustrasjon: COWI AS. 
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Figur 4-2. Beslags- og influenssone vist som eksempel hentet i et utsnitt av 
naturressurskartet. Beslagssonen vises ikke på grunn av målestokken, influenssonen er 
angitt som avrundet "pølse" i tettstedsområder og med spisse hjørner der det er spredt 
bebyggelse. Gule områder er stasjonsområder. Der hvor det ikke er soner går jernbanen i 
tunnel. Illustrasjon: COWI AS. 


 


4.2.3 Konsekvens 


I denne rapporten brukes begrepet konfliktpotensial og betegnes som lavt, middels eller høyt. 


Konfliktpotensialet er som regel negativt i KVU for ikke-prissatte virkninger fordi mulige bedringer 


som følge av tiltaket ikke analyseres da. Eksempler på dette er bedret tilgjengelighet og reduksjon av 


støy. 
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Konsepter som i denne utredningen er vurdert til å ha høyt konfliktpotensial, kan i senere planfase 


optimaliseres og negative virkninger kan reduseres gjennom avbøtende tiltak. 


Det er gjennomført en GIS-analyse som måler inngrep i beslagssonene mot datasett innen hvert 


fagtema vist i tabell 1. GIS-analysen gir treff mot data som oppgis i kvadratmeter. For influenssonen 


er omfanget kun beskrevet for noen fagtema, men vist i alle ressurskartene. Virkningene i 


influensområdet ses på i senere plan- og utredningsarbeid.  


 


4.3 Behandling av data 


GIS-verktøy er benyttet for visualisering innsamlet data i beslag- og influenssonene.  


 


Tabell 4-1. Datasett brukt i analysen. 


Ikke-prissatte tema med nasjonal og regional verdi 


Datasett som analyseres gjennom GIS-analyser 


(arealer): beslag og influens. 


Beslagssone 


(20m/50m) 


Influenssone 


(200m/1000m) 


Landskapsbilde:  


Naturvernområder, INON m/buffer, 


Landskapsregioner. DEM høydelag – 3D modell.  


Fanges opp i andre 


tema (kultur) 


Faglig vurdering/ 
skjønnsmessig 
analyse 


Nærmiljø og friluftsliv: 


Sikrede friluftsområder, merkede turstier og 


turisthytter (DNT, fra N50‐kart), bygninger 


(Fritidsbolig N50), Bygninger Off./Privat tjeneste 


N50. Tettstedsnære turområder, 200 års flom. 


Skytebaner. 


Sikrede 


friluftsområder, 


tettstedsnære 


friluftsområder og 


skytebaner 


Ingen analyse 


Kulturmiljø: 


Registrerte forekomster. Fredete kulturminner 


og -miljøer (linjer, punkter og flater, fra 


Askeladden), viktige kulturlandskap (DN)  


Alle Faglig vurdering / 


skjønnsmessig 


analyse 


Naturmangfold: 


Verneområder, inkl. forslag til vern, verneområder 


for vassdrag, utvalgte naturtyper (B og A), 


naturtyper (B og A), INON-områder med buffer (1 


km). Nasjonale laksevassdrag, vassdrag med 


elvemusling, prioriterte arter. 


Arter, vernede 


vassdrag, INON 1km, 


Naturtyper, Naturtyper 


utvalgte, Foreslåtte og 


eksisterende 


naturvernområder, 


elvemuslingsvassdrag. 


Ingen analyse  


Naturressurser: 


Skog (bonitet), dyrka mark (AR50), 


mineralressurser, grus‐ og pukkressurser, 


grunnvannsdata,  


Dyrka mark (AR50), 


mineralressurser, 


grus‐ og 


pukkressurser, og 


dyrkbar jord. 


Skogbonitet vurderes. 


Ingen analyse  
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4.4 Sammenstilling 


Fagtemaene er vektet likt i sammenstillingen.  


4.5  Konseptutvikling 


I prosessen med utarbeidelse av alternative jernbanetraseer ble det utarbeidet en oversikt over 


såkalte "showstoppers" for ikke-prissatte tema, se figur 4-3. Showstopperne ble vurdert som 


registrerte regionalt og nasjonalt viktige elementer og INON-område. 


Det ble innhentet data fra offentlig tilgjengelige databaser. Datasettet over nasjonalt viktige verdier i 


Grenlandsområdet ble presentert for ressursgruppen for KVU Grenland i møte den 22.9.2015. For å 


kvalitetssikre at korrekt data var samlet ble dataene videre presentert for Telemark fylkeskommune 


og Fylkesmannen i Telemark i møte den 30.9.2015. Deltakerne ble bedt om å gi sine 


tilbakemeldinger og innspill på innsamlede data. Innsamlede og kvalitetssikrede data var med å 


danne grunnlaget for utvikling av konseptene. 


Formålet med utredning i denne tidlige fasen var å redusere faren for inngrep i: 


 Viktige naturmiljø og naturressurser 


 INON-områder 


 Naturvernområder (naturreservat, biotopvernområder og nasjonalparker), inkludert foreslåtte 


verneområder 


 Nasjonalt viktige kulturmiljø 


 Nasjonalt og regionalt viktige friluftslivsområder (statlig sikrete friluftsområder) 


 Områder med truede artsforekomster, (rødlistearter i kategoriene VU, EN, CR og prioriterte arter) 
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Figur 4-3. Oversikt over de viktigste ikke-prissatte tema som ble inkludert i grunnlaget for 
tegning av alternative konsepter. Illustrasjon: COWI AS. 
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4.6 Ikke vurderte tema 


4.6.1 Reiseopplevelse 


Reiseopplevelsen defineres som den reisendes opplevelse av område og den reisendes opplevelse 
av togturen sett fra toget. Det er en avgjørende faktor hvilken hastighet toget kjører i med hensyn til 
hvor mye øyet til den reisene opplever underveis. Reiseopplevelse er ikke vurdert på dette 
strategiske nivået og forutsettes utredet i neste planfase. 
 


4.6.2 Naturfarer 


Naturfarer er ikke med tatt i tema ikke- prissatte virkninger, på dette plannivået anses det for å kunne 
være relevant under tema prissatte virkninger. 
  


4.6.3 Støy 


Støy er det deltema som er svært avhengig av de fysiske løsningene, en rekke tiltak kan vurderes å 
ta i bruk for å avbøte. Støy er ikke vurdert på dette strategiske nivået og forutsettes utredet i neste 
planfase. 
 
Lokal og regional utvikling er ikke en del av denne rapporten. 
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5 Beskrivelse av konseptene 


Det ble utviklet flere konsept hvor 4 gikk til analyse etter silingsrunder. Et konsept inne i landet- indre 


korridor, to midt imellom, og en ytre korridor nærmere kysten, se figur 5-1.  Alle konseptene har både 


dagsoner og tunnel. Store deler av strekningene går i tunnel. Alle konseptene har dagsoner som 


overlapper hverandre i bybåndet. Videre følger en beskrivelse av konseptene slik de i hovedtrekk er i 


sillingsrapporten. Jernbanen har dobbeltspor med driftsvei på innsiden av gjerde langs hele traséen. 


 


Figur 5-1 viser konseptene. Illustrasjon: Multiconsult 


 


5.1.1  Konsept I.1 


Indre korridor med ny stasjon i fjell i Skien sentrum. Vestfoldbanen til Porsgrunn og ny bane om 


Skien, med stasjon i Skien. Den indre korridoren har elementer fra den såkalte Indre linje fra arbeidet 


med fylkesdelplan i 1999/2000. I dette konseptet vil Grenlandsbanen følge IC-strekningen til Skien 


(dobbeltspor Porsgrunn-Skien forutsettes).  


Stasjon og linjeføring i Grenland. I dette alternativet etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for 


dagens stasjon (ved det såkalte Behakvartalet). Nord for stasjonen går traseen i dagen langs ny fv. 


36 før den går inn i tunnel ved Hovengasenteret fram til Skien stasjon. Det foreslås ny stasjon i fjell 


ved Skien sentrum (Landmannstorget). Nord for dagens stasjon fortsetter tunnelen mot vest, krysser 


Falkumelva og går inn under Gulset før linjen krysser over Farelva (ev. søndre del av Norsjø).  


Traséføring vest for Skiensvassdraget. Banen fortsetter sørover retning Kilebygda og ligger i en 


trasé nord for Flåtevann. Før Neslandsvatn krysses både nordre del av Rørholtfjorden og Nedre 
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Toke på bru. Det er videre forutsatt ny trasé også videre sørover mot Brukelandsheia (med stasjon 


der) og en ny tilkobling til dagens bane mellom Brukelandsheia og Skorstøl. Dette kan eventuelt 


løses som to utbyggingsetapper. Total lengde på korridoren i Konsept I.1 er om lag 77 km. 


Tabell 5-1. Fordeling av bru, dagsone og tunnel/kulvert for Konsept I.1. Kilde: Multiconsult 


Konsept I.1 Km % 


Bru 2,20 3 


Dagsone 24,09 31 


Tunnel/kulvert 51,16 66 


Total 77,45 100 


 


 


5.1.2 Konsept M.1 


Vestfoldbanen og ny bane om Porsgrunn med stasjonsplassering like ved dagens Porsgrunn 


stasjon. Stasjonen vil være felles for IC-tog og fjerntog. Midtre korridor ligger nærmest tidligere 


utredete traseer i vedtatt fylkesdelplan og Høyhastighetsutredningen. Her er det foreslått å koble seg 


på Eidangerparsellen nord for utløpet av Eidangertunnelen, krysse Skiensvassdraget mellom 


Porsgrunn og Menstad og deretter gå mot sørvest mot Bamble. I alternativet etableres ny Porsgrunn 


stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte Behakvartalet). Nord for stasjonen går traseen i 


dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved Hovengasenteret fram til Menstad og krysser over 


elva her på en høy bru like sør for vegbrua. Etter kryssing av elva vil korridor M krysse indre del av 


Vollsfjorden og passere sør for Flåtevann retning Dørdal. Fra Dørdal går banen sør for dagens E18, 


langs Bakkevannet og forbi Sannidal/Tangen. Deretter stiger traseen opp mot Brukelandsheia, hvor 


det etableres ny stasjon. Påkobling til Sørlandsbanen skjer mellom Brukelandsheia og Skorstøl. 


Total lengde på konsept M.1 er om lag 66 km. 


 


Tabell 5-2. Fordeling av bru, dagsone og tunnel/kulvert for Konsept M.1. Kilde: Multiconsult 


Konsept M1 Km % 


Bru 4,16 6 


Dagsone 14,83 23 


Tunnel/kulvert 46,73 71 


Total 65,73 100 


 


 


5.1.3 Konsept M.2 


Konsept M.2 tilsvarer konsept M.1, men med lavere hastighetsstandard og noe krappere kurvatur. 


Dette gjør at tunnelandelen reduseres. Traseen avviker fra M.1 i området vest for Vollsfjorden/sør for 


Flåtevann, hvor M.2 ligger sør for M.1, og mellom Tangen og Brukelandsheia, hvor M.2 ligger nord 


for M.1. M.2 er omtrent 2 km lengre enn M.1. 
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Tabell 5-3. Fordeling av bru, dagsone og tunnel/kulvert for Konsept M.2. Kilde: Multiconsult 


Konsept M2 Km % 


Bru 3,57 5 


Dagsone 29,93 44 


Tunnel/kulvert 34,69 51 


Total 68,19 100 


 


5.1.4 Konsept Y.2 


Vestfoldbanen og ny bane om Eidanger/Porsgrunn/Herøya med stasjon for fjerntog ved Eidanger. 


Dette konseptet innebærer avgrening fra fremtidig IC-trasé mot Porsgrunn/Skien. Parsellen Larvik-


Porsgrunn vil være ferdigstilt i 2018. Utløpet for Eidangertunnelen ligger ca. 2 km sør for dagens 


stasjon i Porsgrunn. Avgreining fra IC-traseén skjer i Storberget tunnel øst for Eidanger. Traseen vil 


videre måtte krysse Frierfjorden, trolig parallelt med dagens E18, før den går videre sørvest mot 


eksisterende Sørlandsbane.  


Stasjon på Eidanger/Vallemyrene 


 


Etter avgreiningspunktet i Storberget tunnel går traseen mot nord og krysser dalføret på tvers like 


nord for Eidanger. Eidanger stasjon vil være en ren fjerntogstasjon. Dette innebærer at det ikke blir 


direkte overgang mellom fjerntog og InterCity i Grenland. Det er da forutsatt at overgang må skje i 


Larvik. Det kan eventuelt etableres holdeplass for Bratsbergbanen ved den nye fjerntogstasjonen. 


Lokaliseringen av Eidanger stasjon er nær overordnet vegnett, men med lang gangavstand til 


sentrum og svært få arbeidsplasser i gangavstand fra stasjonen. I tråd med vekststrategien i 


Grenland er plasseringen i bybåndet, men da langt sør og ikke sentralt med tanke på fortetting og 


utvikling av kompakte knutepunkt. IC-stasjonen, som trolig vil ha den største mengden passasjerer, 


vil imidlertid kunne etableres sentrumsnært i Porsgrunn. Det er 1 metrobusslinje som passerer 


stasjonen. Uten en oppgradert lokaltogløsning er det få tilgjengelige togavganger inn til 


Porsgrunn/Skien. Det er ledige arealer i nærhet og således noe potensiale for utvikling. Totalt er 


potensiale for byutvikling og regionforstørring rundt fjerntogstasjonen utfordrende med Eidanger 


stasjon plassert på Vallermyrene. Potensialet vil være noe bedre med et utvidet lokaltilbud. 


Korridor sør for Eidanger 


Videre sørover fra Eidanger må traseen krysse Frierfjorden ved Grenlandsbrua. Hvilken side man 


krysser på, vil avhenge av valgt løsning for ny E18. Det er konflikter med bebyggelse på østsiden, og 


utfordringer med geologien på vestsiden. Mellom Porsgrunn og Frierfjorden er det også en rekke 


naturreservater. Sør for Frierfjorden vil en kystlinje ligge på utsiden av dagens E18 videre mot 


Kragerø. Ny stasjon foreslås etablert ved Tangen like ved dagens E18. Vest for Kragerø vil traseen 


ikke gå oppom Brukelandsheia, men ligge Lavere i terrenget lenger ute mot kysten, med tanke på 


videreføring langs en framtidig kystnær Sørlandsbane. Det må bygges forbindelse innover til dagens 


bane i området ved Skorstøl. Total lengde på korridoren er om lag 64 km fram til påkoblingspunkt 


dagens bane. 
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Tabell 5-4. Fordeling av bru, dagsone og tunnel/kulvert for Konsept Y.2. Kilde: Multiconsult 


Konsept Y2 Km % 


Bru 3,00 5 


Dagsone 24,02 37 


Tunnel/kulvert 37,52 58 


Total 64,54 100 
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6 Naturmangfold 


Naturmangfold defineres i Håndbok V712 som tema knyttet til terrestriske- (landjorda), limniske- 


(ferskvann) og marine- (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, 


jordmiljø) knyttet til disse.  


Naturmangfoldloven5skal gjelde for alle beslutninger som berører natur.  Lovens formål er at naturen 


med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare 


på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 


helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  


KVU er overordnet og det er viktig å få frem det viktigste naturmangfoldet som er de største verdiene 


nasjonalt og regionalt, for å få frem potensiell konflikt tiltaket har for temaet.  


 


6.1 Dagens situasjon 


Sjøen, vassdragene og skogsområdene danner de viktigste landskapsøkologiske 


sammenhengene i området som ligger i boreonemoral vegetasjonssone. 


Vegetasjonssonen har barskog, bjørke- og gråorskog med edelløvskog på gunstige 


steder. Området er et kollelandskap dominert av bart fjell med lite løsmasser. Det er stor 


variasjon i bergarter i området, se figur 9-5. Kambrosilurområder i Grenland, og i 


særdeleshet Frierflaugene-området ved Brevik er rike områder på naturmangfold da de 


har høy tetthet av levesteder for truede arter med naturtypene kalklindeskog, åpen 


kalkmark og kalkbarskog. Amfibolitt-berggrunn med eik og lind i Kragerø og Risør er 


også rike.  


 


6.1.1 Verneområder og utvalgte naturtyper  


Utredningsområdet har et høyt antall registrerte utvalgte naturtyper, se figur 6-2. Følgende utvalgte 


naturtyper er registrert i utredningsområdet: 


 Slåttemark - forekomster er knyttet til gamle kulturlandskap. 


 Slåttemyr - en forekomst sør for Hellestveitvann i Bamble. 


 Hule eiker - gamle, grove eiker i skogsterreng finnes i indre områder, spesielt i Drangedal og til 


grensende deler av Bamble/Kragerø. 


 Kalklindeskog - forekomster er konsentrert i området mellom Porsgrunn og Langøytangen. 


Området har tolv naturreservat mellom 432 - 2300 daa, se figur 6-1, i tillegg kommer Jomfruland på 


125 253 daa, foreslått som nasjonalpark.  Verneområdene langs kysten sammenfaller flere steder 


med den utvalgte naturtypen kalklindeskog. I indre og høyereliggende strøk finnes større områder 


med naturreservat og naturtyper som er svært viktige (A). 


                                                      


5 Lov 19 juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold 
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Figur 6-1. Vernede områder i utredningsområdet med rød skravur, lilla er foreslåtte 
verneområder. Kilde: Naturbase. 


 


6.1.2 Rødlistearter 


Arter som kan ha en risiko for å dø ut i Norge er oppført på norsk rødliste for arter. Området er 


undersøkt for arter i kategoriene sårbar (VU), sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR). De fleste 


rødlisteartene er funnet i områder som enten er registrert som utvalgt naturtype eller naturtyper med 


verdi A eller B. Les mer om rødlisteartenes vurdering i analysen er beskrevet i metodekapittelet.  


Elvemusling Margaritifera margaritifera finnes i flere vassdrag i utredningsområdet og er med i 


analysen som en indikatorart for sårbare vassdrag. Arten er tillegg til å være oppført som sårbar 


(VU) på norsk rødliste også oppført på den internasjonale rødlisten som sterkt truet. Norge har en 


tredjedel av verdens bestand av elvemusling. Norge har derfor et spesielt ansvar for ivaretagelse av 


denne arten. Elvemuslingen er sårbar for endringer i vannmiljø og er følsom for anleggsvirksomhet 


som fører til økte mengder partikler i vassdraget.  


6.1.3 INON- områder 


Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON-områder) er lagt inn i registreringskartet med en buffersone 


på 1 km. INON-områdene er områder beliggende en kilometer eller mer (i luftlinje) fra tyngre 


tekniske inngrep. Flere av INON-områdene er villmarkspregede skoger. Nyere tids forskning 


dokumenterer at disse områdene kan ha like store naturverdier som skog i verneområder (Sverdrup-
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Thygeson A. 2014). INON er derfor inkludert i vurderingene som viktige områder med stort 


naturmangfold. INON-områdene er lagt inn i registreringskartet med en buffersone på 1 km.  


 


 


Figur 6-2. Utvalgte naturtyper vist som et punkt. Dette er områder men vises slik på grunn av 
målestokk. Gul=slåttemark, orange=slåttemyr, brun=hule eiker, grønn=kalklindeskog. Kilde: 
Naturbase. 


 


6.1.4 Vannmiljø 


Østre deler av utredningsområdet hører til vannregion Vest-Viken, med vannområdene 


Kragerøvassdraget og Skien – Grenlandsfjordene, Buskerud fylkeskommune er 


vannregionmyndighet. Vestre deler med Gjerstad og Brokelandsheia drenerer til vannregion Agder 


med vannområdene Gjerstad-Vegår. Vest-Agder fylkeskommune er vannregionmyndighet. Innenfor 


hvert vannområde finnes flere vannforekomster. Vannregionmyndighetene har ansvar for EUs 


vanndirektiv og alle vannforekomster skal undersøkes for kjemisk og økologiske tilstand med 


handlingsplaner frem mot 2021.  


Laks og sjøørret 


Både laks og sjøørret finnes i utredningsområdet. Laksen vandrer hovedsakelig opp i 


Skiensvassdraget og Herreelva i Bamble for å gyte, mens sjøørreten bruker mindre elver til 


oppvekst- og gyteområder. Store deler av Telemarks kystlinje er definert som nasjonal laksefjord, jf. 


grønn skravur i  


figur 6-3, med Numedalslågen i Vestfold, som nasjonal lakseelv. Nasjonale laksevassdrag og 


laksefjorder har et særlig vern.  
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Vernede vassdrag 


Verneplan for vassdrag har som mål å ta vare på et representativt utvalg av norske vassdrag, og er i 


første omgang et vern mot kraftutbygging. Verna vassdrag i utredningsområdet er: Siljavassdraget, 


Herreelva, Bamble-Solum-Drangedal, Rørholtfjorden, Kjøllbrønnselva, Gjerstadvassdraget og 


Vegårsvassdraget, se  


figur 6-4. 
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Figur 6-3 viser nasjonal laksefjord med grønn skravur og anadrome6 elvestrekninger med 
oransje. Kilde: Lakseregisteret, Miljødirektoratet. 
 


 
Figur 6-4 viser verna vassdrag med nedbørsfelt. Kilde: Naturbase. 


 


                                                      


6 Den strekning laksefisk, inkludert unger av slik fisk, kan vandre i et vassdrag opp til første vandringshinder. 
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6.1.5 Metode 


Naturmangfoldloven definerer naturmangfold som "biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold 


og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning".  


Til analysen er data av nasjonal og regional verdi er vektlagt i henhold metodikken beskrevet i 


Håndbok V712. Dette omfatter nasjonale verneområder, utvalgte naturtyper, naturtyper i kategoriene 


A og B, prioriterte arter, rødlistede arter i truethetskategoriene VU, EN, CR. I tillegg er inngrepsfrie 


naturområder i Norge (INON-områder) inkludert i analysene.  


Det er ikke hentet inn kommunale data om viltområder eller sensitive data fra Fylkesmannen, da de 


er vurdert å ikke være beslutningsrelevante i denne KVU. Temaene utredes på et annet plannivå. 


Naturtypekartlagte naturområder er verdisatt i følgende kategorier: A – svært viktig (nasjonalt viktig), 


B – viktig, (regionalt viktig). C –viktig (lokalt viktig). Naturtypene A og B er beslutningsrelevante på 


KVU-nivå. 


Arter som er oppført i truethetskategoriene på norsk rødliste for arter er med i analysen. Dette er 


kategoriene: sårbar (VU), sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR). Det er innsamlet data fra perioden 


2000–2014. Ikke relevante data som store rovdyr (ulv og gaupe), ål og fugl (aves-artene) er utelatt 


fra datasettet. I tillegg er treslaget ask fjernet fra datasettet, noe som begrunnes med at treslaget ble 


oppjustert fra kategorien nær truet (NT) til sårbar (VU) i ny utgave av rødlista (2015). Ask er et av de 


dominerende treslagene i utredningsområdet, blant annet i edelløvskogforekomster. Registreringene 


i databasene omfatter ikke fullstendig kartlegging og eventuelle enkeltforekomster av arten må 


hensyntas ved detaljering av trasé.  


Vannforekomster er vurdert ikke beslutningsrelevant for KVU Grenland. Hver vannforekomst må 


kartlegges og analyseres i forhold til omfang og konsekvens på et senere plannivå. De 


landskapsøkologiske funksjonene til vassdragene er ikke vurdert. Leveområder for vilt og 


landskapsøkologiske sammenheng av tiltaket er ikke vurdert, dette må tas i senere planfase. 


Konseptenes omfang er analysert i forhold til beslagssonen for temaet naturmangfold. Der den 


statiske influenssonen, definert innledningsvis, kan komme i konflikt med naturmangfoldtema er 


disse til en viss grad også nevnt den beskrivende analysen av konseptet. Det er knyttet stor 


usikkerhet til omfangsvurderingen fordi analysen er på et overordnet nivå.  


Influensområdet varierer for de ulike kategoriene av naturmangfoldtemaet. For landskapsøkologiske 


sammenhenger og hjortevilt er influensområdet stort, men for andre viltarter er området mindre. For 


ferskvannsorganismer betraktes nedbørfeltet som influensområde med vekt på de deler som ligger 


nedstrøms påvirkning. Vandringshindre vil ha påvirkning også oppstrøms. Amfibier er nært knyttet til 


vannforekomster og influensområdet knyttes til åpent vann og våtmark. Innen flora er 


influensområdene stort sett knyttet til voksested. I KVU Grenland tas det ikke stilling til dette 


detaljnivået – det vil bli utredet i en senere planfase. Figur 6-5 viser konseptenes berøring med 


viktige naturmangfoldtema i dagsonene. Beslagssonene synes ikke i kartet på grunn av skala. 


Usikkerhet 


Datasettene gir ikke et korrekt bilde på hva som finnes av naturmangfold langs konseptene, men 


viser hva som er registrert pr. november 2015 i basene som er brukt. Nærmere undersøkelser ved 


senere utredningsarbeid vil antagelig avdekke nye forekomster av verdifullt naturmangfold. Det 


foreligger oppdaterte og forholdsvis mye data i nærområdet til dagens E18, dette området ble utredet 


i forbindelse med planlegging av ny E18. Naturtyper med C-verdi er ikke undersøkt, disse kan vise 


seg ved nærmere undersøkelser å ha verdier som gjør det til A- eller B lokaliteter. Inon-områdenes 


verdi er usikkert da naturmangfold ikke er kartlagt.  
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6.1.6 Verdi 


Analyserte tema vist i tabell 6-1. Verneområder, utvalgte naturtyper og naturtyper av nasjonal verdi 


(A) er områder er vektet høyest i analysen. I analysen er kryssig av vernede vassdrag vurdert. Det er 


ikke tatt stilling til hvorvidt vernegrunnlaget for vassdraget eventuelt vil bli påvirket. Konseptenes 


virkning på landskapsmangfold er behandlet under landskapstema. 


Tabell 6-1. Datasett som inngår i analysen og verdisetting av dem. 


Datasett/ tema Verdi/ klassifisering Verdi 


Verneområder Naturreservat, nasjonalparker, biotopvern-
områder, foreslåtte verneområder 


Høy 


Utvalgte naturtyper Viktige Høy 


Naturtyper A og B verdi Høy 


Inngrepsfri natur (INON) 3 km m 1 km buffersone Middels 


Elvemusling Berørt areal og lengde strekning Middels 


Rødlistearter VU, CR, EN Høy 


Verneplan for vassdrag  Middels 


Nasjonal laksefjorder/ 
vassdrag 


 Middels 
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Figur 6-5. Viktige forekomster for tema naturmangfold. Dagsonene i kartet er influenssonen. 
Beslagssonen vises ikke (sonen er mindre enn linjesymbolet på denne skalaen). Illustrasjon: 
COWI AS. 
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Figur 6-6. Utsnittet viser bybåndet for tema naturmangfold. Tegnforklaring i figur 6-5. 
Illustrasjon COWI AS. 
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6.2 Analyse 


Figur 6-5 viser viktige ressurser for tema naturmangfold og hvordan disse berøres av konseptene. 


Analyse av datasettet med rødlistearter mot datasettet for verneområdene/ naturtypene viser at alle 


rødlisteartene i beslagssonen sammenfaller med et område som er registrert som verdifullt 


naturområde, enten som utvalgt naturtype eller som naturtype. Beslagssonene for konseptene er 


analysert mot forekomst av de to prioriterte artene som finnes i området; klippeblåvinge 


(Scolitantides orion) og rød skogfrue (Cephalanthera rubra). Analysen viser at prioriterte arter ikke 


berøres av konseptene. Tabell 6-2 viser hvordan hvert tema berøres av konseptene i beslagssonen, 


antall berørte områder og samlet areal. 


Det er ikke sett på barriereeffekt eller hvorvidt tiltaket føre til fragmentering for tema innen 


naturmangfold, dette må ses på i senere planfase. 


 


Tabell 6-2. Tabellen viser av konseptenes arealbeslag og antall for naturmangfold i 
beslagssonen. Gul markering angir de viktigste ressursene for temaet. Rødt angir et vesentlig 
konfliktpotensial. 


 Konsept I.1 M.1 M.2 Y.2 


Tema Antall Areal  Antall Areal Antall Areal Antall Areal 


Naturtype A 0 0 2 32199 4 78117 9 38353 


Naturtype B 5 32 144 1 3413 3 16068 10 42113 


Sum beslag 
naturtyper 


5 32 144 3 35612 7 94185 19 80466 


INON-
område 


1 29865 1 88269 0 0 0 0 


Naturtyper 
utvalgte   


0 0 1 1676 1 3119 3 2784 


Naturvern-
område   


0 0 0 0 0 0 1 2862 


Verna 
vassdrag 


3 - 3 - 4 - 2  


 


 


6.2.1 Konsept I.1 


Konseptet I1 ødelegger et INON-område. Konseptet beslaglegger ikke verneområder. Det er ingen 


konflikter av nasjonal verdi. Konseptet krysser følgende verna vassdrag: Herreelva, Rørholtfjorden 


og Gjerstadvassdraget. I influenssonen for konseptet vil en utvalgt naturtype i byen og et INON-


område kunne bli berørt. 


 


Det analyserte konseptet I.1 har lavt konfliktpotensial for tema naturmangfold. 
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6.2.2 Konsept M.1 


Konseptet M1 beslaglegger en utvalgt naturtype og to naturtyper av nasjonal verdi berøres. Et INON- 


område ødelegges. Ingen verneområder berøres. Konseptet krysser følgende verna vassdrag: 


Herreelva, Bamble-Solum-Drangedal og Gjerstadvassdraget. Innenfor influenssonen til konsept M.1 


er det registrert 4 utvalgte naturtyper, 12 registrerte naturtyper (A og B verdi), 1 reservat og 2 INON-


områder.  


Det analyserte konseptet M.1 har middels konfliktpotensial for tema naturmangfold. 


 


6.2.3 Konsept M.2 


Konseptet M2 beslaglegger en utvalgt naturtype og 4 naturtyper av nasjonal verdi berøres. Ingen 


verneområder berøres. Konseptet krysser følgende verna vassdrag: Herreelva, Bamble-Solum-


Drangedal, Rørholtfjorden og Gjerstadvassdraget. Innenfor influenssonen for konsept M.2 er det 


registrert 4 utvalgte naturtyper, 9 registrerte naturtyper (A og B verdi), 1 reservat og 4 INON-


områder.  


 


Det analyserte konseptet M.2 har middels konfliktpotensial for tema naturmangfold. 


 


6.2.4 Konsept Y.2 


Konseptet Y.2 beslaglegger 3 utvalgte naturtyper og 9 naturtyper av nasjonal verdi berøres. Et 


verneområde Frierflogene naturreservat berøres. Det analyserte konsept Y.2 har høyt 


konsekvenspotensial for tema naturmangfold. Konseptet krysser følgende verna vassdrag: Bamble-


Solum-Drangedal og Gjerstadvassdraget. Innenfor influenssonen for konsept Y.2 er det registrert 11 


utvalgte naturtyper, 23 registrerte naturtyper (A og B verdi) og 3 INON-områder.  


 


Det analyserte konseptet Y.2 har høyt konfliktpotensial for tema naturmangfold. 


 


6.2.5 Konklusjon naturmangfold 


Konseptet I1 ødelegger et INON-område. Konseptet beslaglegger ingen verneområder.  


Det analyserte konsept I.1 har lavt konfliktpotensial for tema naturmangfold. 


Konseptet M1 beslaglegger en utvalgt naturtype og to naturtyper av nasjonal verdi berøres. Et 


INON- område ødelegges. Ingen verneområder berøres.  


Det analyserte konsept M.1 har middels konfliktpotensial for tema naturmangfold. 


Konseptet M.2 beslaglegger en utvalgt naturtype og 4 naturtyper av nasjonal verdi berøres. Ingen 


verneområder berøres.  


Det analyserte konsept M.2 har middels konfliktpotensial for tema naturmangfold. 


Konseptet Y.2 beslaglegger 3 utvalgte naturtyper og 9 naturtyper av nasjonal verdi berøres. Et 
verneområde berøres.  
Det analyserte konsept Y.2 har høyt konfliktpotensial for tema naturmangfold. 


 


Barrierevirkninger vil trolig være tilstede for flere av alternativene. Dette ses på i senere planfase. 







 


36 


Tabell 6-3 Sammenstilling og vurdering av konfliktpotensial for tema naturmangfold. 


 


Konsept I.1 M.1 M.2 Y.2 


Sammenstilling 


 


Et INON-område 
ødelegges. 


 


Et INON-område 
ødelegges.  
En utvalgt 
naturtype og to 
naturtyper av 
nasjonal verdi 
berøres. 


En utvalgt 
naturtype og 4 
naturtyper av 
nasjonal verdi 
berøres. 


3 utvalgte 
naturtyper og 9 
naturtyper av 
nasjonal verdi og 
et verneområde 
berøres. 
 


Konfliktpotensial Lavt Middels Middels  Høyt 
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7 Nærmiljø og friluftsliv 


Den statlige friluftslivspolitikken legger vekt på at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 


helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen. Rikspolitiske 


retningslinjer skal sikre barn og unge et oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske 


skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar 


med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Ved statlig sikring av friluftsområder sørger 


staten for erverv eller varig bruksrett over området for friluftsliv for allmenheten. Friluftsliv er en kilde 


til glede, livskvalitet og god helse, og målet er at flest mulig av befolkningen utøver friluftsliv, 


uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse og fysisk bevegelighet. Strategien legger 


føringer om at friluftsliv i og ved byer og tettsteder skal prioriteres i det statlige friluftslivsarbeidet i 


årene fremover. 


Telemark fylkeskommune har som målsetning å sikre allemannsretten og friluftslivets arealbehov. 


Statlig sikring av friluftsområder er et viktig virkemiddel for dette. Videre har fylkeskommunene det 


som mål at befolkningen skal gis god informasjon om friluftsliv og det skal ikke gjøres inngrep i 


naturvernområder. 


 


Figur 7-1. Området rundt Eidangerfjorden er mye brukt. Her er det fritidsfiskere ved 
Herregårdsstranda. Foto: COWI AS. 


 


7.1 Dagens situasjon 


Viktige friluftslivsområder 


Bybåndet mellom Skien og Porsgrunn er det tettest befolkede området i utredningsområdet og har 
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viktige nærmiljøområder og områder for friluftsliv, som brukes av mange. Gjerpensdalen er et av 


disse og er vernet som et helhetlig kulturlandskap (ID: KF00000265). Området mellom Hvitsteintjenn 


og Solmyrås vest for Skien er et viktig friluftslivområdet. Borgeåsen i Skien er viktig nærmiljøområde. 


Det er gjort barnetråkk-undersøkelser noen steder, disse viser bruk av nærmiljøet, se eksempel fra 


Porsgrunn i figur 7-2. 


  


Figur 7-2. Kartet viser barnetråkk i et undersøkelsesområde mellom Porsgrunn og Brevik. Blå 
streker er markerte barnetråkk. Kilde: http://www.grenlandskart.no 


Porsgrunns bymarka med Valleråsen, mellom Vallermyrene og Bjørkedalen har et godt sti/løypenett. 


Badeplassene i Porsgrunn Bjønnstadbukta, Bøkkerkåsa, Dikkon, Flogstadtjern, Heistadstranda, 


Løvøya, Mule Varde, Røra, Øya og Olavsberget er viktige nærmiljøområder. Viktige 


friluftslivsområder er Svanstul/Luksefjell og Solumsmarka.  


I Bamble er Stathelle et stort tettsted med Langesund som det viktigste. Rett utenfor Langesund 


ligger naturskjønne Langøya. Andre viktige friluftsområder i Bamble er Bamblemarka, Dammane i 


Brevik og turstier langs kysten. Det finnes lysløyper og turløyper nord for Stathelle barneskole, i 


Naustadskauen, ved Rugtvedt, Herre kirke og i Surtebogen.  


I Drangedal er det flere statlig sikrete friluftslivsområder. Viktige turområder er Straume, Kroken og 


lysløype ved Bergetjern. Det er bra fritidsfiske i Storelva/Tønneselva og Solbergelva. Jakt er viktig i 


kommunen, som har flere skytebaner, se figur 7-4. 


De fleste statlig sikrete friluftsområdene ligger i tilknytning til kysten se figur 7-3.  
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Figur 7-3. Kartet viser statlig sikrede friluftslivsområder i Grenland. Kilde: Miljødirektoratet. 


 


 


Figur 7-4 viser skytebaner i utredningsområdet. Kilde: NJFF. 


 


Ingrepsfrie naturområder i Norge (INON) 


INON-områdene har verdi som stille uberørte områder for friluftsliv i urørt natur med stort 


naturmangfold. INON-områder er sjeldne på Østlandet og antallet områder har gått betydelig tilbake 


fra 1988 og til i dag, se figur 7-5.  
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Figur 7-5. Kartet viser inngrepsfri naturområder i Grenlandsområdet og tap av slike områder i 
perioden 1988-2013. Kilde: Miljødirektoratet. 


 


7.2 Metode 


Definisjonen av nærmiljø og friluftsliv fra håndbok V712 viser til mennesker som brukere og/eller 


beboere, og til de fysiske omgivelsene som har betydning for dem. Statistiske sentralbyrås (SSB) 


definisjon av tettsteder er lagt til grunn for vår analyse: "Tettsteder er geografiske områder som har 


en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av 


byggeaktivitet og befolkningsutvikling." 


Tettstedsdefinisjonen: 


1. "En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der (ca. 


60-70 boliger). 


2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et 


skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan 


bebygges. Dette kan f.eks være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige 


hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet 


tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. Disse husklyngene kalles 


tettstedssatellitter." 


SSB utgir hvert år digitale kartdata med avgrensninger av tettstedene i Norge. Grunnlagsdata som er 


brukt er fra 2015. Kommunene har gitt innspill til viktige friluftsområder i sin kommune. Statlig sikrede 


friluftsområder, merkede turstier/skiløyper og turisthytter, tettsteder og byer er med i analysen. 


Nasjonalparker og landskapsvernområder er vurdert under temaet naturmangfold.  


 


Tiltakets influenssone er ikke vurdert, kun beslagssonen. Influenssonen kan være stor for enkelte 


tema innen nærmiljø og friluftsliv, for eksempel jakt og barrierevirkninger av tiltaket for friluftsliv. 


Beregning og analyse av støy er ikke en del av denne utredningen. 
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Det er gjort en kvantitativ analyse i beslagssonen mot statlig sikrete friluftslivsområder. Omfanget av 


tiltaket på nærmiljø- og friluftslivverdier vil beskrive hvilke lokaliteter som kan få berøring med tiltaket. 


Dette plannivået angir ikke eksakt virkningene tiltaket har for ressursene på grunn av udefinert 


eksakt lokalisering, utforming og fysisk omfang av tiltaket. Figur 7-3 viser konseptenes berøring med 


viktige ressurser for tema i dagsonen. 


Det er ikke sett på avbøtende tiltak som kan dempe konfliktpotensiale. 


Usikkerhet 


Det er knyttet usikkerhet i forhold til enkeltstående stier og løypers verdi der disse ikke inngår i 


viktige friluftslivområder. Deres betydningen er ikke vurdert og må utredes i neste planfase. Bruken 


av indre områder til friluftsliv i tilknytning til de mange vann og vassdrag som finnes er ikke 


undersøkt. Verdien av slike områdene kan være stor og gir en usikkerhet i dette arbeidet.  


 


7.3 Verdi 


Nærmiljø- og friluftslivressurser som er med i analysen: 


 Byer og tettsteder med skoler og barnehager 


 Viktige friluftslivområder i tilknytning til byer og tettsteder 


 Statlig sikrete friluftsområder 


 Nasjonalparker og landskapsvernområder 


 Helhetlige kulturlandskap 


 INON-områder 


 Skytebaner 


 Turisthytter (DNT og andre) 


 Fritidsboliger 


 Stier/ skiløyper 


 


Statlig sikrede friluftsområder er ikke ansett å ha nasjonal verdi i denne analysen. 


 







 


42 


Figur 7-6. Omkranset av skogkledte koller med landskapsvernområder og naturreservat ligger 
boligområder og industri, her fra Dalen ved Brevik. Foto: COWI AS. 
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Figur 7-7. Kart over viktige ressurser for tema nærmiljø og friluftsliv. Dagsonene i kartet er 
influenssonen. Beslagssonen vises ikke (sonen er mindre enn linjesymbolet på denne 
skalaen). Illustrasjon: COWI AS. 
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Figur 7-8. Utsnitt av bybåndet for tema nærmiljø og friluftsliv. Tegnforklaring i figur 7-7. 
Illustrasjon: COWI AS. 
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7.4 Analyse 


Det er gjort en kvantitativ GIS- analyse i beslagssonen mot ressursene. Dette plannivået angir ikke 


virkningene tiltaket har for ressursene på grunn av udefinert eksakt lokalisering, utforming og fysisk 


omfang av tiltaket.  


7.4.1 Konsept I.1 


Området rundt Neslandsvann, Flatland og Joklerød med barnehage/skole, merkede stier, skytebaner 


og noen hytter vil få berøring i flere dagsoner. Det er ingen konflikter av nasjonal verdi.  


 


Det analyserte konseptet I.1 har lavt konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv. 


7.4.2 Konsept M.1 


Alternativene M.1 berører et statlig sikret friluftsområde ved kryssingen av Skienselva ved Nenset 


(ID FS000002560). I konseptets influenssone ligger et hytteområde i Vollsfjorden. Et friluftsområde 


ved Hellestveitvann og Hammern blir berørt. Konseptet berører et INON-område, som forsvinner. 


Noen hytteområder i skogområdene blir berørt. I hvilken grad disse berøres må utredes senere 


planfase. Tettstedet Sannidal med offentlig institusjoner som skoler og barnehager med flere, blir 


påvirket gjennom nærføring og barriere. Konsept M1 har ingen konflikter av nasjonal verdi.  


Det analyserte konseptet M.1 har middels konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv. 


7.4.3 Konsept M.2 


Alternativene M.2 berører et statlig sikret friluftsområde ved kryssingen av Skienselva ved Nenset 


(ID FS000002560). Konseptet berører ingen INON-områder, ellers går store deler av traseen likt 


som M.1 og har der samme konfliktpotensial. Alternativet har flere dagsoner enn M.1 og vil av den 


grunn berøre flere mennesker enn M.1. Utredningen av detaljene omkring forskjellene mellom M1 og 


M.2 må vurderes på et senere plannivå. Konsept M.2 har ingen konflikter av nasjonal verdi.  


Det analyserte konseptet M.2 har lavt konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv. 


7.4.4  Konsept Y.2 


I området mellom Eidangerfjorden og Frierfjorden er det merkede stier som blir berørt. Ved Rugtvedt 


er det konflikt med barnehage/ skole og viktig friluftsområde ved Stokkevannet. Konseptet berører et 


viktig kulturlandskap ved Bamble. Barnehage/skole ved Rønholt ligger innenfor influenssonen. Ved 


Fossingfjorden, Grummestadvannet og Hestøyfjorden blir hytteområder berørt av konseptet. 


Tettstedet Sannidal med offentlig institusjoner som skoler og barnehager med flere, blir påvirket ved 


nærføring og barriere. Konsept Y2 har ingen konflikter av nasjonal verdi. 


Det analyserte konseptet Y.2 har middels konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv. 
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7.5 Konklusjon nærmiljø og friluftsliv 


Den kvantitative analysen viser at konseptet I.1 har få områder med konflikter i forhold til de andre 


konseptene på grunn av lav grad av berøring med befolkede områder. Den kvantitative analysen 


viser berøring av et statlig sikret friluftsområdet i Skien for M.1 og M.2 konseptene. M.1 berører et 


INON-område som forsvinner. Y.2 går i et befolket område og kommer i berøring med viktige 


nærmiljø områder flere steder. 


 


Tabell 7-1. Sammenstilling og vurdering av konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv. 


 


Konsept I.1 M.1 M.2 Y.2 


Sammenstilling Få konflikter Statlig sikret 
område berøres  


INON-ødelegges 


Statlig sikret 
område berøres 


 


Større 
befolknings-
tetthet, flere 
påvirket 


Konfliktpotensial Lavt Middels Lavt Middels 
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8 Kulturmiljø 


KVU er overordnet og det er viktig å få frem det viktigste kulturminnene og kulturmiljøene som er de 


største verdiene nasjonalt og regionalt, for å få frem potensiell konflikt tiltaket har for temaet. 


8.1 Dagens situasjon 


Konseptene planlegges gjennom et område som har et stort antall kulturminner og som stedvis 


opptrer med svært høy tetthet, og tiltaksområdet innehar stor tidsdybde. Kulturminnene viser et stort 


spenn hva angår alder og typer fra steinalder til nye tid. Flere av de de automatisk fredete 


kulturminne er sjeldne som store gravhauger og helleristninger. Tiltaksområdet har kulturlandskap, 


gårder og byer som er oppført å være nasjonalt eller regionalt viktige.  


 


Figur 8-1. Gjerpen kirke fra middelalder (1066–1537). Automatisk fredet kulturminne (ID 


84252). Foto: Odel 


8.2 Metode 


Tema kulturmiljø er utredet i henhold til metoden for konsekvensanalyser i Statens vegvesens 


håndbok V712. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i våre fysiske 


miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er 


definert som et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.  


 


Automatisk fredete kulturminner er kulturminner fra før år 1537, stående byggverk fra før 1650, og 


båter, skipsskrog, tilbehør og last og annet som har vært om bord eller deler av slike som er eldre 


enn 100 år. 
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Nyere tids kulturminner er alle faste kulturminner fra tiden etter 1537. Vedtaksfredete kulturminner er 


bygninger, anlegg m.v. fra nyere tid som er fredet pga. kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.  


 


Det er innhentet opplysninger fra Miljøstatus.no og Riksantikvarens NB-register (Nasjonale 


kulturhistoriske bymiljøer) for å få oversikt over automatisk fredete kulturminner og nyere tids 


kulturminner samt kulturmiljøer i de ulike konseptene. Disse gir informasjon om landskapets 


tidsdybde, kulturhistorisk sammenheng og historiske verdier, og dermed mulighet til å identifisere de 


viktigste kulturminnene og -miljøene. 


 


Vurderingen i utredninger er utført på et overordnet nivå der kun ti utvalgte kulturminner og 


kulturmiljøer er befart. Verdivurdering av øvrige kulturminner og kulturmiljøer er foretatt ut fra 


kartopplysninger der kulturminnenes typer, antall, størrelse, sjeldenhet, tilstand, juridiske status og 


historisk kontekst samt forekomst og omfang av tekniske inngrep eller fravær av slike i miljøet de 


inngår i er lagt til grunn. Det vil si at vanlig forekommende ikke-synlige automatisk fredete 


kulturminner som bosetting-aktivitetsområder og kokegroper vurderes å ha lavere verdi enn 


helleristninger og store gravhauger som ruver i landskapet og/eller er estetiske og er sjeldne. 


 


 


Figur 8-2. Helleristning fra bronsealder (1800–500 f.Kr.). Automatisk fredet kulturminne. ID: 
52649. Foto: Odel 


 


Usikkerhet 


Kulturminnene er vurdert på et overordnet nivå. Kun kulturminner i de øverste verdiklasser er tatt 


med. En nærmere vurdering av alle kulturminner må skje i forbindelse med en mer detaljerte planer 


for de ulike konseptene i senere planfaser. 
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Det er behov for en nærmere gjennomgang av kulturminner. Tiltaksområdet forventes å ha stort 


potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner. Videre forventes det at opplysninger om flere 


nyere tids kulturminner (SEFRAK) ikke er oppdatert.  


Årsaken til det høye antall kulturminner omkring Stokke og Bamble skyldes sannsynligvis at arealet 


er underlagt omfattende arkeologiske registreringer i forbindelsen med bygging av E18. Stokke og 


Bamble er angivelig ikke nødvendig rikere enn andre områder med lik topografi og høyde over havet 


i Grenland, men gjenspeiler sannsynligvis funnfrekvensen av bosetting-aktivitetsområder fra 


steinalder langs kysten i deler av planområdet. 


Tunneler medfører ikke konsekvenser for kulturminner og kulturmiljøer, men tunnelpåhugg har 


derimot et potensial for det. 


 


8.3  Analyse 


Området har et høyt antall kulturminner som stedvis opptrer med svært stor tetthet, og området 


innehar stor tidsdybde. Flere bosettingslokaliteter fra steinalder er påvist i tillegg til helleristninger fra 


bronsealder og gravfelt fra bronse- og jernalder. Skien, en av Norges eldste byer, var i vikingtid og 


middelalderen distriktets politiske, religiøse, juridiske og økonomiske sentrum. I distriktene omkring 


Skien står middelalderens steinkirker. 


Utover middelalderen utviklet det seg flere kystbyer. Disse byene er oppført å ha nasjonal interesse i 


tillegg til å inneha verneverdig tett trehusbebyggelse.  


Innover i landet og langs kysten ligger det fredete gårder samt kulturlandskap som er oppført å være 


nasjonalt og regionalt viktige. I tillegg ligger det industrielle kulturmiljøer fra 1600-tallet til vår tid 


fordelt omkring i tiltaksområdet. Verdifulle kulturmiljøer med kulturminner fremkommer sammen med 


konseptene i figur 8-3. 


  


Figur 8-2. Til venstre gravhaug fra jernalderen (500 f.kr. – 1066 e.kr.). Automatisk fredet 
kulturminne. (ID. 33329), Århus gård. Til høyre kulturhistorisk tett trebebyggelse med Ibsen-
gården fra 1827. Vedtaksfredet (ID. 86864). Skien sentrum, byområde med nasjonal interesse. 
Foto: Odel  
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Figur 8-3. Viktige ressurser for tema kulturmiljø. Dagsonene i kartet er influenssonen. 
Beslagssonen vises ikke (sonen er mindre enn linjesymbolet på denne skalaen).  
Illustrasjon: COWI AS. 
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Figur 8-4. Utsnitt av konseptene i bybåndet for tema kulturmiljø, tegnforklaring i figur 8.3. 
Illustrasjon: COWI AS. 
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8.3.1 Konsept I.1 


Traseen går gjennom områder med stedvis svært høy tetthet av automatisk fredete kulturminner. Et 


av dem, Skien – en av landets eldste byer, har kulturminner med stor og nasjonal verdi. Sentrum er 


et byområde med nasjonal interesse og med tilliggende verneverdig tett trehusbebyggelse. Ibsens 


ulike boliger (vedtaksfredete bygninger) står her og i landskapet omkring sammen med andre fredete 


herregårder, i tillegg til monumentale gravhauger og helleristninger.  


Konfliktgraden rundt Skien blir lav siden traseen er inntegnet i tunnel og kommer dermed ikke i 


konflikt med verdifulle kulturminner. Ett sted går konseptet i dagen, hvilket medfører nærføring til 


verdifulle automatisk fredete kulturminner. Utredningsområdet utenfor Skien er i liten grad påvirket 


av nyere tid inngrep. 


Det analyserte konseptet I.1 har lavt til middels konfliktpotensial for tema kulturmiljø. 


 


8.3.2 Konsept M.1 


Stedvis går konseptet gjennom områder med svært høy tetthet av automatisk fredete kulturminner. 


Ett sted, Porsgrunn, går konseptet delvis i dagen, hvilket medfører nærføring til verdifulle automatisk 


fredete kulturminner. Porsgrunn har byområde med nasjonal interesse. I området rundt byen ligger 


flere felt med monumentale gravhauger.  


Utredningsområdet utenfor Porsgrunn er i liten grad påvirket av nyere tid inngrep. 


Det analyserte konseptet M1 har middels konfliktpotensial for tema kulturmiljø. 


 


8.3.3 Konsept M.2 


Stedvis går konseptet gjennom områder med svært høy tetthet av automatisk fredete kulturminner. 


To steder går konseptet i dagen, hvilket medfører nærføring til verdifulle automatisk fredete 


kulturminner. 


Porsgrunn har byområde med nasjonal interesse. I området rundt byen ligger flere felt med 


monumentale gravhauger.  I tillegg berører konseptet potensielt et gravfelt lengre vest. 


Området utenfor Porsgrunn er i liten grad påvirket av nyere tids inngrep. 


Det analyserte konseptet M2 har middels til høy konfliktpotensial for tema kulturmiljø. 


 


8.3.4 Konsept Y.2 


Konseptet går gjennom områder med stedvis svært høy tetthet av automatisk fredete kulturminner, 


hvorav ett område (Esa–Hvalvika–Bamble kirke) har kulturminner med stor og nasjonal verdi. 


Konfliktgraden for hele konseptet vurderes å bli lavt. Dette kommer av at verdifulle kulturminner 


berøres siden den går i tunnel og kommer dermed ikke i konflikt, samt at verdien til berørte 


automatisk fredete kulturminner (Stokke) vurderes å ha liten verdi. Ved Stokke ligger det en stor 


konsentrasjon med automatisk fredete kulturminner. Rundt 90 prosent av dem er bosetting-


aktivitetsområder fra steinalder. Disse er vanlig forekommende og ikke synlige. Årsaken til det høye 


antall kulturminner her skyldes sannsynligvis at arealet er underlagt omfattende arkeologiske 
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registreringer i forbindelsen med bygging av E18, som strekker seg gjennom området og preger det. 


Stokke-området er angivelig ikke nødvendig rikere enn tilsvarende områder med lik topografi og 


høyde over havet, men gjenspeiler sannsynligvis funnfrekvensen av bosetting-aktivitetsområder fra 


steinalder langs kysten i deler av planområdet. Stokke-området har gravhauger, men enkelte av 


disse er skadet og miljøet de inngår i er delvis urbanisert, og kulturminnene befinner seg ikke lenger i 


en opprinnelig kontekst. Ut fra de automatiske fredete kulturminnenes tilstand og typer så vurderes 


ikke Stokke-området som et verdifullt kulturmiljø når det sammenlignes med de andre kulturmiljøene 


i de ulike konseptene. 


Jordbruksområdene rundt Esa–Hvalvika–Bamble kirke er et typisk kystpreget jordbrukslandskap og 


har verdifulle automatisk fredete kulturminner som kirkeruin, gravhauger og bauta.  


Breivik bromiljø er et forskriftsfredete teknisk/industrielt kulturminne som består av to generasjoner 


broer fra 1900-tallet over Frierfjorden.  


Utredningsområdet følger over lengre strekning E18. Øvrig strekning er i liten grad påvirket av nyere 


tid inngrep. 


Det analyserte konseptet Y2 har lavt til middels konfliktpotensial for tema kulturmiljø. 


    


Figur 8-5. Til venstre steinkirkeruin fra middelalderen, Bamble kirke, automatisk fredet 
kulturminne (ID. 52378), til høyre bauta funnet i kirkegårdsmuren, og deretter gjenreist, 
Bamble kirke. Datert til vikingtid. (Odel) 


 


 


8.3.5 Konklusjon kulturmiljø 


Sammenstilles de forskjellige konseptene på et overordnet plan så fremkommer det at enkelte av 


dem har større konfliktpotensial for kulturminner og kulturmiljø enn øvrige konsepter. Konfliktgraden 


er avhengig om konseptet går i tunnel eller ikke. Denne rangeringen fremkommer i tabellen under. 


Arbeidet i temaet kulturmiljø ligger på et overordnet nivå. I den anledning er det ikke mulig å avgjøre 


om konseptene kommer i konflikt med kulturmiljø med nasjonal verdi, men det foreligger indikasjoner 


på at det kan skje. Konseptene M1 og M2 har nærføring til gravfelt med monumentale gravhauger 


ved Porsgrunn. Videre går I1 og M2 gjennom gravfelt fra bronsealder- og jernalder lengre vest som 


kan ha stor verdi.  
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Tabell 8-1 Sammenstilling og vurdering av konfliktpotensial for tema kulturmiljø. 


Konsept I. 1 M.1 M.2 Y.2 


Trase lengde km 77.45 65.73 68.19 64.58 


Dagsone km 24.09 14.83 29.93 24.02 


Tunnel km 51.06 46.73 34.69 37.52 


Konfliktpotensial Lavt til middels Middels Middels til høyt Lavt til middels 
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9 Naturressurser 


Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske 


ressurser. Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann, samt deres 


anvendelsesområder. Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser (berggrunn 


og løsmasser) samt deres anvendelsesmuligheter. 


9.1 Dagens situasjon 


9.1.1 Jordressurser 


Grenlandsområdets viktigste jordbruksområder er i det flate landskapet rundt Skien og Porsgrunn, 


samt langs vestbredden av Norsjø. Mellom Porsgrunn og Gjerstad/Brukelandsheia finnes det få og 


små områder med løsmasser og god dyrkingsjord. Landbruket er derfor begrenset til et fåtall 


konsentrasjoner av gårder utover det er det spredte gårdsbruk. Når det gjelder dyrkbarhet ligger de 


største dyrkbare jordbruksområdene rundt Skien lufthavn, ved Skjelsvika i Porsgrunn og nordover 


langs Norsjøs vestbredd, se figur 9-2 som viser dyrket mark i området. 


 


 


Figur 9-1. Jord- og skogbrukslandskap med gård i indre deler av utredningsområdet. Foto: 
COWI AS. 
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Figur 9-2. Dyrka mark angitt i mørk farge, dyrkbar jord i lys. De store viktigste 
jordbruksområdene ligger rundt Skien og langs vestbredden av Norsjø.  
Illustrasjon: COWI AS. 







 


57 


 


Figur 9-3. Rikt jordbrukslandskap og viktig kulturlandskap ved Ballestad i Gjerpensdalen.  
Foto: COWI AS. 


 


9.1.2 Skogressurser 


Skogens bonitet er lokalt svært varierende. Større områder av skog med høy bonitet finnes særlig i 


deler av Skien kommune, Nord i Bamble og Kragerø. Kulturlandskapet langs Skien og skogområdet 


mellom Skien og Siljan skiller seg ut som et spesielt fruktbart område. Telemark er for øvrig et av 


fylkene i Norge med størst andel store sammenhengende skogarealer på eiendommer med minst 25 


daa (Skog og Landskap). De aller fleste av jord og skogbrukseiendommene driver et mer eller 


mindre aktivt skogbruk. I noen av de større skogeiendommene er driften mer rasjonell. Utenom 


skogbruket er jakten på hjortevilt en lokalt viktig ressurs i området. Småskala reiseliv er en voksende 


næring i Drangedal og Kragerø. Utenom skogbruket er trolig elgjakta den viktigste utmarksnæringen 


økonomisk sett. Det er mye elg, og aktiv jakt, i hele området. Småskala reiseliv er en voksende 


næring i Drangedal og Kragerø.  
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Figur 9-4. Skogbonitetskart, mørk grønn angir område med høyest bonitet. Lysere grønn er 
lavere bonitet, eller impediment. I hovedsak er det rundt Skien og Porsgrunnsområdet at det 
fins store sammenhengende skogområder med høy skogbonitet. Kilde: Geovekst 


 


9.1.3 Geologi og georessurser 


Grenlandsområdet har bergarter fra flere tidsepoker i Norges geologiske historie. Dette gir en stor 


variasjon i bergarter, se figur 9-5. Bergarter fra perioden kambrium, ordovicium og silur inneholder 


mye kalk og finnes langs Frierfjorden, disse og flere andre bergarter i Brevikområdet gir stor 


variasjon i flora i Grenlandsområdet mot kysten.  
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Figur 9-5. Berggrunnskart over Grenland viser stor variasjon i bergarter. Kilde: NGU/ Norges 
geologiske undersøkelse. 


 


Bamblekompleksets bergarter er generelt rike på mineraler. Det har tidligere vært mange gruver i 


Gjerstad, Kragerø og Bamble. Det er registrert flere mineral og malmforekomster. Regiongeolog 


Strategiplan 2013-2016 er et samarbeid mellom Telemark, Vestfold og Buskerud fylker der man 


sammen med NGU undersøker fremkomst av georessurser og geofarer. Store deler av kysten fra 


Skien via Bamble og frem til Gjerstad har blitt undersøkt og viser at det er store forekomster av 


industrimineraler og metaller. Drangedalsområdet er ikke undersøkt i detalj. Større områder med 


malm, naturstein og industrimineraler finnes innenfor området like sør for Langgangen, Bjørntvet i 


Porsgrunn og på Brentås i Brevik. 


 


Grenlandsområdet med byene Skien og Porsgrunn, tettstedene Rørholt, Sannidal og Gjerstad har 


løsmasseavsetninger, se figur 9-6. 
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Figur 9-6. Grus- og pukkforekomster verdivurdert av NGU i området rundt Porsgrunn og 
Skien. Kilde: NGU 


  


Kommunene i planområdet er med i Gea Norvegica Geopark et globalt nettverk av lokaliteter av 


internasjonal betydning. Hver kommune har fra 2 til 4 ulike lokaliteter tilrettelagt for formidling av 


geologi. Geoparken er støttet av UNESCO. 


9.1.4 Drikkevann 


Hovedkilden for drikkevann til Skien er Norsjø, som er en av Norges største drikkevannskilder. 


Steinsvika vannbehandlingsanlegg henter vann fra rundt 60 meters dyp, ca. 1 km ut i Norsjø. 


Vannbehandlingsanlegget forsyner ca. 50.000 mennesker i Skienområdet med drikkevann. 


Drikkevannet til Porsgrunn blir hentet fra Mjøvann, nordøst for byen, via Valleråsen 


vannbehandlingsanlegg. Anlegget forsyner 99% av kommunens innbyggere med vann (ca. 35,000). 


Flåtevann er hovedvannkilde for Bamble kommune og produserer drikkevann for omtrent 12,000 


innbyggere. Andre viktige drikkevannskilder i området er Kilevann, Ulvsvann, Ørnstjern, 


Hellestveitvann, Raudalsvann ved nedre Toke og Grøtvann ved Kragerø.  
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Figur 9-7. Østre og vestre Sannes som ligger ved Sanneskilen, en del av drikkevannskilden 
Nedre Toke. Foto: COWI AS. 


9.1.5 Marine ressurser 


Vollsfjorden vest for Porsgrunn er en havn som fra gammelt av er sterkt forurenset. Den er etter 


omfattende tiltak blitt renere enn tidligere. Noe fiske foregår. Området er brukt til industri og havn, 


men også til båtliv og annet friluftsliv. Rundt fjorden finnes sårbare naturområder. Beskrivelsen 


gjelder også Frierfjorden for øvrig. Langesundsfjorden er del av skjærgården utenfor 


Telemarkskysten som strekker seg ned til Kragerø. Her er dominerer fiske og båtliv i større grad enn 


inne ved Porsgrunn, og lokalnæringen er i dette området i større grad avhengig av båt og 


sommerturisme.  


Fiske har vært en historisk viktig ressurs som i dag er mindre viktig for Grenlandsområdets økonomi. 


Forekomster av skalldyr og gyteområder er ikke kartlagt spesielt i området, men for Skagerrakkysten 


er det vist at en rekke arter gyter i dypvannsbasseng i fjordene og skjærgården. 


 


Svennerbassenget med Numedalslågen 


Hele området er nasjonale laksefjord og laksevassdraget er Numedalslågen, se figur 9-9. I Norge 


har vi 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Stortinget har opprettet nasjonale 


laksevassdrag og laksefjorder for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse. 


Ordningen med nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder ble vedtatt av Stortinget våren 


2007. Cirka tre fjerdedeler av Norges samlede villaksressurs er knyttet til våre 52 nasjonale 


laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. 
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Figur 9-8. Herøya industriområde hvor elva møter Frierfjorden. Foto: COWI AS. 


 


9.2 Metode 


Naturressurser er i håndbok V712 definert som: ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, 


fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). 


Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et 


ressursperspektiv.  


Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting 


innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av ressursgrunnlaget omfatter både 


mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, det vil si 


de bedriftsøkonomiske (også kalt privatøkonomiske) forhold. De vurderes under prissatte 


konsekvenser. Det er hentet ut data om skogens bonitet, dyrka mark, dyrkbar mark, 


mineralressurser, grus‐ og pukkressurser og grunnvannsdata. Disse ressursene er vist i analysen av 


konseptenes virkning på naturressursene er det lagt vekt på den mest verdifulle jorda, som er dyrket 


mark. I ressurskartleggingen er det ikke tatt hensyn til om skogen er reelt tilgjengelig for skogsdrift, 


eller er båndlagt i form av f. eksempel vern. 


Dyrka mark er alt jordbruksareal som er fulldyrket ned til vanlig pløyedybde, eller er overflatedyrket 


(NIBIO). Dyrkbar jord er arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at den vil holde kravene 


til fulldyrka jord og som holder kravene til kima og jordkvalitet for plantedyrking (NIBIO). 


Høybonitetsskog og dyrkbar mark kan overlappe. Naturfarer er kartlagt og beskrives kort under tema 


naturressurser, men konsekvensen av naturfarer analyseres under de prissatte konsekvenser. 


Drikkevannsressursene er sensitive data, som ikke kartfestes og analyseres på dette plannivået. 


Usikkerhet 


Det er usikkerhet knyttet til om registrert dyrket mark faktisk er holdt i hevd. Areal kan være lagt ned 


eller omdisponert. Det er ikke gjort rangering av dyrka marks verdi i ulike deler av 


utredningsområdet, dette må ses på ved senere planarbeid. Driftsforhold og tilgjengelighet for 


skogbruket er ikke vurdert og tatt hensyn til. Georessursers verdi kan endres over tid da de er 


konkurranseutsatt, dette er ikke hensyntatt. Tiltakets påvirkning på nasjonal laksefjord og 
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laksevassdrag må vurderes i neste planfase. Drikkevannskilder er ikke vurdert og må vurderes i en 


senere planfase. 


9.2.1 Verdi 


Naturressursene som vurderes i analysen er dyrka mark, skog av høy verdi og georessurser. Dyrka 


mark har høyere verdi som ressurs enn dyrkbar mark. I analysen brukes dyrka mark som settes til 


høy verdi. Skog av høy og svært høy bonitet er gitt høy verdi.  


Området har nasjonalt og regionalt viktige georessurser med høy verdi, disse er: 


 Dalen pukkverk, nord for Brevik 


 Valleråsen mellom Eidanger og Porsgrunn 


 Flakvarp nord i Frierfjorden 


 Nenset sand- og grusforekomst på vestsiden av Skienselva 


 Geiteryggen ved Skien lufthavn. 
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Figur 9-9. Viktige naturressurser i området og konseptene. Dagsonene i kartet er 
influenssonen. Beslagssonen vises ikke (sonen er mindre enn linjesymbolet på denne 
skalaen). Illustrasjon: COWI AS. 
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Figur 9-10. Utsnitt av bybåndet for tema naturressurser, tegnforklaring se figur 9-9. 
Illustrasjon: COWI AS. 
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9.3 Analyse 


Naturressursene som vurderes i analysen er dyrka mark, skog av høy verdi og georessurser. 


Jord 


Beslaget av dyrket og dyrkbar mark er sammenstilt for konseptene i tabell 9-1.  


Tabell 9-1 viser beslag av dyrkbar og dyrket mark i m² i beslagssonen for de ulike 
konseptene. 


Konsept Ressurs Beslagssone 
20m radius 


Beslagssone 
50m radius 


Sum Samlet 
dyrket og 
dyrkbar 


I.1 


 


Dyrkbar jord 3 424 104 762 108 186  


Dyrkamark 39 400 307 065 346 465 454 651 


M.1 Dyrkbar jord 51 345 30 739 82 084   


Dyrkamark 11 091 143 026 154 117 236 201 


M 2 


 


Dyrkbar jord 51 345 61 052 112 397  


Dyrkamark 10 881 161 899 172 780 285 177 


Y.2 Dyrkbar jord 11 876 46 932 58 808  


Dyrkamark 57 680 221 433 279 113 337 921 


 


Skog 


GIS-analysen har beregnet antall kvadratmeter skogsareal som ligger i beslagssonen. Under gjengis 


resultatet rundet opp til nærmeste dekar etter bonitet, se tabell 9-2. De to ulike beslagssonene er 


slått sammen. Enkelte steder kan dette gi noe overlapp som er tilnærmet likt for alle konseptene. 


Tabell 9-2. Areal i dekar av ulik bonitet i skog i beslagssonen, som samlet areal.  
Potensielt beslag av områder med mineral-/pukk/grusressurser er også nevnt for hvert 
konsept. 


 


Naturressurs I.1 M.1 M.2 Y.2 


Mineraler/pukk/grus - Nenset Nenset Bjørntvedt 
Valleråsen 


Høy bonitet 42 346 45 155 102 736 85 383 


Svært høy bonitet 1 208 998 2 227 619 


Sum skog høy verdi 43 550 46 150 104 960 86 000 


 


Georessurser 


Et grustak/pukkverk på Nenset, sør for Menstad i Skien blir direkte berørt av alternativene M.1 og 


M.2. Bjørntvedt kalksteinsbrudd og Valleråsen mellom Eidanger og Porsgrunn blir berørt av Y.2. 
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9.3.1 Konsept I.1 


Indre linje beslaglegger mest dyrka mark. Det er spesielt områdene innerst i Fjærekilen, rundt Lia og 


Meltveit og områdene rundt Neslandsvann, Kroken og Fitjevatn som blir berørt. Konseptets 


arealbeslag av høyverdi skog er lite. Ingen mineral- og løsmasseressurser blir berørt. Det er ingen 


konflikter av nasjonal verdi.  


 


Det analyserte konsept I.1 har et høyt konfliktpotensial for tema naturressurser. 


 


9.3.2 Konsept M.1 


Konseptets arealbeslag av høyverdi skog er lite. Nenset sand- og grusforekomst som er nasjonalt 


viktig, blir berørt. Lite dyrka mark blir berørt. 


 


Det analyserte konsept M.1 har lavt konfliktpotensial for tema naturressurser. 


 


9.3.3 Konsept M.2 


Konseptet beslaglegger mest høyverdi skog av alle konseptene. Lite dyrkamark blir berørt. Nenset 


sand- og grusforekomst som er nasjonalt viktig, blir berørt.    


 


Det analyserte konsept M.2 har et middels konfliktpotensial for tema naturressurser. 


 


9.3.4 Konsept Y.2 


Konseptet beslaglegger mye høyverdi skog og nest mest dyrka mark av alle konseptene. Bjørntvedt 


og Valleråsen georessurs av nasjonal verdi blir berørt. Den ene berøres i forbindelse med tunnel. 


 


Det analyserte konsept I.1 har et høyt konfliktpotensial for tema naturressurser. 


 


 


9.4 Konklusjon naturressurser 


Forskjellen på konseptene for tema naturressurser er at I.1 beslaglegger mest dyrka mark, men M.2. 


beslaglegger mest høyverdi skog. Y.2 beslaglegger to nasjonalt viktige geoforekomster og nest mest 


skog av høy verdi. Både M.1 og M.2 berører nasjonalt viktige georessurser. Y.2 har høyest 


konfliktpotensial for tema naturressurser.  
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Tabell 9-3. Sammenstilling ag vurdering av konfliktpotensial for tema naturressurser. 


Konsept I.1 M.1 M.2 Y.2 


Arealbeslag av 
dyrka mark 


346 465 daa 


 


154 117 daa 


 


172 780 daa 


 


279 113 daa 


 


Arealbeslag av 
skog med høy 
verdi 


43 550 daa 46 150 daa 104 960 daa 86 000 daa 


Berørte 
lokaliteter med 
georessurser 


Ingen Nenset Nenset 


Bjørntvedt 
Valleråsen 


 


Sammenstilling Beslaglegger 
store areal med 
dyrka mark, 
men lite skog i 
forhold til de 
andre 
konseptene. 
Ingen 
georessurser bli 
berørt. 


 


Beslaglegger lite 
areal med dyrka 
mark og lite 
høyproduktiv skog 
i forhold til de 
andre 
konseptene. En 
lokalitet med 
georessurser blir 
beslaglagt. 


                        


Beslaglegger 
store arealer 
med 
høyproduktiv 
skog og noe 
dyrka mark i 
forhold til de 
andre 
konseptene. En 
lokalitet med 
georessurser 
blir beslaglagt.                                           


Konseptet 
beslaglegger 
store areal 
dyrka mark, og 
mye 
høyproduktiv 
skog. To 
lokaliteter med 
georessurser 
blir beslaglagt. 


 


 


Konfliktpotensial Middels Lavt Middels Høyt 
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10  Landskapsbilde 


10.1 Dagens situasjon 


Grenlandsområdet har stor variasjon. Landskapet er småkupert og strekker seg fra kyst til innland. 


Sammenhengende skoger med små og store vann preger landskapet i indre strøk. Det finnes fire 


landskapsområder innenfor tiltaksområdet. Regionene kommer fra definisjonen landskapsregioner i 


Norge (Skog og Landskap): 


 


 Skog- og heibygdene på Sørlandet 


 Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold 


 Skagerrakkysten 


 Skogtraktene på Østlandet 


 


Figur 10-1. Landskapsterreng og grenser for landsapsregioner i utredningsområdet. 
Illustrasjon: COWI AS. 


 







 


70 


10.1.1 Skog- og heibygdene på Sørlandet 


Landskapet er hovedsakelig skogkledd med små og til litt større landskapsrom. Utsikt og 


orienteringsmulighet er fra variabel til liten. Vann og vassdragene kjeder sammen 


landskapsrommene på kryss og tvers. Noen intime kulturlandskap representerer mangfold, har 


særpreg og tidsdybde. Landskapet er vanlig for landsdelen. Området rundt Kilebygda brukes som 


friluftsområde, og har i den sammenheng opplevelseskvaliteter av verdi for lokalbefolkningen i Skien 


og Porsgrunn.  


 


I det sterkt kuperte, oppbrutte og uoversiktlige landskapet er det ingen terrengformer som er spesielt 


framtredende. Møtet med vannene gir en følelse av overblikk og utsyn. Utsynet er oftest begrenset, 


og det vil være nærvirkningen til toglinjen/ konseptene som gir de fleste konfliktene.  


For uten landskap som har verneverdi har det ikke fremkommet landskapsbilder / -trekk av nasjonal 


verdi.  


10.1.2 Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold 


De viktigste endringene i landskapsbildet oppleves langs elven i Porsgrunn- og Skiensområdet der 


dal, fjord, bebyggelse og industri ligger tett, uten tydelig landskap eller bymessig avgrensning. 


Bylandskapet har uklare overganger til omkringliggende landskap og omgivelser. 


 


Figur 10-2. Tverrsnitt av landskapsrommet og dalføret langs Skienselva. Illustrasjon: COWI 
AS. 


 


Figur 10-2 viser øvre del av Skien- og Porsgrunnsområdet, hvor dette området skiller seg ut ved at 


landskapet har tydelig store, vide u-daler med tydelig terrassering. Øverste nivå på terrassene er på 


grensen der landskapstypen "Skogtraktene på Østlandet" møter "Låglandsdalføra". Dette er også 


sammenfallende med verdifullt kulturlandskap i Gjerpendalen. 


Videre går terrasseringen over en ny kant og ned i elverommet i Skienselva, som med sitt vannspeil 


og kulturmiljø er med på å danne "gulvet" i landskapsrommet. Her er landskapet mer preget av 


bylandskapet i Skien og Porsgrunns sentrum og industri (Herøya) en av det landlige.  


 


10.1.3 Skagerrakkysten 


Mot Kysten er det mange små og middels store vann, før landskapet møter fjorden innerst ved 


Eidangerfjorden og ytterst ved Kragerø, Portør og Jomfruland med sitt verdifulle kulturlandskap. Ytre 
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del av Skagerrakkysten består av øyer, små holmer og skjær. Store deler av området er INON-


områder eller naturvernområder. Ytre del mot kysten har stor opplevelseskvalitet.  


 


10.1.4 Skogtraktene på Østlandet 


Landskapet er variert skog og innlandslandskap, typisk for Østlandet. Landskapsregionen strekker 


seg nesten ned til Larvik, berører ikke kysten i direkte, men går i randsonen mot kysten.  


Det er behov for en nærmere kartlegging og avklaring med den enkelte kommune om kvalitet og 


innhold i eksisterende datasett i forbindelse med landskapsverdier og verdifullt kulturlandskap. 


Ytterligere vurdering av landskaps- og bybilder, herunder vesentlig landskapsrom, må avventes til 


konseptene for trasé er klare. 


Bevaring av landskapsbildet og landskapsopplevelsen er en sentral målsetting. Målet er at 


landskapsopplevelsen skal være den samme som i dag eller gi positiv verdi for området.  Det er to 


landskapssyn som kan brukes i en slik vurdering; se på alle inngrep som forringelse av landskapet, 


eller se på inngrep (bane/ konstruksjon) som noe som kan berike landskapet i form av god 


landskapstilpasning, estetiske og arkitektoniske kvaliteter 


10.2 Metode 


 


Landskapsbilde er etter Håndbok V712 Konsekvensanalyse definert som uttrykk for et områdes 
visuelle særpreg eller karakter. Dette er basert på fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen og 
mange analyser er erfaringsbasert fagmessig og skjønnsmessig vurdering. Temaet tar for seg 
hvordan landskapet oppleves romlig, ut i fra omgivelsene. Ved store inngrep, som en ny jernbane vil 
hvordan skjær- og fyllinger hensynas ha stor innvirkning på den romlige opplevelsen. I tillegg kan 
reiseopplevelse vurderes, dvs. hvordan landskapet oppleves sett fra jernbanen. Landskapsbilde 
omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. 
Landskapsopplevelsen er den visuelle summen av flere fagtema, men spesielt vil virkningen av 
landskapet i forbindelse med kulturlandskap- og kulturmiljø og naturmangfold være viktige faktorer. 
 
I nasjonalt referansesystem for landskap utarbeidet av Skog og Landskap danner disse 
landskapskomponentene på samme måte et grunnlag for å angi landskapskarakter, og videre for a 
kunne dele landskapet inn i ulikegeografiske nivå i et hierarkisk system. Landskapsregionene er 
beskrevet under.  
 
Innholdet i landskapsbildet dannes av de ulike landskapselementene som spiller sammen og danner 
horisontale og vertikale skiller, landskapsrom, retningsdannelser, linjer, landemerker, knutepunkter, 
skala/størrelse, og gir samlet et visuelt uttrykk i landskapet. 
Temakart for landskapsbilder viser de viktigst funn av nasjonalverdi innen landskapsregionene, 
naturvernområde, foreslått naturvernområder, NB – områder i bymiljø, verdifullt kulturlandskap, 
INON områder inkl. 1 km buffersone og vernede vassdrag.  
Det fines få datasett for temaet, Analysen baseres i stor grad på faglig skjønn og kvalitative 
vurderinger. I denne utredningen er det lange traseer og hastigheten på tog er tenkt å være høy. Det 
kan derfor enkelte steder gi stiv kurvatur og lite handlingsrom mht. til landskapstilpasning av traseen. 
  
I denne utredningen er det skilt på:  


 Nye inngrep i landskapet, hvor vurderingen er at landskapet anbefales å forbli slik det er i dag 


uten inngrep. 


 Nye inngrep i landskapet, hvor tiltaket i form av sin utforming kan berike landskapet og 


opplevelsen, enten i form at av seg selv med riktig arkitektur eller at inngrep i seg selv kan gjøres 


så skånsomt at landskapet tåler det.  


I forbindelse med tunnel, bru, fjordkryssinger er det gjennomført faglig og skjønnsmessig vurdering 
hvor punktene over legges til grunn. Eventuelle avbøtende tiltak er ikke vurdert. Konfliktpotensial 
beskrives som en funksjon av hvor mye av traseene som påvirker omgivelsene visuelt.  
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I forbindelse med silingen av konsepter er det vektlagt å unngå inngrep i områder der det er 
arealknapphet og estetiske verdier.  


For å kunne si noe om hvordan landskapsbildet påvirkes av de fire alternative konseptene, er det 


sett på de delene av konseptene som ligger i dagen. Det er gjort en kvantitativ og skjønnsmessig 


GIS-analyse i influenssonene mot datasettet. Areal som blir berørt av traseen innenfor beslagssonen 


er vurdert til mindre relevant og forutsettes avklart i neste planfase da konsekvensene innenfor dette 


området er avhengig av den fysiske utformingen og regnes for ikke å være vesentlig på det 


strategisk nivå som en KVU er. 


 


Tabell 10-1. Oversikt over datasett for temaet og vurdering av de ulike buffersonene. 


Datasett Beslagssone 


(20m/50m) 


Influenssone 
(200m/1000m) 


Landskapsbilde:  


Kvalitativ vurdering av landskap. 


Ingen, utredes og 


hensynas i neste 


planfase. 


Naturvernområder, INON, 


NB-registeret 


Verneområder, INON, 


INON‐buffer (1 km), NB!‐


registeret. 


Landskapsregioner.   


DEM høydelag – 3D modell 
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Figur 10-3. Oversikt over alternativer med dagsone. Illustrasjon: COWI AS. 


 


Det er gjennomført en befaring i utredningsområdet før konseptene ble utviklet. Befaringen ga ny 


kunnskap og et supplement til tilgjengelig data. Et utvalg av bilder fra befaring følger under. 
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Figur 10-4. Bildene viser typiske landskap innerst i Frierfjorden (til venstre) og 
industriområdet på Herøya (til høyre). 


  


Figur 10-5. Bildene viser typisk landskap i området rundt Nedre Toke og Drangedal. 


  


Figur 10-6. Bildet viser typisk landskap fra Gjerpensdalen. Alle foto: COWI AS. 


 


Usikkerhet 


Vurderingen av landskapsbilder er basert på en kvantitativ og skjønnsmessig analyse. Usikkerheten 


ligger i at det finnes stedvis liten kvantitativ data, samt at den skjønnsmessig vurderingen er basert i 


stor grad på fagligskjønn og erfaring fra tilsvarende og sammenlignbare problemstillinger. Det finnes 


alltid rom for drøftinger mht til skjønnsmessig vurdering. 
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10.3 Analyse 


10.3.1 Konsept I.1 


 


Figur 10-7. Konsept I.1 med temadata for landskapsbildet. (COWI) 


Influenssonen for Konsept I.1 er vist i figur 10-7. Konsept I.1 har store strekninger i tunnel. Konseptet 


går i dagsone i Porsgrunn by og følger dagens trase som deler av strekningen som gir liten visuell 
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endring i bybilde og arealbeslag. Etablering av stasjon i Porsgrunn vil påvirke bybildet selv om store 


deler av strekningen går i tunnel.  


Det er foreslått en bru som krysser Meierelva, i tillegg er det en rekke mindre bruer, spesielt kan 


nevnes tre bruer som krysser Nedre Toke, samt en bru før Gjerstad stasjon. Alle bruer er i et 


landskap uten spesiell verdi. Nye inngrep kan i form av sin utforming berike landskapet og 


opplevelsen. Det forutsetter en god tilpassing til landskapet og at det hensynas utforming av 


skjæring og fyllinger. 


 


Figur 10-8. Rørholt – Nedre Toke retning sør, bildet viser influensområde (blått) og dagsone 
(bru) over vann. Illustrasjon: COWI AS. 


Konseptet går i gjennom småkupert landskap i landskapsregionene Skog- og heimbygdene på 


Sørlandet og Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold.  Landskapet er vurdert til å tåle nye 


inngrep. Ingen konflikter av nasjonal verdi.  


Det analyserte konsept I.1 har lavt konfliktpotensial for tema landskapsbilde. 
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10.3.2 Konsept M.1 


 


Figur 10-9. Konsept M.1 med temadata for landskapsbildet. Illustrasjon: COWI AS. 


Kvantitativ analyse av alternativ trasé inkludert influenssonen for Konsept M.1 er vist i figur 10-9. 


Konseptet har store strekninger i tunnel. Konseptet går i dagsone i Porsgrunn by og følger dagens 


trasé som i deler av strekningen gir liten visuell endring i bybilde og arealbeslag. Etablering av 







 


78 


stasjon i Porsgrunn vil påvirke bybildet. Alternativet går i tunnel før det går ut i dagsone over 


Skienselva. Kryssing av elven kan gjøres til et landemerke, da bruen vil påvirke bybildet og tiltaket vil 


ved riktig utforming berike landskapet og opplevelsen av byen og elveløpet.  


 


Figur 10-10. Nenset, her er traseene like for alternativene M.1 og M.2. Bildet viser 


influenssone (200 meter radius) og dagsone ved kryssing av Skienselva. Illustrasjon: COWI 


AS. 


Videre går alternativet M.1 i tunnel og kommer ut i dagsone i bru ved Frierfjorden. Også her kan 


utformingen berike landskapet og opplevelsen av landskapsrommet. Det forutsetter god tilpassing til 


landskapet og at det hensyntas utforming av skjæring og fyllinger. Dagsonen til konseptet kan 


komme i konflikt med to INON-områder. 


Konsept M.1 har mange strekninger i tunnel, og dagsoner er få og små. Stasjonsområdene i Kil/ 


Kragerø og Gjerstad/ Brukelandsheia vil ikke ha vesentlig konfliktpotensial i landskaps- eller bybilder 


ved nye etableringer av stasjonsområder.  


Konseptet går igjennom småkupert landskap i landskapsregionene Skog- og heimbygdene på 


Sørlandet og Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold. Landskapet er vurdert til å tåle nye 


inngrep. Ingen konflikter av nasjonal verdi.  


Det analyserte konsept M.1 har lavt til middels konfliktpotensial for tema landskapsbilde 
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10.3.3 Konsept M.2 


 


Figur 10-11. Konsept M.2 med temadata for landskapsbildet. Illustrasjon: COWI AS. 
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Kvantitativ analyse av alternativ trase inkludert influenssonen for Konsept M.2 er vist i figur 10-11. 


Konsept M.2 går i samme trase som Konsept M.1 igjennom Porsgrunn by og i bru over Skienselva, 


samt i bru ved Frierfjorden. Frem til kryssing av Siljanelva er alternativene M.1 og M.2 vurdert som 


like.  


Konsept M.2 er det konseptet som har lengst strekning i dagsone av M.1 og M.2, spesielt er strekket 


mellom Flåte og stasjonsområdet Kil / Kragerø mye i dagsone. Landskapet her er småkupert skog 


og små vann er typisk for landsdelen. Dagsonen berører også buffersone for INON-område. Grunnet 


det store antall km med dagsone i småkupertlandskap vurderes det nye inngrep å ha middels 


negativ potensial for konflikt.  


Stasjonsområdene i Kil/ Kragerø og Gjerstad/ Brukelandsheia vil ikke ha vesentlig konfliktpotensial i 


landskaps- eller bybilder ved nye etableringer av stasjonsområder.  


Konseptet går igjennom småkupert landskap i landskapsregionene Skog- og heimbygdene på 


Sørlandet og Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold. Landskapet er vurdert til å middels 


nivå av nye inngrep på grunn av de lange strekkene med dagsone. Ingen potensielle konflikter på 


områder av nasjonal verdi.  


Det analyserte konsept M.2 har middels konfliktpotensial for tema landskapsbilde 
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10.3.4 Konsept Y.2 


 


Figur 10-12. Konsept Y.2 med temadata for landskapsbildet. Illustrasjon: COWI AS. 
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Kvantitativ analyse av alternativ trasé inkludert influenssonen for Konsept Y.2 er vist i figur 10-12. 


Alternativet Y.2 går mot sør ut av Porsgrunn by, stasjonsområdet ligger i et dalsøkk i starten på den 


u-formede dalen inn mot Porsgrunn og Skien. En ny stor stasjon her vurderes til å ha lavt 


konfliktpotensial, da området alt er bebygget. Tilgrensende bebyggelse har liten estetisk eller 


arkitektonisk verdi på nasjonalt nivå. 


 


 


Figur 10-13. Stasjonsområde for Porsgrunn ved valg av Konsept Y.2 (tykk gul stripe). Bildet 
ser mot nordvest retning Porsgrunn og Skien. Illustrasjon: COWI AS. 


Alternativet Y.2 går i bru parallelt med nye Brevik bru (E18), her må en bru for jernbane tilpasses 


eksiterende situasjon i landskapet. Nye inngrep vil med god utforming kunne berike landskapet og 


opplevelsen. En god tilpassing til landskapet og at det hensynas utforming av skjæring og fyllinger. 


 


Figur 10-14. Konsept Y.2 i småkupert landskap nordøst for Kragerø. Mange korte dagsoner 
(tykk orange stripe). Illustrasjon: COWI AS. 


Konsept Y.2 går langs halve stekningen relativ parallelt med dagens E18. En dagsone vil potensielt 


komme i konflikt med et verdifullt kulturlandskap i Bamble. Alternativet Y.2 berører buffersoner og 


kommer i konflikt med fem INON-områder 


Stasjonsområdene i Gjerstad/ Brukelandsheia vil ikke gi vesentlige konflikter i landskaps- eller 


bybilder ved en ny etableringer av et stasjonsområde. 
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Konseptet går igjennom småkupert landskap i landskapsregionene Skagerrakkysten. Landskapet er 


vurdert til å være noe mer sårbart for inngrep en øvrige berørte landskapsregioner. Ingen direkte 


konflikter av nasjonal verdi.  


Det analyserte konseptet Y.2 har middels konfliktpotensial for tema landskapsbilde 


10.4 Konklusjon landskapsbilde 


Tabell 10-2 viser en sammenstilling av konseptene for landskapsbilde. Det er ikke funnet positive 


potensialer for tema landskapsbilde. 


Tabell 10-2. Sammenstilling og konklusjon for landskapsbilde. 


Konsept I.1 M.1 M.2 Y.2 


Trase lengde km 77.45 65.73 68.19 64.58 


Dagsone km 24.09 14.83 29.93 24.02 


Tunnel km 51.06 46.73 34.69 37.52 


Konfliktpotensial 
for landskap/ 
landskapsbilder 


Lavt Lavt Middels Middels 


Konfliktpotensial 
for bybilde/ 
bymiljø 


Lavt Lavt- 
middels 


Lavt- Middels Lavt 


Konfliktpotensial 
for 
Natur- INON 


Middels Middels Middels Middels 


Konfliktpotensial 
for 
kulturlandskap  


Lavt til 
middels 


Middels Middels til høy Lavt til middels 


Sammenstilling Landskapet 
er vurdert 
til å tåle 
nye 
inngrep. 
Ingen 
konflikter 
av nasjonal 
verdi.  


 


Landskapet 
er vurdert 
til å tåle 
nye 
inngrep. 
Ingen 
konflikter 
av nasjonal 
verdi.  


 


Landskapet er 
vurdert til å 
middels til høy 
nivå av nye 
inngrep pga 
lange strekkene 
med dagsone og 
kulturlandskapet. 
Ingen konflikter 
av nasjonal 
verdi.  


Landskapet er vurdert til å 
være noe mer sårbart for 
inngrep der det ikke er 
nærhet til E18 pga 
kystlandskapet. Ingen 
direkte konflikter av 
nasjonal verdi.  


 


Samlet 
konfliktpotensial 


Lavt Lavt Middels til høy Middels 
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11  Vurdering og sammenstilling 


Konfliktpotensial for alle tema er sammenstilt for hvert konsept og vises i tabell 11-1. 


Tabell 11-1. Sammenstilling av vurderinger av konfliktpotensial for ikke-prissatte virkninger. 
Skala: lavt, middels og høyt konfliktpotensial.  


Fagtema Konsept I.1 Konsept M.1 Konsept M.2 Konsept Y.2 


Naturmangfold Lavt  


Et INON-område 
ødelegges. 


Middels  


Et INON-område 
ødelegges.  
En utvalgt naturtype 
og to naturtyper av 
nasjonal verdi 
berøres. 


Middels 


En utvalgt 
naturtype og 4 
naturtyper av 
nasjonal verdi 
berøres. 


Høyt 


3 utvalgte naturtyper 
og 9 naturtyper av 
nasjonal verdi og et 
verneområde berøres. 


Nærmiljø og 
friluftsliv 


Lavt 


Få konflikter 


Middels  


Statlig sikret område 
berøres.  
INON-ødelegges 


Lavt 


Statlig sikret 
område berøres 


Middels 


Større 
befolkningstetthet, 
flere påvirket 


Kulturmiljø Lavt til middels 


Har nærføring til 
gravfelt fra 
bronsealder- og 
jernalder lengre 
vest som kan ha 
stor verdi.  


  


Middels 


Har nærføring til 
gravfelt med 
monumentale 
gravhauger ved 
Porsgrunn. 


Middels til høyt 


Har nærføring til 
gravfelt med 
monumentale 
gravhauger ved 
Porsgrunn. 


M.2 gjennom 
gravfelt fra 
bronsealder- og 
jernalder lengre 
vest som kan ha 
stor verdi.  


Lavt til middels 


Følger over lengre 
strekning E18. Øvrig 
strekning er i liten 
grad påvirket av nyere 
tid inngrep. 


Automatisk fredete 
kulturminner som 
kirkeruin, gravhauger 
og bauta.  


Naturressurser Middels 


Beslaglegger store 
areal med dyrka 
mark, men lite skog 
i forhold til de andre 
konseptene. Ingen 
georessurser bli 
berørt. 


 


Lavt 


Beslaglegger lite 
areal med dyrka mark 
og lite høyproduktiv 
skog i forhold til de 
andre konseptene. En 
lokalitet med 
georessurser blir 
beslaglagt. 


                        


Middels 


Beslaglegger store 
arealer med 
høyproduktiv skog 
og noe dyrka mark i 
forhold til de andre 
konseptene. En 
lokalitet med 
georessurser blir 
beslagt.                                           


Høyt 


Konseptet 
beslaglegger store 
areal dyrka mark, og 
mye høyproduktiv 
skog. To lokaliteter 
med georessurser blir 
beslaglagt. 


 


 


Landskapsbilde Lavt 


Landskapet er 
vurdert til å tåle nye 
inngrep. Ingen 
konflikter av 
nasjonal verdi.  


 


Lavt 


Landskapet er vurdert 
til å tåle nye inngrep. 
Ingen konflikter av 
nasjonal verdi.  


 


Middels til høyt 


Landskapet er 
vurdert til å tåle 
middels til høy nivå 
av nye inngrep pga 
lange strekkene 
med dagsone og 
kulturlandskapet. 
Ingen konflikter av 
nasjonal verdi.  


Middels 


Landskapet er vurdert 
til å være noe mer 
sårbart for inngrep der 
det ikke er nærhet til 
E18 pga 
kystlandskapet. Ingen 
direkte konflikter av 
nasjonal verdi.  
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Oppsummert er konsept I.1 er det alternativet med lavest konfliktpotensial og konseptet Y.2 det 


alternativet med høyest konfliktpotensial. Tabell 11-2 viser konfliktpotensialet til de fem alternative 


konseptene. Konfliktpotensialet er vurdert på et overordnet nivå og vil for alle fem alternativer bli 


justert ved detaljering i neste planfase. 


 


Tabell 11-2. Tabellen viser fordelingen av konfliktpotensial for hvert konsept. 


 


 


 


 


I.1 M.1 M.2 Y.2


Fordeling av konfliktpotensial


Lavt lav-middels middels middels-høyt høyt
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Figur 12-1. Produkter fra Porsgrunds Porselænsfabrik AS finnes i alle norske hjem. 
Tallerkensøylen i rundkjøringen er en representant for Grenlandsområdets store plass i norsk 
industrihistorie. Foto: COWI AS. 
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Forord 


Denne delrapporten med beskrivelse av konseptene inngår i Jernbaneverkets KVU (konseptvalgutredning) for 


vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har en rekke 


interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger kan reduseres svært mye ved å 


bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen 


bygges, som for eksempel Larvik - Porsgrunn (Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i 


planer på 1920- og 30- tallet. Strekningen blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. Dette arbeidet 


resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og Aust Agder, hvor valg av 


korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget penger. Realiseringen 


av InterCity-utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn innen 2030, med vesentlig 


reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet enda mer relevant.  


I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en konseptvalgutredning for 


mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Jernbaneverket har jobbet med denne 


utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, mål og krav 


er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av Samferdselsdepartementet. Det er 


utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til måloppnåelse. Til sist er det gjort ulike analyser 


bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På 


bakgrunn av det faglige arbeidet kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av 


Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller kravene til store 


statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre politiske behandlingen av 


prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i Nasjonal Transportplan (NTP). 


Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Jernbaneverket. Ansvarlig har vært Dag Johnsen, 


med bidrag fra Asta G. Scheving (traseer), Oscar Bonillo (traseer), Sam Pawar (traseer, stasjon), Espen Roe 


(bergteknikk), Lars Mørk (geoteknikk), Lars Toverud (konstruksjoner) og Jan Orsteen (trafikk, vegløsninger). 


Stasjonsutforming er skissert av Einar Lunøe og Ragnhild Foss fra alt arkitektur. Oppdragsleder hos Multiconsult 


har vært Gunnar Bratheim. 


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine Sanila 


Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende deltatt fra JBV med 


kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen (kapasitet), Marius Fossen 


(samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob Kristiansen (estimering, usikkerhetsanalyse). 


Oslo, mai 2016 
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1 Innledning 


Samferdselsdepartementet har i brev datert 04.07.2014 gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede en 


eventuell framtidig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, den såkalte 


«Grenlandsbanen». Premisser for utvikling av mulighetsrommet dannes av føringer i oppdragsbrevet fra 


departementet, samt prosjektets identifiserte behov, mål og krav.  


1.1 Rammebetingelser fra oppdragsbrevet 


1.1.1 Reduksjon i reisetid  


Fokus for utredningen er å legge til rette for et mellomdistanse-/fjerntogtilbud mellom Agderfylkene og 


Vestfold/Buskerud og hovedstadsområdet, som reduserer reisetiden betydelig sammenlignet med i dag. 


Det skal identifiseres tiltak som etablerer et attraktivt togtilbud med akseptable reisetider i ulike 


markeder. Dersom det viser seg at Grenlandsbanen kun vil være ett av flere tiltak, må dette fremgå av 


analysen. Sistnevnte vurderes gjennom muligheter for eventuelle opsjoner, og belyses i større grad i 


Konseptanalysen.  


1.1.2 Utredningen skal ha fokus på tiltak på strekningen der det i dag ikke er jernbane 


Det er tydelig definert i oppdragsbrevet at selv om utredningen skal vurdere virkninger for transport av 


personer og gods på hele strekningen Oslo - Kristiansand, skal det ikke vurderes fysiske tiltak på hele 


strekningen Porsgrunn - Kristiansand. Det skal fokuseres på tiltak på strekningen der det ikke er 


jernbane i dag. 


1.1.3 Tidsperspektivet for en eventuell sammenkobling 


En eventuell realisering av Grenlandsbanen er et tiltak som må forventes å ligge noe fram i tid, da nytten 


av tiltaket i stor grad er avhengig av at det realiseres infrastruktur på Vestfoldbanen som har kapasitet, 


robusthet og hastighetsdimensjonering som kan gjøre et togtilbud mellom Sørlandsbanen og 


Vestfoldbanen aktuelt og attraktivt.  


1.1.4 Konseptuelle alternativer  


Det foreligger i NTP 2014 - 2023 omfattende planer for bygging av vei på strekningen Oslo - 


Kristiansand. I denne korridoren er følgelig bl.a. E18 og aktuelle planer for videre utbygging av veg 


konseptuelle alternativer/valg for håndtering av det framtidige transportbehovet. Utredningen skal ta 


høyde for vegprosjekter som er omtalt i siste seksårsperiode av NTP 2014 - 2023, og dette gjøres 


gjennom etablerte referansealternativ.  


1.1.5 Avgrensning og grensesnitt 


Departementet ber om at prosjektet er tydelig definert, slik at kostnadsomfanget ikke øker i etterfølgende 


planfaser som følge av et merbehov. En sentral oppgave er å avgrense og definere grensnitt for 


utredningen. Dette gjøres gjennom etablering av prosjektspesifikke behov, mål og krav, og gir videre 


konsekvenser for hvilke tiltak/konsepter som anbefales videre.  


I samsvar med bestillingen er det fokusert på ny jernbane mellom tilknytningspunktene, samt stasjoner 


for fjerntog. Stasjoner for betjening av eventuell ny region-/lokaltrafikk er ikke inkludert i arbeidet. 


Etablering av Intercity-standard mellom Porsgrunn og Skien, og eventuell opprusting av Bratsbergbanen 


inngår ikke i estimatene for Grenlandsbanen. Noe overlapping mellom konsepter og InterCity-


utbyggingen er vurdert og beskrevet. Dette gjelder indre trasé, konsept I, ved Skien, samt utvikling ved 


Porsgrunn stasjon, konsept M. 


All tilknytning til eksisterende infrastruktur er inkludert i konseptene med tilhørende kostnadsestimater. 


 


 


1.2 Samfunnsmål 


Samfunnsmålet for prosjektet er fastsatt av Samferdselsdepartementet, og lyder som følger: 


Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne 


gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi 


regional utvikling og et større felles bo- og arbeidsmarked. 
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2 Premisser 


2.1 Designbasis 


Da en eventuell Grenlandsbane vil være en videreføring av Intercity-strekningene (IC) er det valgt å 


benytte tilsvarende designbasis som for IC. Det henvises til dette dokumentet for ytterligere detaljer. I 


tillegg spesifiseres enkelte krav fra Jernbaneverkets Tekniske regelverk, som er relevant i forbindelse 


med konseptutviklingen for en mulig sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.  


Det er også vurdert et konsept med enklere standard: 160 km/t og enkeltspor, dette er konsept M.2, og 


for dette gjelder noen egne krav. 


På tilsvarende måte som i designbasis for IC-strekningene, deles kravene her inn i elementer på en 


jernbanestrekning: 


 Linjen 


 Konstruksjoner 


 Stoppesteder 


Videre defineres det i «Designbasis for IC» følgende elementer 


 IKT-infrastruktur 


 Energiforsyning 


 Teknisk trafikkstyring 


På et KVU-nivå vil særlig linjen, konstruksjoner og stoppesteder være relevant. Designbasis for de tre 


sistnevnte elementene er relevant for senere planfaser.  Etterfølgende tabeller oppsummerer de viktigste 


krav og designprinsipper relevant for denne utredningen.  


2.1.1 Designbasis Linjen 


Følgende krav/designbasis for linjeføring legges til grunn for utforming av banebaserte konsepter: 


Tabell 2-1: Designbasis linjen 


Element Område Krav Henvisning 


L
in


je
n


 


Hastighet Tilsvarende som for IC-strekningene, skal en mulig 
sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen legges 
til rette for hastigheter på 200 km/t og 250 km/t (persontog).  


 


Premiss for 
prosjektet 


Landskap Det skal tilstrebes at jernbanelinjen glir godt inn i terrenget. Dette 
er særlig viktig da jernbanestrekninger med dimensjonerende 
hastighet opp mot 250 km/t er svært stive elementer som stedvis 
kan medføre store inngrep i eksisterende landskap, med forming 
av nytt landskap som følge 


Designbasis 
IC 


Geometri Optimalisering av linjegeometrien skal ta utgangspunkt i 
helhetstenkning, tverrfaglighet og samfunnsnytte. Det skal tas 
hensyn til (her listes av særlig relevant for utredningen):  


Terrengformer av stor visuell verdi og landskapsverdi 


Bebyggelse langs linjen 


Vanskelig grunnforhold  


Minimaliserte arealinngrep 


 


Designbasis 
IC 


Stigning For baner med blandet trafikk skal normalt ikke stigningen 
overstige 12,5 promille (maks 20) 


For baner med kun persontrafikk skal normalt ikke stigning 
overstige 20 promille (maks 25). 


Teknisk 
regelverk 


Element Område Krav Henvisning 


 


Horisontal-
kurver 


Horisontalkurver med godstrafikk: 


200 km/t f.o.m radius 2 000: L=175 m, h=110 mm 


250 km/t f.o.m radius 3 400: L=179 m, h=90 mm 


160 km/t f.o.m radius 1 400: L=114 m, h=90 mm 


 


Horisontale kurver uten godstrafikk:  


200 km/t f.o.m radius 1700: L=238 m, h=150 mm 


250 km/t f.o.m radius 2 600: L=308, h=155 mm  


 


 


Vertikal-
kurver 


For nye baner, skal minste radius normalt være V2/2,6 [m]. Dette 
gir for: 


200 km/t Rv 15 400 m 


250 km/t Rv 24 100 m 


 


Teknisk 
regelverk 


Spor-
avstand 


Nye baner skal dimensjoneres for minimum sporavstand 
tilsvarende: 


For radier mellom 4000 og 5000 meter: 4,56 


For radier større enn 5000 meter: 4,4 


 


Teknisk 
regelverk 


2.1.2 Designbasis Konstruksjoner 


Tabell 2-2: Designbasis konstruksjoner 


Element Område Krav Henvisning 


B
ru


 o
g


 t
u


n
n


e
l 


Bru For bruer, legges det til grunn ulik brutype ved ulike spenn slik som 
definert i designbasis IC. 


 


Designbasis 
IC 


Tunnel På generell basis legges det til grunn for tunneler 


Tunnellengde 1-5 km: Ettløpstunnel 


Tunnellengde 5-15 km: Ettløps- eller toløpstunnel 


Tunnellengde >15 km: Toløpstunnel 


 


Grenseverdier for togmøte person- og godstog og entring av tunnel: 


Godstog: Maks 600 m toglengde og 100 km/t hastighet 


Persontog: Maks 330 m toglengde og 250 km/t hastighet 


 


Designbasis 
IC 
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Figur 2-1: Normalprofil for dobbeltspor. Samlet bredde er om lag 15 m. Driftsveg langs sporet og 
eventuelle støyskjermer kommer i tillegg. 


2.1.3 Designbasis Stoppesteder 


Som en del av utredningen vurderes stasjoner/stoppesteder og følgende design legges til grunn:  


Tabell 2-3: Designbasis Stoppesteder/Stasjoner 


Element Område Krav Henvisning 


S
to


p
p


e
s


te
d


e
r 


S
ta


s
jo


n
e


r 


Stasjoner Det bør legges et langsiktig perspektiv (år 2050) til grunn for 
dimensjonering av plattformer og atkomster.  


 


Designbasis 
IC 


Stasjoner Det er nødvendig med minimum 4 spor til plattform når: 


Stasjonen skal håndtere et bredt utvalg av ruteplanmessige og 
trafikkoperative scenarier. 


Stasjonen skal betjene stoppende fjerntog og passerende godstog i 
tillegg til intercity-trafikk 


Stasjonen skal håndtere skjøting og deling av togsett ifm. 
vendende tog 


Stasjonen vil bli et knutepunkt ift. den helhetlige trafikkstyringen av 
banestrekningen.  


 


Utover dette, legges det til rette for to spor på stasjonen.  


Designbasis 
IC 


Stasjoner Plattformlengde: 350 m for fjerntog (250 m for IC tog) 


Toglengde godstog: 600 m 


 


 


 


2.2 Fysiske begrensninger 


Dagens bruer over Skiens-/Porsgrunnselva er lavere enn normkravet fra Kystverket på 55 m fri 


seilingshøyde. Seilingshøyde er viktig for skipstrafikken ut og inn i Grenland og konseptet som anbefales 


skal ikke begrense seilingshøyden ytterligere. Dagens farled er begrenset av følgende bruer med 


seilingshøyde: 


 Breviksbrua – 45 meter 


 Grenlandsbrua – 50 meter 


 Menstadbrua – 27 meter 


2.3 Tilbudskonsept 2050 


Tilbudskonseptet, det vil si type togprodukt (fjerntog, regiontog, lokaltog), avgangsfrekvens, 


stoppmønster og kjøretid følger foreliggende strategier og utredninger. Det legges til grunn 


tilbudskonsept 2050 for Sørlandsbanen, som består av 1 fjerntog i timen hver retning. Dette forutsetter 


imidlertid infrastrukturtiltak på Sørlandsbanen i form av kryssingsspor (4-6 kryssingsspor på 


Sørlandsbanen til Stavanger forutsatt i NTP i perioden 2018-2023) og generelt vedlikehold. 


2.3.1 Kapasitetsmessige begrensninger i tilstøtende infrastruktur 


Tilstøtende infrastruktur gir føringer for hva som er mulig å kjøre på en eventuell sammenkobling av 


Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Tilbudskonseptet begrenses på den ene siden av kapasiteten på 


dagens Sørlandsbane sør for et eventuelt påkoblingspunkt for Grenlandsbanen, samt togtilbudet som 


skal kjøres på InterCity-strekningen til Skien. Uten større investeringer enten på Bratsbergbanen eller på 


Sørlandsbanen sør for påkoblingspunktet, vil tilbudskonseptet for Grenlandsbanen være 1 fjerntog i 


timen i hver retning, samt enkelte ruteleier for godstog. 


Vestfoldbanen 


Full utbygging av IC har et tilbud som er halvtimesbasert. Det er i tillegg tilgjengelig kapasitet for  


2 fjerntog/time og retning i Vestfold. Inntil ny kapasitet gjennom Oslo er etablert, ligger det imidlertid 


kapasitetsbegrensninger der som ikke muliggjør et slikt tilbud. Dersom det er ønske om 2 tog/time på 


Grenlandsbanen før ny tunnel gjennom Oslo, kan dette etableres ved å la ett IC-tog pr. time fortsette 


Grenlandsbanen i stedet for å ende i Skien.  
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Skorstøl - Kristiansand 


Strekningen Skorstøl – Kristiansand er enkeltsporet og dagens døgnkapasitet er grovt sett 2 tog/time. 


Det kjøres i dag 8 – 10 tog i en 6-timers periode.  


Innen Grenlandsbanen blir realisert, vil en del tiltak bli gjennomført på denne strekningen. Ut fra 


føringene i NTP er det vurdert som sannsynlig at nytt signalsystem ERTMS og to nye kryssingsspor 


etableres. Dette vil grovt anslått gi en døgnkapasitet på 3 tog/time. Hvis det forutsettes få godstog på 


dagtid og at frekvensen for fjerntog reduseres når godstogmengden kommer på ettermiddag/kveld, kan 


dette trolig gjøre det mulig å realisere 1 fjerntog/time til Kristiansand.   


En eventuell økning til halvtimesintervall for fjerntog helt til Kristiansand vil kreve omfattende utbygging 


av kryssingsspor/dobbeltsporparseller. 


En mulighet for halvtimesintervall på Grenlandsbanen kan være å kjøre annethvert tog til Arendal og 


Kristiansand, slik at det på enkeltsporet bare blir halvtimesintervall på de ca. 32 km mellom Skorstøl og 


Nelaug. Dette vil grovt estimert kreve ytterligere 3 kryssingsspor på denne delstrekningen og minst ett 


kryssingsspor på strekningen Nelaug–Arendal. En så høy trafikktetthet som 2 passasjertog/time vil 


medføre, vil gi flere kryssinger og dermed mer tidstap for fjerntogene.  


2.4 Vedtatte og pågående planer/utbygginger 


Det er flere pågående planer, utredninger og byggeprosjekter som har betydning for utvikling av 


traséene. Det er innhentet digitale data for aktuelle traséer for disse: ny InterCity- jernbane Farriseidet-


Porsgrunn, ny fv. 32 i Porsgrunn, rv. 36 ved Skjelbredstrand i Skien samt E18 Langangen - Rugtvedt 


(kommunedelplan), E18 Rugtvedt - Dørdal (reguleringsplan) og omlegging av kryss E18 ved Tangen 


(reguleringsplan). 
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3 Konsepter - oversikt 


3.1 Mulighetsrom og silingsprosess 


Som en del av arbeidet med konseptvalgutredningen er det gjennomført en analyse av 


mulighetsrommet, med en påfølgende silingsprosess. Dette er dokumentert i en egen silingsrapport. 


Formålet med silingsrapporten er å beskrive og vurdere alle identifiserte muligheter og konseptuelle 


konsepter (mulighetsrommet) for en eventuell fremtidig sammenkobling av Vestfoldbanen og 


Sørlandsbanen. På bakgrunn av vurderingene anbefales et antall konsepter videre til mer detaljerte 


utredninger i Alternativsanalysen. Et tilstrekkelig bredt og dokumentert mulighetsstudie står sentralt i 


KVU-metodikken og skal bidra til at gode konsepter ikke glemmes eller velges bort på feil grunnlag.  


Den metodiske tilnærmingen knyttet til mulighetsrommet er basert på følgende steg:  


 Identifisere alle muligheter og konseptuelle alternativer innenfor rammene satt til prosjektet 


 Etablere silingskriterier avledet av behov, mål og krav 


 Vurdere konseptene i forhold til rammebetingelser for prosjektet og silingskriteriene 


(silingsprosessen) 


 Anbefale utredning av de konseptene som best møter prosjektets behov, mål og krav. Disse 


konseptene føres da videre til Alternativsanalysen, der de ulike konseptene utredes grundigere i 


forhold til blant annet effekter og nyttevirkninger.  


En silingsprosess vil alltid representere en forenkling, og resultatene fra prosessen bør sees som en 


helhetlig vurdering av konseptene. Generelt belønnes konsepter som reduserer reisetiden mellom Oslo 


og Kristiansand, dette er det prosjektutløsende behovet og således må alle konseptene som anbefales 


videre møte dette behovet.  


Referansealternativet og «referanse pluss» representerer alternative konsepter til å etablere et nytt 


togtilbud, gjennom utbygging av vei som vil gi redusert reisetid for bil og buss på samme strekning. 


Konseptene som anbefales videre til analyse vil i Alternativsanalysen vurderes mot 


referansealternativene, før endelig anbefaling av konsept kan gjøres.  


Løsninger som videreutvikler det lokale transporttilbudet, eksempelvis gjennom oppgradering av 


Bratsbergbanen er vurdert. Slike løsninger vil kunne gi positive effekter for lokal og regional utvikling. 


Denne typen konsepter er likevel ikke sterkt knyttet til det prosjektutløsende behovet, og vurderes derfor 


å ligge utenfor mulighetsrommet til denne utredningen.   


I valg mellom alternative plasseringer eller traséer er det søkt løsninger som kan forsvares 


kostnadsmessig og som bygger opp under ønsket arealutvikling.  


3.1.1 Hovedkorridorer og alternative løsninger 


Gjennom innledende arbeid med konseptutvikling og innspill fra verkstedene er det identifisert følgende 


hovedkorridorer for området hvor det i dag ikke er jernbane: 


 Korridor I: Indre linje, via Skien og videre via Neslandsvatn, eventuelt også via Drangedal 


 Korridor M: Midtre linje, via Menstad, Tangen og Brokelandsheia 


 Korridor Y: Kystlinje, ytre linje via Rugtvedt, Tangen og Fiane 


Innenfor de videreførte korridorene anbefales følgende konsepter tatt videre til konseptanalysen: 


 I.1: Byutviklingskonseptet - indre korridor med stasjon i Porsgrunn (ved dagens) og ny stasjon i 


fjell i Skien sentrum   


 M.1: Fylkesplankonseptet - midtre korridor med stasjonsplassering like ved dagens Porsgrunn 


stasjon. Stasjonen vil være felles for IC-tog og fjerntog. 


 M.2: Billigkonseptet - tilsvarende som M.1, men med lavere hastighetsstandard for å belyse 


hvordan dette påvirker kostnadsomfanget 


 Y.2: Hastighetskonseptet - ytre korridor med stasjon for fjerntog ved Eidanger.  


3.2 Oversikt over konsepter 


 


Figur 3-1: Oversikt over konsepter 


Tabell 3-1: Tekniske data for konseptene. Oppgitt kjøretid er for strekningen Skorstøl-Porsgrunn 


Konsept Stasjoner Lengde 
ny bane 


Andel 
dagsone 


Andel 
bru 


Andel 
tunnel 


Estimert 
kostnad 


Kjøretid 
m/stopp 


I.1 Indre korridor 
Porsgrunn, Skien, 
Brokelandsheia 


77,5 km 
24,1 km 
(31 %) 


2,2 km 
(3 %) 


51,2 km 
(66 %) 


31,3 mrd. kr 36 min 


M.1 Midtre korridor  
Porsgrunn, 
Brokelandsheia 


65,7 km 
14,8 km 
(23 %) 


4,2 km 
(6 %) 


46,7 km 
(71 %) 


25,6 mrd. kr 27 min 


M.2 Midtre korridor 
enkeltspor 160 km/t 


Porsgrunn, 
Brokelandsheia 


68,2 km 
29,9 km 
(44 %) 


3,6 km 
(5 %) 


34,7 km 
(51 %) 


17,2 mrd. kr 32 min 


Y.2 Ytre korridor Porsgrunn, Tangen 64,5km 
24,0 km 
(37 %) 


3,0 km 
(5 %) 


37,5 km 
(58 %) 


24,4 mrd. kr 25 min 


 


3.3 RAMS 


Det er gjennomført en RAMS-analyse av prosjektet. Denne er dokumentert i egen rapport. 


Alle forhold som er identifisert vurderes å være håndterbare med bakgrunn i den omfattende erfaringen 


som finnes med å bygge jernbane i tilsvarende områder i Norge. I den grad det er forskjell mellom 


konseptene, så fremstår M.2 og Y.2 som noe mer utfordrende med tanke på RAMS, på grunn av:  
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 Konsept M.2 er foreslått som en enkeltsporet løsning. Løsningen kan gjøre det utfordrende å 


legge til rette for evakuering fra tunnelene på strekningen. Løsningen vil også sette føringer for 


vedlikeholdbarhet og redusert oppetid som følge av vedlikeholdsaktiviteter.  


 Konsept Y.2 kan medføre RAMS-messige utfordringer med tanke på jernbanebru ved 


Grenlandsbrua, fordi brua blir høy, lang og potensielt eksponert for sterk vind. Det er også variabel 


bergkvalitet ved brufundamentene, og usikkerheter knyttet til tilstrekkelig overdekning/plass for å 


forankre brukablene i berg innenfor fundamentene. 


Basert på funn i rapporten anbefales det at man i neste planfase tar tak i følgende generelle punkter, 


uansett valg av alternativ:  


 Beredskapsanalyse med involvering av nødetater bør inkluderes tidlig i neste planfase for å se til 


at valgte løsninger vil kunne tilfredsstille krav til evakuering og løse muligheter for tilkomst for 


nødetater. Når man velger konsept legger man vesentlige føringer for hvordan beredskap må 


planlegges så det er viktig å adressere denne problemstillingen tidlig, i en tidlig planfase.  


 Usikker bergkvalitet ved kryssing av Frier, og nærhet til E 18 kan på enkelte strekninger medføre 


utfordringer. Det bør i neste planfase utføres en tidlig SHA analyse for å vurdere om det er forhold 


i anleggsfasen som vil legge avgjørende føringer for videre planlegging i valgt korridor. 


3.4 Konstruksjoner 


Det vil være flere muligheter for valg av konstruksjoner, og dette er noe som vil være gjenstand for 


vurdering ved eventuell videre planlegging i valgt korridor. Her beskrives de forutsetninger som er lagt til 


grunn i kostnadsestimatene for denne fasen. 


Korte bruer over eksisterende veger o.l og med typisk spennvidde 20 - 30 m vil bli utformet som en 


standard traubru i betong fundamentert direkte på faste masser, alternativt direkte på berg eller på peler 


til berg. Opptak av bremsekrefter vil bli utført med friksjonsplate bak det ene landkaret, slik praksis har 


vært. 


Lengre bruer over land med total lengde opp til 200 - 300 m vil bli utformet med et enkelt T-tverrsnitt for 


ensporet bane, alternativt dobbelt T-tverrsnitt for 2-sporet bane, og typisk spennvidde 30 m. Dersom 


terrengforholdene krever det, vil spennviddene økes til 50 - 60 m, da med et kassetverrsnitt. I begge 


tilfellene er det spennarmerte betongbruer som anvendes. Fundamenteringen vil være på faste masser, 


direkte på berg eller på peler til berg. 


Dersom det er behov for større spennvidder for kryssing av sjøer eller fjorder, i størrelsesorden  


100 - 200 m, er det forutsatt å benytte spennarmerte fritt frembygg- bruer i betong, fundamentert på berg 


eller faste masser. Fundamentene kan utformes som senkekasser for å redusere kostnadene i forhold til 


konvensjonell utførelse. 


Med spennvidder fra 200 til 400 m er det forutsatt å benytte skråkabelbruer med brubanen utformet som 


en lukket stålkasse. Denne typen kan benyttes helt opp til en spennvidde på 700 m, selv om man da 


kommer opp i en spennvidde der det vil være naturlig å velge en hengebruløsning. Dette er en løsning 


som har vært benyttet til spennvidder opp til 1100 m. Også i dette tilfellet vil overbygningen være en 


lukket stålkasse.  


Både skråstagløsningen og hengebruløsningen kan ved behov utformes som en kombinert veg- og 


jernbanebru. Dette er det flere eksempler på internasjonalt. 
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4 Konsept Y.2: Hastighetskonseptet 


4.1 Beskrivelse 


Dette alternativet er utviklet med tanke på å gå korteste vei mellom fremtidig IC-trasé Larvik - Porsgrunn 


og Sørlandsbanen i Gjerstad.  


Parsellen Larvik-Porsgrunn vil være ferdigstilt i 2018. Utløpet for Eidangertunnelen ligger ca. 2 km sør for 


dagens stasjon i Porsgrunn. Avgreining fra IC-traseén skjer i Storberget tunnel øst for Eidanger. 


Traséen vil videre måtte krysse Frierfjorden, trolig parallelt med dagens E18, før den går videre sørvest 


mot eksisterende Sørlandsbane. Norsk Bane har utredet en lignende trasé (1). 


Etter avgreiningspunktet i Storberget tunnel, går traseen mot nord og krysser dalføret på tvers like nord 


for Eidanger.  


Videre sørover fra Eidanger må traseen krysse Frierfjorden ved Grenlandsbrua. Sør for Frierfjorden vil 


en kystlinje ligge på utsiden av dagens E18 videre mot Kragerø. Ny stasjon foreslås etablert ved Tangen 


like ved dagens E18. 


Vest for Kragerø vil traséen ikke gå oppom Brokelandsheia, men ligge lavere i terrenget lenger ute mot 


kysten, med tanke på videreføring langs en framtidig kystnær Sørlandsbane. Det må bygges forbindelse 


innover til dagens bane i området ved Skorstøl. 


Total lengde på korridoren er om lag 64 km fram til påkoblingspunkt dagens bane. 


4.1.1 Tilbudskonsept 


I konseptet er det lagt opp til at fjerntoget kjører 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via 


ny sammenkobling via ytre trasé. Eidanger er stasjon for fjerntoget. Det forutsettes i konseptet at to IC-


tog i timen har stopp i både Porsgrunn og Skien, og at tilbringersystem/kobling mellom fjerntog og 


regiontog løses ved hjelp av et busstilbud, eller oppgradering av Bratsbergbanen med tilkobling mellom 


de to traséene. Det vil ikke være mulighet for omstigning mellom fjerntog og IC- tog på disse stasjonene. 


Det legges opp til at fjerntoget kan stoppe på Tangen, før det fortsetter videre mot Kristiansand.  


4.1.2 RAMS 


Alle forhold som er identifisert vurderes å være håndterbare. Forhold som kan være noe mer utfordrende 


på strekningen med tanke på RAMS er: 


 Tunnel ved Bjørntvedt. Sprengningsområde 20 m fra jernbanespor, og usikkerhet rundt fjellkvalitet. 


Må vurderes nærmere. 


 Bru ved Grenlandsbrua. Jernbanebru vil plasseres nær to vegbruer. Brua vil også være rundt  


700 m lang, ligge 58 moh og kan få utfordringer i forhold til vindfang, sikkerhet og oppetid på grunn 


av den eksponerte plasseringen. Valg av brutype og gjennomførbarhet i forhold til bergkvalitet og 


kabelforankring må vurderes.  


Tunnel ved Rugtvedt. Dagens biltunnel E18 ligger 45 m fra planlagt togspor, og ny vegtunnel er 


planlagt mellom jernbanespor og eksisterende E 18. Må avklares nærmere, både i forhold til 


nærhet og anleggsutfordringer, og mht. tidspunkt for byggeplaner for ny E18. 


 Tunneler. Flere tunneler på strekningen vil sannsynligvis ha liten overdekning (ned til 10 m) og 


mulige utfordringer med løsmasser.  


 


 


  


 


Figur 4-1: Konsept Y.2 - oversiktskart 
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4.2 Delstrekning 1: Skorstøl – Sannidal (km 0 - 19) 


4.2.1 Linjeføring 


Ved Skorstøl etableres avgreining fra eksisterende Sørlandsbane. De første 4 km av traseen ned til 


mulig Fiane stasjon er dimensjonert for 130 - 150 km/ og får en 3 km lang strekning med 20 ‰ 


fall/stigning. Tanken bak denne strekningen med redusert standard, er at dette skal være en framtidig 


tilkobling mellom ny og gammel Sørlandsbane, da ny Y.2- trasé ligger lenger sør enn dagens bane for å 


legge til rette for videreføring mot sør. 


Traseen krysser over Skorstølvatnet på en 120 m lang bru og under E18 i en 1,5 km lang tunnel. Ved 


bebyggelsen på Fiane er det skissert mulighet for stasjon og mulig tilsving mot dagens Sørlandsbane 


retning Gjerstad. Dette ville muliggjøre lokalt/regionalt togtilbud. Stasjonen må i så fall ha tre spor. Fiane 


stasjon inngår ikke i Grenlandsbanens kostnadsestimat. 


Øst for Fiane går traseen inn i en 0,8 km lang tunnel og en kort dagsone før det blir en 600 m lang bru 


som krysser Holtfjorden.  


Øst for Holtfjorden er det fire tunneler med korte dagsoner (<300 m) imellom. Ved km 11,0 blir det en 


dagsone på om lag 1,5 km, før en ny tunnel på 1,0 km. Denne etterfølges av en 0,5 km lang dagsone 


fram til km 13,8. Deretter går traseen i 3 tunneler med dagsoner på under 200 m imellom fram til km 19. 


4.2.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Fra Skorstøl til Sannidal ligger dagstrekningene i hovedsak over marin grense som i dette området ligger 


på nivå omkring k 100. Løsmassene består for det meste av et tynt lag med morenemasser der det ikke 


er bart fjell. 


Det forventes ikke behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i 


4.2.3 Tunneler 


På delstrekning 1 består bergartene av ulike typer gneiser samt amfibolitt og glimmerskifer. Området er 


preget av variert topografi og det forventes at tunnelene krysser enkelte svakhetssoner. Overdekningen 


er stort sett tilfredsstillende, men i enkelte tunneler kan overdekningen bli noe lav. Det kan forventes 


rasfare i anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av tunnelene. Ut over forhøyet sikringsnivå ved 


kryssing av svakhetssoner forventes det ikke spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i 


tunnelområdene. 


Tunneler med korte dagsoner imellom må betraktes som ett sammenhengende system med hensyn til 


rømning og evakuering. 


4.2.4 Konstruksjoner 


Bru over Holtfjorden er vurdert å bli om lag 620 m lang. Deler av brua går over land og kan ha korte 


spennlengder, mens hovedspennet trolig blir opp mot 160 meter. 


4.2.5 Mulig stasjon ved Fiane 


Mulig stasjon ved Fiane ligger i områder med landbruk og boligbebyggelse. Jernbanetraseen og 


plattformer ligger høyere enn terrengnivå. Adkomst for buss og langtidsparkering etableres under 


plattformene, med direkte kobling mellom hovedatkomst og plattformer via vertikale forbindelser. Det 


legges dermed til rette for effektivt bytte mellom transportmidler, i tillegg til at minst mulig jordbruksareal 


omdisponeres til stasjonsformål. Eksisterende veinett kan i stor grad opprettholdes, men adkomstvei må 


bygges ut. 


Med tre spor og tilsving til dagens Sørlandsbane retning Gjerstad, kan en stasjon her fungere som 


omstigningspunkt mellom fremtidig Sørlandsbane over Grenlandsbanen og eventuelt lokalt/regionalt 


togtilbud langs dagens bane retning Kongsberg.  
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Tegning C-051 
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Figur 4-2: Mulig plassering av eventuell stasjon ved Fiane 
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Figur 4-3: Mulig adkomstløsning for eventuell stasjon ved Fiane 


 


  







17 


4.3 Delstrekning 2: Sannidal–Ringsjø (km 19-38) 


4.3.1 Linjeføring 


Vest for Tangen legges traseen i dagsone gjennom skog- og landbruksområder, før den legges tett inntil 


dagens E18-trasé. For å få plass til stasjon nær dagens tettsted ved Tangen, er det foreslått å legge om 


E18 på en kortere strekning. Det etableres 500 m tunnel med ramper til lokalt vegnett på hver side av 


tunnelen. Uten omlegging av E18 vil det være vanskelig å lokalisere ny stasjon nær sentrum uten store 


konflikter med bebyggelsen. 


Terrenget øst for Tangen er kupert, i hovedsak skogsterreng, med en rekke vassdrag. Rett etter 


stasjonsområdet går traseen inn i en 1,2 km lang tunnel videre østover. Ved km 23,0 krysses Tyvann og 


fv. 38 på bru. Videre fram til km 27,0 er det to tunneler med en kort dagsone/bru imellom, deretter følger 


en 2 km lang dagsone ved fv. 363. Østover mot km 38 følger en serie av korte tunneler, korte til middels 


lange bruer og dagsoner. 


4.3.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Ved Sannidal passerer linjen en mindre breelvavsetning og et lite parti med havavsetninger. Videre fram 


til Ringsjø er det i alt hovedsak bart fjell / tynt løsmassedekke. Enkelte, svært lokale, partier med 


havavsetninger kan forekomme. Det samme gjelder svært begrensede partier med myr / torv. 


Det forventes ikke behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i løsmasseområdene 


4.3.3 Tunneler 


På delstrekning 2 består bergartene av ulike typer gneiser samt amfibolitt, kvartsitt og glimmerskifer. 


Området er preget av variert topografi og det forventes at tunnelene krysser enkelte svakhetssoner. Det 


er i alt 14 tunneler på strekningen. Flere av disse har korte dagsoner imellom, og må behandles som ett 


tunnelsystem med tanke på sikkerhet/rømning. Overdekningen er for det meste tilfredsstillende, men i 


enkelte tunneler kan overdekningen bli noe lav. Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i 


påhuggsområdene ved flere av tunnelene. Utover forhøyet sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner 


forventes det ikke spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i tunnelområdene. 


Over tunnelen vest for Tveitereidvann ligger et myrområde mellom km 23,65 og km 23,8. Overdekningen 


mellom tunnellinje og terreng i dette intervallet er ca. 20 m. Dette betyr sannsynligvis liten 


fjelloverdekning. Tunnel øst for km 35,0 får også liten terrengoverdekning (ca. 20 m). Det ligger et 


gårdsbruk med jorder over tunnelen ved km 35,6. Det er mulig dette punktet også er en relativt stor 


svakhetssone, og det er derfor usikkert med fjelloverdekningen i dette området. 


4.3.4 Konstruksjoner 


Det er i alt 8 bruer på strekningen. Mange av disse krysser vassdrag. Største konstruksjon er bru over 


Tyvann og fv. 38, som vil være om lag 300 m lang. Slik traseen ligger nå, blir hovedspennet om lag  


200 m. Brulengden kan trolig kuttes noe ved optimalisering av traseen. 


Ved Grummestadvatnet mellom km 33,5 og 34,0 er det to bruer som er henholdsvis 120 m og 190 m 


lange. På grunn av øyer i vannet, kan spennlengdene være korte. 


4.3.5 Stasjon ved Tangen 


Linjen for Grenlandsbanen passerer like nord for sentrumsbebyggelsen, på et nivå som ligger noe lavere 


enn denne. Dette er heldig i forhold til støy, men også en gunstig situasjon for adkomst til knutepunktet - 


nærmest direkte til plattform - der sløyfe for buss og langtidsparkering kan følge planlagt ny avkjøring fra 


E18 og legges sentralt langs den ene sideplattformen. Dette gir svært god forbindelse til overordnet 


vegnett, og enkel betjening med buss. Stasjonen vil ha to spor, og plattform på motsatt side nås via 


gangbru, eller fra vegbru i øst.  


Den viste linjeføringen for jernbanen krever omlegging av E18. Årsaken til dette grepet er at det ellers vil 


være svært vanskelig å få til en sentrumsnær stasjon uten store inngrep i sentrumsbebyggelsen. Dersom 


man velger å gå videre med planlegging av Grenlandsbanen etter dette konseptet, bør derfor omlegging 


av traseen for E18 vurderes i sammenheng med langsiktige planer for utvidelse av E18 til firefelts veg. 


.
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Tegning C-052 
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Figur 4-4: Mulig plassering av stasjon ved Tangen 


  







20 


Figur 4-5: Mulig vei- og kollektivløsning ved stasjon på Tangen 
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4.4 Delstrekning 3: Ringsjø–Skjelsvik (km 38-57) 


4.4.1 Linjeføring 


Fra km 38 og østover til km 42 ligger banen i dagsone med en kort tunnel langs dagens E18 (ny E18 er 


planlagt ca. 2 km lenger nord). Traseen krysser over vegen på bru ved km 42,0 og det blir deretter tre 


tunneler på 1 til 2,5 km lengde med korte dagsoner (< 500 m) imellom. Fra km 48,0 er det dagsone forbi 


Rugtvedt, hvor det er vist mulighet for stasjon (inngår ikke i Grenlandsbanen) vest for dagens/ny E18. 


Øst for Rugtvedt går traseen inn i tunnel vest for Høgenheitunnelen på E18, rett ut på ny jernbanebru 


over Frierfjorden vest for Grenlandsbrua og inn i en ny 1,8 km lang tunnel videre mot Kjørholt. Dagsone 


vest for Heistad går gjennom skog og jordbruksområder, før traseen igjen går inn i tunnel mot Skjelsvik. 


4.4.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Fra Ringsjø fram til Stathelle ca km 50 er det i alt hovedsak bart fjell / tynt løsmassedekke. I en kort 


strekning øst for Feset ca km 39 kan det være forekomst av marin leire. Det er også tilfelle fra ca km 46 


og stedvis videre fram til ca km 50. Etter brua over Frierfjorden og tunnel fram til ca km 54 nord for 


Brevik, er det forvitringsmaterialer med innslag av havavsetninger fram til Skjelsvik. 


Det forventes ikke behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i løsmasseområdene. 


4.4.3 Tunneler 


På delstrekning 3 består bergartene fram til Rugtvedt av ulike typer gneiser samt amfibolitt, kvartsitt, 


gabbro og glimmerskifer som er en del av grunnfjellsområdet. I Høgenhei og videre mot nordøst over 


Eidangerhalvøya ligger tunnellinjen i leirskifer, sandstein, kalkstein og mergelstein som er en del av 


Oslofeltet. Området er preget av variert topografi og det forventes at tunnelene krysser enkelte 


svakhetssoner. Overdekningen er for det meste tilfredsstillende, men i enkelte tunneler kan 


overdekningen bli noe lav. Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av 


tunnelene. I tunnelen som er planlagt gjennom Høgenhei ligger det en kjent svakhetssone i berget ved 


det sørlige påhugget. Svakhetssonen vil føre til svært omfattende bergsikringstiltak og utfordringer når 


tunnel skal drives. I planlagt tunnel nord for Breviksstrømmen (Grenlandsbrua) blir det også viktig å 


vurdere stabilitet for bergmassen mellom ny tunnellinje og bruinnspenningen for den eksisterende 


Grenlandsbrua.  


4.4.4 Konstruksjoner 


Ny bru over Frierfjorden vil utformes som skråkabelbru tilsvarende vegbrua ved siden av, med ett tårn og 


en spennlengde på 350 - 400 m. Brua vil totalt være 640 m lang. Anleggsgjennomføring vil være 


krevende på grunn av bratt terreng, stedvis dårlig fjell og overgang til tunnel på begge sider. 


4.4.5 Mulig stasjon ved Rugtvedt 


Eventuell stasjon ved Rugtvedt kan legges nord for utvidet E18. Dette vil kreve noe inngrep i bebyggelse, 


hovedsakelig næringsbygg. Jernbanetraseen må passere under avkjøring fra E18, og vil dermed ligge 


noe lavere enn bebyggelsen. Plattformer nås via trapp og heis fra bruer over. Reisetorg med buss og 


parkering legges i den sørlige enden av plattformen, med direkte påkobling mot fv. 353, rv. 354 og E18. 
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Tegning C-053 
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Figur 4-6: Mulig lokalisering av eventuell stasjon ved Rugtvedt 
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Figur 4-7: Mulig utforming av adkomstløsninger ved eventuell stasjon ved Rugtvedt 
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4.5 Delstrekning 4: Skjelsvik–Storberget tunnel (km 57-64,5) 


4.5.1 Linjeføring 


Fra km 55,1 går traseen inn i en 4,4 km lang tunnel fram til Bjørntvedt nordvest for Eidanger. Tunnelen 


krysser tett over den etablerte Intercitytunnelen og like under omlagt Bratsbergbane mot Eidanger, før 


stasjonsområdet ved Eidanger. 


I denne løsningen vil Intercity-tog og fjerntog ha hver sin stasjon – Intercitytogene forutsettes å ha 


stasjon ved dagens Porsgrunn stasjon. Overgang mellom IC og fjerntog skjer via busstilbud til 


Porsgrunn, eller på en av stasjonene i Vestfold. 


Etter stasjonsområdet krysser traseen over rv. 36 før den går inn i tunnel som kobler seg planskilt til ny 


Storberget tunnel på Intercity-traseen. 


4.5.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Fra Skjelsvik fortsetter samme grunnforhold med forvitringsmaterialer med innslag av havavsetninger 


fram til en breelvavsetning innerst i Eidangerfjorden omkring km 60. Videre er det tynn morene / bart fjell 


fram til Storberget tunnel med start ved ca km 60,5. 


Det forventes ikke behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i løsmasseområdene. 


4.5.3 Tunneler 


På delstrekning 4 består bergartene fram til Moheim av leirskifer, sandstein, kalkstein og mergelstein. I 


den siste delen av delstrekning 4 består berget av basalt og monzonitt. Overdekningen er for det meste 


tilfredsstillende, men punktvis er overdekningen svært liten i flere av tunnelene. Tunnelen mellom 


Skjelsvik og Eidanger har meget varierende overdekning, fra god til dårlig. Mellom km 56,2 og km 56,4 er 


det ca. 12 ‐ 14 m terrengoverdekning over tunnelen. Det er også jordbruksarealer der, og det er tvilsomt 


om det er god nok fjelloverdekning slik traseen er lagt nå. Mellom km 56,95 og 57,2 krysser tunnelen 


Skrapeklev og rv. 36 ved ca.km 57,1. Terrengoverdekningen er bare 10 ‐ 12 m. Det må også påregnes 


løsmasser i dette området, og det er derfor tvilsomt om det er god nok fjelloverdekning. Tunnel øst for 


Eidanger har et parti mellom km 62,2 og 62,5 med marginal overdekning under jordbruksområder. 


Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av tunnelene. Ut over forhøyet 


sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner, forventes det på grunn av mye infrastruktur ekstra tiltak 


knyttet til bygging av tunnelen mellom Heistad og Eidanger. 


4.5.4 Konstruksjoner 


Det er ingen bruer på strekningen, utover på selve stasjonsområdet. 


4.5.5 Stasjon ved Eidanger 


Stasjonen ved Eidanger ligger like ved overordnet vegnett (rv. 36) og Bratsbergbanen. Som en del av 


stasjonen kan det tilrettelegges for stopp på Bratsbergbanen her, dette inngår imidlertid ikke i 


kostnadene for Grenlandsbanen. 


Plattformer for Bratsbergbanen og Grenlandsbanen legges på ulikt nivå, begge heves over bakkenivå. 


Dette muliggjør etablering av reisetorg med effektivt bytte mellom transportmidler under plattform, der 


lokal- og regionalbuss kan legges i umiddelbar nærhet av vertikale forbindelser/heis og trapp. Det kan 


også etableres stasjonsbygning i kombinasjon med annen virksomhet direkte til plattform og reisetorg.  


Arealer rundt knutepunktet kan utvikles med blandet formål og høy utnyttelse. Nord for stasjonsområdet 


beholdes jordbruksarealer, og noe landskap rehabiliteres.  
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Tegning C-054 
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Figur 4-8: Mulig lokalisering av stasjon ved Eidanger 
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Figur 4-9: Mulig adkomstløsning for stasjon ved Eidanger 
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5 Konsept M.1: Fylkesplankonseptet 


5.1 Beskrivelse 


Midtre korridor ligger nærmest tidligere utredete traseer i vedtatt fylkesdelplan og 


Høyhastighetsutredningen, og navnet henspiller på dette. Her er det foreslått å koble seg på 


«Eidangerparsellen» nord for utløpet av Eidangertunnelen, krysse Skiensvassdraget mellom Porsgrunn 


og Menstad og deretter gå i retning sørvest mot Bamble. 


Det etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte Beha-kvartalet). Nord for 


stasjonen går traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved Hovengasenteret. Tunnelen 


munner ut ved Menstad og sporet krysser elva på en høy bru like sør for eksisterende vegbru. 


Etter kryssing av elva vil korridor M krysse indre del av Vollsfjorden og passere sør for Flåtevann, i 


retning mot Dørdal. Fra Dørdal går banen sør for dagens E18, langs Bakkevannet og til Tangen, hvor det 


etableres ny stasjon. Deretter stiger traseen opp mot Brokelandsheia. Påkobling til Sørlandsbanen skjer 


mellom Brokelandsheia og Skorstøl. 


Total lengde på konsept M.1 er om lag 66 km. 


5.1.1 Tilbudskonsept 


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny 


sammenkobling i midtre trasé. Det forutsettes to IC tog i timen med stopp i Porsgrunn og Skien. 


Porsgrunn stasjon er hovedstasjon i Grenland, for både IC-tog og fjerntog. Fjerntoget kan stoppe på 


Tangen, og deretter gå videre mot Kristiansand. 


5.1.2 RAMS 


Alle forhold som er identifisert vurderes å være håndterbare. Forhold som kan være noe mer utfordrende 


med strekningen med tanke på RAMS er: 


 Menstad (gjødselslager). Utskiping av gjødselprodukter ved siden av/under fremtidig jernbanebru. 


Må vurdere påvirkning fra virksomheten og eventuell brann og eksplosjonsfare (gjelder M 


generelt). 


 Bru over Skienselva i kombinasjon med tunneler. Brua blir 1230 m og ligger mellom to lange 


tunneler. Brann i rullende materiell på bru vil ikke utgjøre en like stor fare med tanke på 


røykutvikling, som i tunnel. Vanlig praksis tilsier at tog skal fortsette over bru til 


beredskapsområde. Siden brua vil ligge mellom to lange tunneler kan beredskapsområde og 


tilkomstmuligheter for nødetater bli utfordrende. Det må avklares behov og eventuelle løsninger for 


evakuering på lang bru (gjelder M generelt) 


 Tunnel fra Porsgrunn. Inneholder en rekke korte dagsoner som kan medføre at disse formelt må 


inngå i teoretisk tunnellengde mht sikkerhet/rømning, som da kan bli opptil 30 km lang. Det må 


avklares nærmere hvilke dagsoner som eventuelt kan benyttes som beredskapsområder. 


 Pukkverk Skien Havn. Sprengningsaktiviteter 100 m fra jernbanelinje. Vil være behov for å avklare 


rutiner med tanke på sprengningstidspunkt og jernbanetrafikk (gjelder M generelt).  
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Figur 5-1: Konsept M.1 - oversiktskart 
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5.2 Delstrekning 1: Skorstøl – Sannidal (km 0 - 19) 


5.2.1 Linjeføring 


Ved Skorstøl etableres avgreining fra eksisterende Sørlandsbane. Første 1250 m av traseen er 


dimensjonert for 130 km/t (kurveradius 800 m). Ved eksisterende kryssingsspor på Skorstøl går traseen 


inn i en 4,8 km lang tunnel ned mot Brokelandsheia. Stasjonen ved Brokelandsheia plasseres i utgangen 


av tunnelen.  


Ved Sundebru øst for Brokelandsheia krysses Holtfjorden på bru. Traseen går inn i en 1 km lang tunnel, 


som etterfølges av en dagsone på 0,5 km før det kommer en lang tunnel på 9,4 km som munner ut like 


vest for Sannidal/Tangen. 


5.2.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Fra Skorstøl til området for bru over Holtefjorden, ca km 8, legges dagstrekningene over marin grense, 


som i dette området ligger omkring kote 100. Løsmassene består for det meste av et tynt lag med 


morenemasser der det ikke er bart fjell. På begge sider av fjorden kan det forventes en marin 


strandavsetning over en strekning på ca 1 km. 


Videre fram til Sannidal ligger dagstrekningene i hovedsak over marin grense. Løsmassene består for 


det aller meste av et tynt lag med morenemasser der det ikke er bart fjell. I området km 12 til km 15 angir 


løsmassekartet at det er partier med myr/torv. 


Løsmassenes egenskaper for sannsynlig marin avsetning ved Holtefjorden er ikke kjent. Her kan det bli 


behov for tiltak dersom det er leire med lav skjærstyrke / setningsømfintlig. For øvrig forventes ikke 


behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i løsmasseområdene utover 


masseutskifting av torv til underliggende faste lag berg. 


5.2.3 Tunneler 


På delstrekning 1 består bergartene av ulike typer gneiser samt amfibolitt og glimmerskifer. Området er 


preget av en topografi med relativt store åser. Det forventes at tunnelene krysser enkelte svakhetssoner. 


Overdekningen er stort sett tilfredsstillende. Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i 


påhuggsområdene ved flere av tunnelene. Ut over forhøyet sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner 


forventes det ikke spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i tunnelområdene. Tunnelen rett 


vest for Brokelandsheia har overdekning ned mot 20 m under innmark. Tunnelen ligger også noe lavere 


enn tilgrensende Skorstølvann, og avstanden til tunnelen er relativt liten i første del av tunnelen. Dette 


krever oppmerksomhet rundt innlekkasjeproblemer.  


5.2.4 Konstruksjoner 


Det er en bru på strekningen, ved kryssing av Holtfjorden. Brua vil være 340 m lang og får et 


hovedspenn på ca 100 m. 


5.2.5 Mulig stasjon ved Brokelandsheia 


Eventuell stasjon ved Brokelandsheia er foreslått plassert nordøst for den etablerte bebyggelsen på 


Brokelandsheia, på nordsiden av E18. Stasjonen er nærmere beskrevet under konsept I.1. 
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Tegning C021 
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5.3 Delstrekning 2: Sannidal – Fjølbuvannet (km 19 - 38) 


5.3.1 Linjeføring 


Vest for Tangen ligger traseen i dagsone gjennom skog- og landbruksområder, før den legges tett inntil 


dagens E18-trasé. Selv om stasjon på Tangen ikke inngår i M.1, er traseføringen gjennom Tangen 


tilpasset en mulig framtidig stasjon nær dagens tettsted, og det er foreslått å legge om E18 på en kortere 


strekning for å få plass til dette. Det etableres 500 m tunnel med ramper til lokalt vegnett på hver side av 


tunnelen. Uten omlegging av E18 vil det være vanskelig å lokalisere en eventuell ny stasjon nær sentrum 


uten store konflikter med bebyggelsen. 


Øst for Tangen går traseen inn i en 1,1 km lang tunnel, før det kommer et parti med skiftesvis bru og 


dagsone på en 3,5 km lang strekning forbi blant annet Tveitereidvann, en ny tunnel på 1,1 km og en 


dagsone hvor den nye jernbanen krysser dagens E18. Øst for E18 vil det bli en 4,0 km lang tunnel fram 


til et parti med korte dagsoner og bruer ved Langvann (km 33-34), før traseen igjen går inn i en lang 


tunnel (8,5 km). 


5.3.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Ved Sannidal passerer linjen en mindre breelvavsetning og et lite parti med havavsetninger. Videre fram 


til Fjølbuvannet er det i alt hovedsak bart fjell / tynt løsmassedekke. Enkelte, svært lokale partier med 


havavsetninger kan forekomme.  


Det forventes ikke behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i løsmasseområdene. 


5.3.3 Tunneler 


På delstrekning 2 består bergartene av ulike typer gneiser samt amfibolitt og glimmerskifer. 


Delstrekningen er preget av svært variert topografi med enkelte store og mange små åser adskilt av 


daler og forsenkninger. Det forventes at tunnelene krysser en god del svakhetssoner. Overdekningen er 


stort sett tilfredsstillende. Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av 


tunnelene. Ut over forhøyet sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner forventes det ikke spesielle tiltak 


knyttet til utbygging av jernbanelinjen i tunnelområdene. 


Tunnel fra km 28 - 32 ligger under et tjern ved km 31. Terrengoverdekningen er der ca. 40 m, og dette 


gjør at det kan være potensielle innlekkasjeproblemer. 


5.3.4 Konstruksjoner 


Det blir en rekke bruer øst for Tangen. De fleste av disse går over land med korte spennlengder. Ved 


Tveitereidvann er det to lange bruer på henholdsvis 400 m og 230 m. Begge disse ligger over grunne 


områder langs land, og vil kunne ha korte spennlengder. 


Mellom km 32 og 33 er det to bruer over vassdrag med lengder på henholdsvis 170 m og 230 m. Den 


korteste av disse vil få et hovedspenn opp mot 100 m. 


5.3.5 Stasjon ved Tangen 


Det vil etableres stasjon ved Tangen, tilsvarende som beskrevet for konsept Y.2.  


 


 


 


  







34 


Tegning C-022 
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5.4 Delstrekning 3: Fjølbuvannet – Vollsfjorden (km 38 - 53) 


5.4.1 Linjeføring 


Traseen går i en 8,5 km lang tunnel fra km 33,7 til km 42,2, se beskrivelse under delstrekning 2. Mellom 


km 42 og 43 krysses arm av Flåtevann på bru, før linjen på ny går inn i tunnel. I skogterrenget videre 


framover mot Vollsfjorden blir det i alt 9 tunneler av varierende lengde (0,1 - 1,2 km) avbrutt av en rekke 


kortere dagsoner og noen korte bruer. Vollsfjorden krysses på bru rett innenfor Skien havn. Nord for brua 


krysser traseen også fv. 356. 


5.4.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Strekningen går i all hovedsak gjennom korte dagsoner i områder med bart fjell / tynt løsmassedekke 


med morenematerialer. 


Det forventes ikke behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i løsmasseområdene. 


5.4.3 Tunneler 


På delstrekning 3 består bergartene av ulike typer gneiser samt amfibolitt og glimmerskifer. 


Delstrekningen er preget av svært variert topografi med enkelte store og mange små åser adskilt av 


daler og forsenkninger. Det forventes at tunnelene krysser en god del svakhetssoner. Overdekningen er 


stort sett tilfredsstillende. Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av 


tunnelene. Ut over forhøyet sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner forventes det ikke spesielle tiltak 


knyttet til utbygging av jernbanelinjen i tunnelområdene. 


Tunnel mellom km 47,3 og 47,5 har terrengoverdekning på ca. 20 m og det ligger et myrområde i dette 


intervallet. Dette betyr trolig at fjelloverdekningen er marginal. Denne tunnelen er også i nærheten av 


hovedforkastningen mellom Skien og Kristiansand. 


5.4.4 Konstruksjoner 


Det er to større bruer på strekningen. Bru over arm av Flåtevann ved km 42,5 vil være om lag 550 m 


lang. Avhengig av dybde i vannet, kan spennlengden her bli opp mot 400 meter.  


Bru over Vollsfjorden vil også få en lengde på om lag 550 m. Spennlengde her vil bli opp mot 300 m. 
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Tegning C-023 
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5.5 Delstrekning 4: Vollsfjorden – Porsgrunn (km 53 - 65,8) 


5.5.1 Linjeføring 


Nord for Vollsfjorden vil traseen få to korte tunneler etterfølgt av korte dagsoner (ca. 0,1 km), før banen 


går inn i en 4,3 km lang tunnel som munner ut ved Nenset. På grunn av krav til seilingshøyde ved 


Menstad, vil traseen ligge høyt i terrenget og gå over på bru som krysser over fv. 36 og Skienselva, før 


den går inn i en 3 km lang tunnel videre til Hovenga ved Porsgrunn. 


Sørover til Porsgrunn stasjon ligger traseen parallelt med planlagt ny fv. 36. Tverrsnittet mellom ny veg, 


bebyggelse og eksisterende veger er trangt, og vil være anleggsmessig krevende. Bratsbergbanen vil 


kobles inn til sørgående spor. Det er vist muligheter for planskilt kobling til nordgående spor i fjell, men 


dette inngår ikke i Grenlandsbaneprosjektet. 


Ny stasjon i Porsgrunn er plassert like sør for dagens stasjon og er en firespors stasjon. Sør for 


stasjonen kobles traseen inn på Intercitysporet mot Vestfold. 


5.5.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Nord for Vollsfjorden er det tunnel fram til ca km 57. Herfra og videre passerer linjen først et parti med 


havavsetninger før det går over i en breelvavsetninger med tidligere uttak av sand/grus. Vest for 


Skienselva og over til østsiden vil brua inklusiv kulvert under tettbebyggelsen fram til tunnelen ca km 60 


krysse et område hvor det kan forventes tykk havavsetning med kvikkleire (sprøbruddmaterialer) som 


ifølge NVE Atlas er angitt med faregrad lav til middels for skred. Etter tunnelen fra ca km 63 og fram til 


dagens Vestfoldbane er det generelt større forekomster med havavsetninger. 


Løsmassene på begge sider av elva er avsatt i havet og domineres av silt og leire. Nenset og 


Breidablikk/Borgeåsen har markerte breelvavsetninger dominert av sand og grus. Nenset sandtak er 


utgravd og fremstår som et krater. Løsmassene på begge sider av elva er lett eroderbare med hensyn på 


strømmende vann. Kombinert med at det stedvis er meget bløt og til dels kvikk leire i dybden, har 


områder langs elva i varierende grad blitt klassifisert som rasfarlig. Det er utført sikringsarbeider med 


motfyllinger og steinsetting på flere utsatte elvestrekninger i regi av NVE.  


Grunnforholdene i området ved Menstadbrua er bedre enn lenger sør. Nenset grus- og sandavsetning 
strekker seg fra vestsiden av elva og skrått ned under elva mot øst. Løsmassene består av finsand og 
silt over sand og grus i dybden. Et stykke sør for foreslått brukryssing er det registrert kvikkleire/rasfare 
som har krevd tiltak i form av motfylling i elva (Borgestad, sør for Borgestadholmen). 


I forbindelse med planarbeidet for ny fv. 32 nord for Porsgrunn stasjon er området fra stasjonen og 


nordover mot Hovenga undersøkt nærmere. Løsmassene består av marine avsetninger av silt, leirig silt 


og sandig silt, som er erosjonsømfintlige. Avsetningens mektighet er stor. Dybde til fjell er ukjent. 


Overflateskred, som følge av erosjon, preger elveskråningen til Leirkup/Lilleelva. Det er registrert 


kvikkleire i områdene ved BEHA, Ligata bru, og Osebakken (tidligere sikret med plastring av 


sprengstein). 


Generelt må strekningen fra ca km 57 og fram til Porsgrunn ca km 66 forventes å gi behov for spesielle 


sikringstiltak. Dette gjelder alt fra å ivareta totalstabiliteten til sikringskonstruksjoner for bygging av 


kulvert, fundamentering av bru og å ivareta hensyn til setninger for ny bane. Stikkord kan være bruk av 


sikringskonstruksjoner som avstivet spunt, forbedring av leiras geotekniske egenskaper med  


kalk-sementpeler og bruk av borede peler for fundamentering, for bl.a. å redusere oppbygging av 


poretrykk i leira. 


5.5.3 Tunneler 


På delstrekning 4 består bergartene av ulike typer gneiser fram til området rett vest for Skienselva og 


derfra inn i Oslofeltets sedimentære kalksteiner, sandsteiner, leirskifre og mergelsteiner. Delstrekningen 


er preget av relativt store åser adskilt av markerte daler og forsenkninger. Det forventes at tunnelene 


krysser enkelte svakhetssoner. Tunnel fra Menstad til Porsgrunn har liten overdekning ved munningene, 


og det er her markert kulvert på tegningene, gjennom bebygde områder. Det må gjøres 


grunnundersøkelser for å vurdere fjelloverdekning, og fastslå hvor store inngrep i bebyggelsen som vil 


være nødvendig. Overdekningen ellers er tilfredsstillende. Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i 


påhuggsområdene ved flere av tunnelene. Utover forhøyet sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner, 


forventes det på grunn av mye infrastruktur ekstra tiltak knyttet til bygging av tunnelen mellom Menstad 


og Hovenga. 


5.5.4 Konstruksjoner 


Menstad bru vil starte ved vestsiden av dagens grustak, og blir ca 1230 m lang. Brua utføres som en  


fritt-frembygg bru fundamentert på berg, antatt spennvidde 180 m. 


5.5.5 Stasjon i Porsgrunn 


Det er vist en mulig løsning for ny Porsgrunn stasjon med stasjonsbygg på bysiden, mulig reisetorg for 


av-/påstigning («kiss and ride») og lett adkomst med sykkel og gange langs Jernbanegata i retning mot 


sentrum/dagens terminal.  


Adkomst og terminal for lokal og regional buss legges på nytt trafikktorg på tvers av sporområdet, i 


tilknytning til ny veibru for fv.356. Dette frigjør Kammerherreløkka, flytter bussterminalen nærmere 


stasjonsplattformene, gir god tilknytning til eksisterende vegnett, samt mulighet for at over- og 


underganger gir direkte tilkomst til plattformer. Innfartsparkering legges i begge tilfeller i tilknytning til 


fv. 36 på østsiden. Boligbebyggelsen nordøst for stasjonen berøres direkte eller indirekte av 


stasjonsutbyggingen, avhengig av løsning for ny veibru. Valg av løsning gjøres i neste planfase. 
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Tegning C-024 
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Figur 5-2: Mulig plassering av ny stasjon i Porsgrunn 
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Figur 5-3: Mulig utforming av ny stasjon i Porsgrunn og tilhørende adkomstløsninger, alt. A 
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Figur 5-4: Mulig utforming av ny stasjon i Porsgrunn og tilhørende adkomstløsninger, alt. B 
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Figur 5-5: Detaljskisse mulig løsning for Porsgrunn stasjon, alternativ B 
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6 Konsept M.2: Billigkonseptet 


6.1 Beskrivelse 


Konsept M.2 er som konsept M.1, men med enkeltspor og lavere hastighetsstandard og krappere 


kurvatur, tilpasset 160 km/t. Dette gjør at tunnelandelen reduseres. Traséen avviker fra M.1 i området 


vest for Vollsfjorden/ sør for Flåtevann, hvor M.2 ligger sør for M.1, og mellom Tangen og 


Brokelandsheia, hvor M.2 ligger nord for M.1. M.2 er ca 2 km lengre enn M.1. 


6.1.1 RAMS 


Alle forhold som er identifisert vurderes å være håndterbare. Forhold som kan være noe mer utfordrende 


med strekningen med tanke på RAMS er: 


 Menstad (gjødsellager). Utskiping av gjødselprodukter ved siden av/under fremtidig jernbanebru. 


Må vurdere påvirkning fra virksomheten og eventuell brann og eksplosjonsfare (gjelder M 


generelt). 


 Bru over Skienselva i kombinasjon med tunneler. Bru blir 1230 m lang og legges mellom to lange 


tunneler. Brann i rullende materiell på bru vil ikke utgjøre en like stor fare med tanke på 


røykutvikling, som i tunnel. Vanlig praksis tilsier at tog skal fortsette over bru til 


beredskapsområde. Siden brua legges mellom to lange tunneler kan beredskapsområde og 


tilkomstmuligheter for nødetater bli utfordrende. Det må avklares behov og eventuelle løsninger for 


evakuering på lang bru. 


 Pukkverk Skien Havn. Sprengningsaktiviteter 100 m fra jernbanelinje. Vil være behov for å avklare 


rutiner med tanke på sprengningstidspunkt og jernbanetrafikk.  


 Tunneler (generelt for hele strekningen M.2). Enkeltsporet ettløpstunnel vil kreve evakuering til 


friluft, og det må gjøres tilrettelegging i skogsområder. Evakueringsløsninger må ta hensyn til 


adkomst for redningspersonell og kuldeproblematikk (evakuering på vinterstid). Løsningen vil også 


sette føringer for vedlikeholdbarhet og medføre redusert oppetid pga. vedlikehold, sammenlignet 


med en toløpstunnel. 
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Figur 6-1: Oversiktskart konsept M.2. 


 


  







45 


6.2 Delstrekning 1: Skorstøl – Sannidal (km 0-19) 


6.2.1 Linjeføring 


Linjeføringen fram til og med Brokelandsheia stasjon og Sundebru er identisk med konsept M.1, se 


beskrivelse av dette. Øst for Sundebru blir det en 0,8 km lang tunnel, etterfulgt av en dagsone med 


samme lengde, før traseen går inn i en 4,7 km lang tunnel som munner ut ved km 15,0. Ved enden av 


tunnelen etableres et kryssingsspor på 1,0 km. Dette vil i hovedsak ligge i dagen, i skogsterreng på 


sørsiden av dagens E18. Videre mot Sannidal blir det en tunnel på om lag 1,3 km, og en dagsone i 


skogsterreng mellom km 18 og 19.  


6.2.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Fra Skorstøl til området for bru over Holtfjorden ca km 8, legges dagstrekningene over marin grense som 


i dette området ligger omkring kote 100. Løsmassene består for det meste av et tynt lag med 


morenemasser der det ikke er bart fjell. På begge sider av fjorden kan det forventes en marin 


strandavsetning over en strekning på ca 1 km. 


Videre fram til Sannidal ligger dagstrekningene i hovedsak over marin grense. Løsmassene består for 


det aller meste av et tynt lag med morenemasser der det ikke er bart fjell. 


Løsmassenes egenskaper i den sannsynlig marine avsetningen ved Holtfjorden er ikke kjent. Her kan 


det bli behov for tiltak dersom det er leire med lav skjærstyrke / setningsømfintlig. For øvrig forventes 


ikke behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i løsmasseområdene. 


6.2.3 Tunneler 


På delstrekning 1 består bergartene av ulike typer gneiser samt amfibolitt og glimmerskifer. Området er 


preget av en topografi med relativt store åser. Det forventes at tunnelene krysser enkelte svakhetssoner. 


Overdekningen er stort sett tilfredsstillende. Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i påhuggs-


områdene ved flere av tunnelene. Ut over forhøyet sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner forventes 


det ikke spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i tunnelområdene.   


6.2.4 Konstruksjoner 


Det er en bru på strekningen, ved kryssing av Holtfjorden. Brua vil være 300 m lang og får et 


hovedspenn på ca 100 m. 


6.2.5 Mulig stasjon ved Brokelandsheia 


En eventuell stasjon ved Brokelandsheia kan utformes som beskrevet for konsept I.1. 
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Tegning C031 
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6.3 Delstrekning 2: Sannidal – Fjølbuvannet (km 19 - 38) 


6.3.1 Linjeføring 


Forbi Sannidal/Tangen er linjeføringen tilnærmet identisk med M.1. Også i M.2 forutsettes omlegging av 


E18, slik at traseføringen tilrettelegger for eventuell framtidig stasjon ved Tangen. Øst for Tangen gjør 


reduserte kurvaturkrav at traseen i noe større grad kan tilpasses terrenget enn M.1. Flere av 


brukryssingene i M.1 unngås, og tunnelandelen blir lavere. Traseen går i hovedsak i dagen i 


skogsterreng sør for E18, og krysser vassdraget ved Tisjøen. Fra km 27 til km 28 etableres 


kryssingsspor, 1 km langt. Dette ligger delvis i tunnel. Østre del av kryssingssporet krysser dagens E18. 


Videre nordover mot Fjølbuvannet ligger traseen mest i dagen, men med i alt 11 korte tunneler, 


varierende i lengde fra 0,1 til 0,7 km. 


6.3.2 Grunnforhold og geoteknikk 


Ved Sannidal passerer linjen en mindre breelvavsetning og et lite parti med havavsetninger. Videre fram 


til Fjølbuvannet er det i all hovedsak bart fjell / tynt løsmassedekke. Enkelte svært lokale partier med 


havavsetninger vil forekomme. Det samme gjelder lokale partier med myr / torv. 


Det forventes ikke behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i løsmasseområdene. 


6.3.3 Tunneler 


På delstrekning 2 består bergartene av ulike typer gneiser samt amfibolitt og glimmerskifer. 


Delstrekningen er preget av variert topografi med enkelte store og mange små åser adskilt av daler og 


forsenkninger. Det forventes at tunnelene krysser en god del svakhetssoner. Overdekningen er stort sett 


tilfredsstillende, men i enkelte tunneler er den punktvis mer marginal. Det kan forventes rasfare i 


anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av tunnelene. Ut over forhøyet sikringsnivå ved kryssing av 


svakhetssoner forventes det ikke spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i tunnelområdene. 


6.3.4 Konstruksjoner 


Det er tre bruer på strekningen. Bru over vassdraget nord for Tveitereidvann blir ca 130 m lang, og vil få 


en spennvidde opp mot 90 m. Ved km 28,5 og km 31,8 er det bruer over land, lengde henholdsvis 140 m 


og 90 m. Disse vil ha korte spennlengder. 


6.3.5 Stasjon ved Tangen 


Mulig løsning for stasjon ved Tangen er vist under konsept M.1. 
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Tegning C-032 
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6.4 Delstrekning 3: Fjølbuvannet – Vollsfjorden (km 38 - 55) 


6.4.1 Linjeføring 


Fra km 38,0 og nordover går traseen i dagen, med to korte tunneler fram til km 40,4, hvor det starter en 


2,4 km lang tunnel. Etter utløpet av denne tunnelen blir det en 2 km lang dagsone med et 1 km langt 


kryssingsspor. Traseen videre mot Vollsfjorden ligger sør for M.1-traseen, og går i dagen på store deler 


av strekningen, gjennom småkupert skogsterreng. Det blir to tunneler opp til 1 km lange, og tre korte 


tunneler. Vollsfjorden krysses på bru i tilnærmet samme trasé som M.1. 


6.4.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Strekningen går i all hovedsak gjennom områder med bart fjell / tynt løsmassedekke med 


morenematerialer. Enkelte, svært lokale partier med havavsetninger vil forekomme. Det gjelder spesielt 


ved ca km 43 øst for Flåtevann, ca km 50,5 øst for Hellestveitvann og på begge sider av Vollsfjorden. På 


strekningen vil det også være lokale områder med myr torv. 


Det forventes ikke behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i løsmasseområdene. 


6.4.3 Tunneler 


På delstrekning 3 består bergartene av ulike typer gneiser samt amfibolitt og glimmerskifer. 


Delstrekningen er preget av svært variert topografi med enkelte store og mange små åser adskilt av 


daler og forsenkninger. Det forventes at tunnelene krysser en god del svakhetssoner. Overdekningen er 


stort sett tilfredsstillende. Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av 


tunnelene. Ut over forhøyet sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner forventes det ikke spesielle tiltak 


knyttet til utbygging av jernbanelinjen i tunnelområdene. 


6.4.4 Konstruksjoner 


Det blir fire lengre bruer på strekningen. Bru ved km 43 (180 m), km 50,3 (200 m) og km 51,5 (190 m) 


går alle over land og kan ha korte spennlengder. Bru over Vollsfjorden er 800 m lang, og spennlengde 


her vil bli opp mot 300 m. 
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Tegning C-033 
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6.5 Delstrekning 4: Vollsfjorden – Porsgrunn (km 55 - 68,4) 


6.5.1 Linjeføring 


Nord for Vollsfjorden vil traseen få to korte tunneler etterfølgt av korte dagsoner (ca 0,1 km), før banen 


går inn i en 4,3 km lang tunnel som munner ut ved Nenset. Det etableres et 1 km langt kryssingsspor 


som går inn i søndre del av den lengste tunnelen. Traseen videre mot Porsgrunn er identisk med M.1. 


6.5.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Nord for Vollsfjorden blir det tunnel fra ca km 56 og fram til ca km 59,5. Herfra passerer linjen først et 


parti med havavsetninger før det går over i en breelvavsetning med tidligere uttak av sand/grus. Vest for 


Skienselva og over til østsiden vil brua inklusiv kulvert under tettbebyggelsen fram til tunnelen krysse et 


område hvor det kan forventes tykk havavsetning med kvikkleire (sprøbruddmaterialer) som ifølge NVE 


Atlas er angitt med faregrad fra lav til middels for skred. Etter tunnelen ca km 65,5 og fram til dagens 


Vestfoldbane er det generelt større forekomster med havavsetninger. 


Som beskrevet under konsept M.1 må området fra ca km 59 og fram til Porsgrunn ca km 68 forventes å 


gi behov for spesielle sikringstiltak knyttet til at løsmassene består av marine leiravsetninger med innslag 


av kvikkleire. Dette gjelder alt fra å ivareta totalstabiliteten til sikringskonstruksjoner for bygging av 


kulvert, fundamentering av bru og å ivareta hensyn til setninger for ny bane. Stikkord kan være bruk av 


sikringskonstruksjoner som avstivet spunt, forbedring av leiras geotekniske egenskaper med  


kalk-sementpeler og bruk av borede peler for fundamentering, for bl.a. å redusere oppbygging av 


poretrykk i leira.  


6.5.3 Tunneler 


På delstrekning 4 består bergartene av ulike typer gneiser fram til området rett vest for Skienselva og 


derfra inn i Oslofeltets sedimentære kalksteiner, sandsteiner, leirskifre og mergelsteiner. Delstrekningen 


er preget av relativt store åser adskilt av markerte daler og forsenkninger. Det forventes at tunnelene 


krysser enkelte svakhetssoner. Med unntak av vestre del av tunnel ved Menstad er overdekningen 


tilfredsstillende. Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av tunnelene. 


Utover forhøyet sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner, forventes det på grunn av mye infrastruktur 


ekstra tiltak knyttet til bygging av tunnelen mellom Menstad og Hovenga. 


6.5.4 Konstruksjoner 


Menstad bru utformes som beskrevet i konsept M.1. 


6.5.5 Stasjon i Porsgrunn 


Porsgrunn stasjon utformes som beskrevet i konsept M.1. 
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Tegning C-034 
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7 Konsept I.1: Byutviklingskonseptet 


7.1 Beskrivelse 


Den indre korridoren har elementer fra den såkalte Indre linje fra arbeidet med fylkesdelplan i 1999/2000. 


I dette konseptet vil Grenlandsbanen følge IC-strekningen til Skien (dobbeltspor Porsgrunn - Skien 


forutsettes).  


Hensikten med konseptet er å fange opp mest mulig av markedsgrunnlaget i Grenland gjennom å ha 


stopp i begge de to knutepunktene, Skien og Porsgrunn, samt å ha med et konsept som kan bygges i to 


etapper (Porsgrunn - Neslandsvatn og Neslandsvatn -Skorstøl). 


I konsept I.1 etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte Beha-kvartalet). 


Nord for stasjonen går traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved Hovengasenteret, og 


følger en åsrygg fram til Skien sentrum. Det foreslås ny stasjon i fjell ved Skien sentrum (Landmanns-


torget). Nord for ny stasjon dreier tunnelen mot vest, legges dypt under løsmasser ved Mæla, krysser 


under Falkumelva og under Gulset før linjen heves og krysser over Farelva (mellom Hjellevannet og 


Norsjø).  


Konseptet fortsetter sørover mot Kilebygda og legges i en trasé nord for Flåtevann. Før Neslandsvatn 


krysses både nordre del av Rørholtfjorden og Nedre Toke på bru. 


Det er videre forutsatt ny trase også videre sørover mot Brokelandsheia (med stasjon der) og en ny 


tilkobling til dagens bane mellom Brokelandsheia og Skorstøl.  


Total lengde på korridoren i konsept I.1 blir om lag 77 km. 


7.1.1 Tilbudskonsept  


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny 


sammenkobling i indre trasé. Dagens Skien stasjon, nord for sentrum, benyttes som hensetting/vending 


for IC-togene.  


Det forutsettes 2 IC-tog i timen med stopp i Porsgrunn og Skien. Det er mulig med omstigning til både IC 


og Bratsbergbanen på ny stasjon Skien S. 


7.1.2 RAMS 


Alle forhold som er identifisert vurderes å være håndterbare. Forhold som kan være noe mer utfordrende 


på strekningen med tanke på RAMS er: 


 Stasjon i fjell (Skien). Skien Stasjon er foreslått i fjell. Det er mye infrastruktur i nærheten, og P-hall 


rett ved siden av stasjonen. Stasjon i fjell er en løsning som kan bli mer kompleks enn en stasjon i 


dagen, og derfor vil kreve grundigere vurderinger. (Det forventes dog ikke passerende tog forbi 


publikum, som i Holmestrand).  


 Tunnel fra Porsgrunn til utløp ved Farelva/Geiteryggen/Elsetvegen. Dagsoner på strekningen kan 


være for korte ihht. krav om minimumslengde for rømningssoner, og vil inngå som del av total  


teoretisk tunnellengde, omtrent 15 km. Lengde og plassering av dagsoner medfører noe 


usikkerhet rundt muligheten for å opprette beredskapsplasser og adkomst for redningsetater som 


tilfredsstiller krav, fastsatt i dokumentet TSI-SRT. Det kan være utfordrende å finne løsninger for 


evakuering ut av tunnel i kurve under Mæla (vest for ny stasjon) pga. stor løsmasseoverdekning. 


Dette kan løses ved for eksempel å bygge toløpstunnel. 


 Tunneler ved Kilevann. Bratt terreng ved tunnelåpninger kan skape utfordringer for å etablere 


beredskapsplasser og tilkomstmuligheter for nødetater. Eventuell evakuering må skje i tunnelen.  


 Neslandsvatn. Noe usikkerhet om grunnforhold og flomproblematikk. Området må vurderes 


nærmere. 
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Figur 7-1: Konsept I.1 - oversiktskart 
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7.2 Delstrekning 1: Skorstøl – Brøsjøvatnet (km 0 - 19) 


7.2.1 Linjeføring 


Ved Skorstøl etableres avgreining fra eksisterende Sørlandsbane. Første 1250 m av traseen er 


dimensjonert for 130 km/t (kurveradius 800 m). Ved eksisterende kryssingsspor på Skorstøl går traseen 


inn i en 4,8 km lang tunnel ned mot Brokelandsheia. Stasjonen ved Brokelandsheia plasseres i utgangen 


av tunnelen.  


Ved Sundebru øst for Brokelandsheia krysses Holtfjorden på bru. Traseen går i dagsone over dyrkede 


områder videre østover, før den går inn i en 7,5 km lang tunnel nordover mot Neslandsvatn. Nord for 


denne tunnelen blir det i hovedsak dagsone gjennom skog og dyrkede områder, med enkelte korte 


tunneler og bruer. 


7.2.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Fra Skorstøl til området for bru over Holtfjorden ved ca km 8, legges dagstrekningene over marin grense, 


omkring kote 100. Løsmassene består for det meste av et tynt lag med morenemasser der det ikke er 


bart fjell. På begge sider av fjorden kan det forventes en marin strandavsetning over en strekning på ca.  


1 km. 


Etter tunnelen ca. km 17 og fram til østre side av Brøsjøvatnet er det et tykt dekke med hav- og 


fjordavsetninger. 


Løsmassenes egenskaper i den sannsynlig marine avsetningen ved Holtfjorden og ved Brøsjøvatnet er 


ikke kjent. Her kan det bli behov for tiltak dersom det er leire med lav skjærstyrke / setningsømfintlig. For 


øvrig forventes ikke behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i løsmasseområdene. 


7.2.3 Tunneler 


På delstrekning 1 består bergartene av ulike typer gneiser samt amfibolitt og små innslag av kvartdioritt 


og tonalitt. Området er preget av en topografi med relativt store åser. Det forventes at tunnelene krysser 


enkelte svakhetssoner. Overdekningen er stort sett tilfredsstillende, men stedvis er den noe mangelfull. 


Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av tunnelene. Ut over forhøyet 


sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner forventes det ikke spesielle tiltak knyttet til utbygging av 


jernbanelinjen i tunnelområdene. 


Tunnelen rett vest for Brokelandsheia har overdekning ned mot 20 m under innmark. Tunnelen ligger 


også noe lavere enn tilgrensende Skorstølvann, og avstanden til tunnelen er relativt liten i første del av 


tunnelen. Dette krever oppmerksomhet rundt innlekkasjeproblemer. 


7.2.4 Konstruksjoner 


Det er to bruer på strekningen: Kryssing av Holtfjorden (290 m) og kryssing av et dalføre ved km 19,0 


(160 m). Kryssingen av Holtfjorden ved Sundebru krever et spenn på ca. 100 m. Brua ved km 19,0 vil 


være en viadukt med korte spennlengder. 


7.2.5 Stasjon ved Brokelandsheia 


Stasjonsområdet ligger i en sørvendt helning, på vestsiden av et bekkedrag som må krysses for adkomst 


til fv. 418. Plasseringen vil være nordvest for den etablerte bebyggelsen på Brokelandsheia, og vest for 


E18. Dette avviker noe fra tidligere skisser gjort for området, men med hastighetsstandarden som nå er 


dimensjonerende vil ikke tidligere foreslått stasjonsplassering være mulig grunnet kurvaturkrav. 


Knutepunkt med busstasjon, taxiholdeplass og hovedatkomst legges under plattformene, sentrert i 


stasjonens lengderetning. Deler av sporarrangementene på stasjonen vil ligge i tunnel, men med 


plattformer i dagen Plattformer nås via vertikal kommunikasjon direkte fra hovedatkomst. Løsningen 


legger til rette for effektivt bytte mellom transportmidler. Busser passerer stasjonen i en sløyfe, med bru 


over bekkedraget. Langtidsparkering kan legges nærmere atkomst fra fv. 418. Stasjonsutformingen bør 


tilstrebe at det gjøres minst mulig inngrep i landskapet Stasjonen får to spor, men kan videreutvikles for 


lokalt togtilbud, med et tredje plattformspor for lokaltog. 
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Tegning C011 
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Figur 7-2: Mulig stasjonsplassering Brokelandsheia 
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Figur 7-3: Mulige vei- og adkomstløsninger for stasjon ved Brokelandsheia 


  







59 


7.3 Delstrekning 2: Brøsjøvatnet – Rørholtfjorden (km 19 - 38) 


7.3.1 Linjeføring 


Fra Brøsjøvatnet og nordover mot Neslandsvatn går traséen vekselsvis i korte tunneler og dagsone på 


østsiden av fv. 256. Dagens Sørlandsbane krysses like etter km 22,0. Skal denne opprettholdes på 


strekningen, må det etableres bru eller kulvert. Med nytt dobbeltspor Skorstøl - Neslandsvatn kan det 


imidlertid være aktuelt å nedlegge dagens spor på denne strekningen. 


Ved Neslandsvatn krysses dagens bane. Det er mulig å etablere ny stasjon på Grenlandsbanen øst for 


sentrum og tilsving til dagens Sørlandsbane. Dette inngår imidlertid ikke i konseptet for Grenlandsbanen. 


Videre østover går traseen i dagsone, med to korte tunneler (ca 0,5 km hver) fram til bru over vestre del 


av innsjøen Nedre Toke, tunnel frem til bru over østre del av innsjøen, og hovedsakelig tunnel fram til  


km 38, avbrutt av noen kortere dagsoner og bruer. 


7.3.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Fra Brøsjøvatnet og fram til ca km 26 nordvest for Neslandsvatn fortsetter dagsoner over områder med 


et tykt dekke med hav- og fjordavsetning. Det samme er tilfelle omkring km 27 i en vik nord for Nedre 


Toke-vann. Videre er det hovedsakelig tunnel fram til km 38. 


Løsmassenes egenskaper for områdene med sannsynlig marin avsetning er ikke kjent. Her kan det bli 


behov for tiltak dersom det er leire med lav skjærstyrke / setningsømfintlig. For øvrig forventes ikke 


behov for spesielle tiltak knyttet til utbygging av jernbanelinjen i løsmasseområdene. 


7.3.3 Tunneler 


På delstrekning 2 består bergartene av ulike typer gneiser og amfibolitt. Området er preget av en 


topografi med relativt store åser som er adskilt av markerte daler og forsenkninger i terrenget.  


Det er vist ni tunneler på strekningen. De fleste av disse blir under 1 km lange. Det forventes at 


tunnelene krysser en god del svakhetssoner; enkelte av disse kan være store. Overdekningen er stort 


sett tilfredsstillende. Tunnelene ved km 20,0 og 21,4 krysser hovedforkastningen mellom Skien og 


Kristiansand. Dette kan medføre utfordringer ved tunneldrivingen; med øket sikringsomfang. Gjennom 


Sannesnosa må det etableres en 4,1 km lang tunnel som krysser en stor svakhetssone ved km 32,000 


(det er 30 m overdekning i dette punktet). Det er spesielt variert topografi mellom km 32,0 og km 33,9. 


Man må forvente å krysse flere svakhetssoner også i dette intervallet. 


Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av tunnelene. Utover forhøyet 


sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner forventes det ikke spesielle tiltak knyttet til utbygging av 


jernbanelinjen i tunnelområdene. 


7.3.4 Konstruksjoner 


Det er 9 bruer på strekningen, hvor de fleste blir mindre enn 100 m lange, med korte spennlengder. Ved 


kryssing av vestre del av Nedre Toke er det en 240 m lang bru som kan få spennlengder opp mot 200 m. 


Tilsvarende vil det bli bru over østre del av Nedre Toke, om lag 260 m lang. 


7.3.5 Mulig stasjon ved Neslandsvatn 


Det er mulig å etablere stasjon ved Neslandsvatn for etablering av lokalt/regionalt togtilbud. Denne er 


foreslått øst for sentrum. Togtrase og plattformer krysser et daldrag. Nivåforskjellene i terrenget er her 


store og muliggjør adkomst til stasjonen både ovenfra og nedenfra. Busstasjon og langtidsparkering kan 


etableres under togplattform, med avkjøring fra fv 256. Bruer over spor med tilgang til plattform kan 


forbinde nåværende og fremtidig boligbebyggelse ved knutepunktet, og skape sammenheng på tvers av 


landskapet. 
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Tegning C-022 
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Figur 7-4: Mulig plassering av eventuell stasjon ved Neslandsvatn 
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Figur 7-5: Mulig utforming av eventuell stasjon ved Neslandsvatn 
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7.4 Delstrekning 3: Rørholtfjorden – Solum (km 38 - 56) 


7.4.1 Linjeføring 


Traseen på denne strekningen starter med en 4,2 km lang tunnel fra kryssingen av fv. 356 ved 


Rørholtfjorden. Denne munner ut i en kort dagsone ved km 41,0, før traseen går inn i en ny tunnel som 


blir ca. 0,5 km lang. Videre mot nordøst er det dagsone gjennom skogsterreng, med noen korte tunneler 


og bruer, fram til kryssing av Kilevann. Øst for Kilevann etableres en 3,0 km lang tunnel før det blir ny 


dagsone innerst i Vollsfjorden og kryssing av fv. 356.Traseen stiger så oppover mot Geiteryggen, i 


dagsone over dyrkede områder og med flere tunneler, hvor den lengste blir 1,7 km lang. 


7.4.2 Grunnforhold og geoteknikk  


Fra ca km 41 er det vesentlig dagsoner fram til km 47. På denne strekningen kan det forventes partier 


med tynn hav-/strandavsetning.  


I dagsoner mellom ca km 50 og fram til km 56 før Solum er det vekselvis partier med bart fjell/tynt 


løsmassedekke, tynn eller tykk hav-/strandavsetning. 


Løsmassenes egenskaper for de sannsynlig marine avsetningene er ikke kjent. Det kan bli behov for 


lokale setningsreduserende tiltak som f.eks. masseutskifting med sprengstein til underliggende faste lag / 


berg. Totalt sett vurderes det å være behov for moderat omfang med tiltak på denne delstrekningen 


7.4.3 Tunneler 


På delstrekning 3 består bergartene av ulike typer gneiser og amfibolitt. Området er preget av en 


topografi med relativt store åser som er adskilt av markerte daler og forsenkninger i terrenget. Det 


forventes at tunnelene krysser en god del svakhetssoner; enkelte kan være store på denne 


delstrekningen. Overdekningen varierer en del, fra god til mer sparsom, for enkelte av de korte 


tunnelene. Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av tunnelene. Utover 


forhøyet sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner forventes det ikke spesielle tiltak knyttet til 


utbygging av jernbanelinjen i tunnelområdene. 


7.4.4 Konstruksjoner 


Med unntak av bru over Kilevann ved km 46,6 blir alle bruene på denne strekningen korte bruer med 


korte spennlengder. Bru over Kilevann vil være om lag 90 m lang. 
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Tegning C-013 
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7.5 Delstrekning 4: Solum – Porsgrunn (km 56 - 77,4) 


7.5.1 Linjeføring 


Fra km 56 ved Solum faller traseen nordover i en 2,3 km lang tunnel med 12,5 ‰ mot en dagsone vest 


for Geiteryggen. Ved Åfoss blir det to kortere tunneler før Skiensvassdraget krysses på bru og traseen 


går inn i en lang tunnel mot ny Skien stasjon i fjell ved sentrum, og videre i tunnel til Porsgrunn. Tunnelen 


munner ut ved Hovenga i Porsgrunn og blir om lag 14 km lang. 


Sørover til Porsgrunn stasjon ligger traseen parallelt med planlagt ny fv. 36. Tverrprofilet med ny veg, 


bebyggelse og eksisterende veger er trangt, og vil være anleggsmessig krevende. Bratsbergbanen vil 


kobles inn til sørgående spor. Det er vist muligheter for planskilt kobling til nordgående spor i fjell, men 


dette inngår ikke i Grenlandsbaneprosjektet. 


Ny stasjon i Porsgrunn plasseres like sør for dagens stasjon, som en firespors stasjon. Sør for stasjonen 


kobles traseen inn på Intercity-sporet mot Vestfold. 


7.5.2 Grunnforhold og geoteknikk  


I dagsoner mellom ca km 58 og fram til km 61 er det i hovedsak løsmasser som består av en tykk 


havavsetning. 


Videre blir det sammenhengende tunnel fram mot Porsgrunn sentrum, ca. km 75. Resterende strekning 


fram til Vestfoldbanen ca. km 77 må forventes å gi behov for spesielle sikringstiltak knyttet til at området 


angis å bestå av marine leiravsetninger med mulig innslag av kvikkleire. 


I dagsoner på delstrekningen, spesielt øst for Skienselva, må det forventes å være behov for spesielle 


sikringstiltak knyttet til at området angis å bestå av marine leiravsetninger med innslag av kvikkleire. Se 


beskrivelse for konsept M.1 / M.2 på samme strekningen. 


7.5.3 Tunneler 


På delstrekning 4 består bergartene av ulike typer gneiser fram til området rett vest for Falkumelva og 


derfra inn i Oslofeltets sedimentære kalksteiner, sandsteiner, leirskifre og mergelsteiner. Delstrekningen 


er preget av relativt store åser adskilt av markerte daler og forsenkninger. Det forventes at tunnelene kan 


krysse enkelte svakhetssoner. Overdekningen er for det meste antatt å være tilfredsstillende, men det er 


usikkerhet knyttet til overdekningen ved Mæla og Falkumelva, nordvest for Skien sentrum.  


Det kan forventes rasfare i anleggsfasen i påhuggsområdene ved flere av tunnelene. Utover forhøyet 


sikringsnivå ved kryssing av svakhetssoner, forventes det på grunn av mye infrastruktur ekstra tiltak ved 


bygging av tunnelen mellom Gulset og Hovenga. 


7.5.4 Konstruksjoner 


Det blir kun en bru av noe størrelse på strekningen, brua over Skiensvassdraget ved km 60,6. Denne vil 


være ca 160 m lang, med spennlengde over 100 m. 


7.5.5 Stasjoner i Skien og Porsgrunn 


Ny stasjon i Skien legges i fjell øst for Landmannstorget, som er kollektivterminalen i Skien sentrum. For 


å få nok kapasitet til både Intercity-tog, lokaltog (Bratsbergbanen) og fjerntog må stasjonen ha fire spor. 


Det er foreslått å løse dette ved å benytte eksisterende togtunnel som del av stasjonshall (tunnelen må 


utvides) og supplere denne med ny tunnel for nordgående Intercityspor, mens ny stasjon for 


Grenlandsbanen legges i egen tunnel, dypere og lenger inn i fjellet enn Intercitytunnelen. Etablering av 


stasjon for Intercity-tog/Bratsbergbanen på stedet inngår ikke i konseptet for Grenlandsbanen. 


For å oppnå tilstrekkelig fjelloverdekning må tunnelene legges på innsiden av eksisterende togtunnel, og 


innenfor eksisterende parkeringshus (Bygarasjen). Gangavstand fra inngang ved Landmannstorget til 


plattform på Grenlandsbanen vil være i overkant av 150 m. 


Stasjon i Porsgrunn utformes tilsvarende som i konsept M.1 og M.2. 
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Tegning C-014 
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Figur 7-6: Mulig plassering av stasjon ved Landmannstorget i Skien 
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Figur 7-7: Mulige adkomst og trafikkløsninger, stasjon ved Landmannstorget i Skien 
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Figur 7-8: Prinsippsnitt, stasjon ved Landmannstorget i Skien 
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Tegning E-003 
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8 Vedlegg 


Vedlegg 1: Stasjoner som inngår i Grenlandsbanen 


Prinsippløsning Porsgrunn stasjon 


Prinsippløsning Tangen stasjon 


Prinsippløsning Eidanger stasjon 


Prinsippløsning Brokelandsheia stasjon 


Vedlegg 2: Mulige stasjoner og tilkoblinger som ikke inngår i Grenlandsbanen 


Prinsippløsning Neslandsvatn stasjon 


Prinsippløsning tilkobling IC-spor nord for Porsgrunn 


Prinsippløsning Fiane stasjon 


Prinsippløsning Rugtvedt stasjon 
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Forord 


Denne delrapporten om netto ringvirkninger inngår i Jernbaneverkets KVU (konseptvalgutredning) 


for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har 


en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger kan 


reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette 


forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik–Porsgrunn 


(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920 og 30 tallet. Strekningen 


blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. 


Dette arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og 


Aust Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 


Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 


innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet 


enda mer relevant.  


I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 


konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 


Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, 


mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 


Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til 


måloppnåelse. Til sist er det gjort det ulike analyser bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske 


analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet 


kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 


kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre 


politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i 


Nasjonal transportplan. 


Denne rapporten er utarbeidet av COWI AS. Tema i denne rapporten er netto ringvirkninger, 


hovedforfatter er Hanne Søiland, i tillegg har følgende fagpersoner deltatt: Arve Halseth og Øystein 


Berge. 


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine 


Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende 


deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen (kapasitet), 


Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob Kristiansen 


(estimering, usikkerhetsanalyse). 
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1 Sammendrag 


Denne rapporten er en delrapport for konseptvalgutredning Grenlandsbanen, som er en vurdering av 


sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. I denne rapporten vurderes netto 


ringvirkninger, såkalte mernytteeffekter av tiltaket.  


Rapporten bygger på COWIs modell for vurdering av mernytte. Transportinvesteringer reduserer 


opplevd avstand gjennom bedre transporttilbud. Den reduserte avstanden gir økt tetthet, og økt 


tetthet er en kilde til økt produktivitet. I nyttekostnadsanalysen fanges ikke denne typen 


eksternaliteter opp, og man kan dermed beregne produktivitetseffekter i tillegg til den standardiserte 


analysen.  


Vi har beregnet produktivitetseffekter av en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Dette er gjort i to analyser. I den første analysen er det forutsatt ny stasjon på Brokelandsheia, mens 


i den andre er det ny stasjon på Tangen ved Kragerø.  


Tabell 1-1 Oppsummering netto ringvirkninger. Millioner nok. Nåverdi 4 prosent rente 


  Årlig, mill NOK Nåverdi, mill NOK 


Jernbane- 
Brokelandsheia 


Sum alle kommuner 197 2 432 


Jernbane- Tangen Sum alle kommuner 200 2 468 


Veg- og busskonsept Sum alle kommuner 20 327 


 


Som vi ser av tabellen gir tiltaket på jernbane mernytte på omtrent 200 millioner årlig, med en 


nåverdi på i underkant av 2,5 milliarder. Nåverdien er beregnet over 40 år med 4 prosents rente. 


Nåverdiåret er 2022, mens de 40 årene strekker seg fra 2035 til 2074.  


Resultatene viser at det ikke er så mye som skiller traséene, men at det vil være en betydelig 


verdiskapningseffekt av en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Sammenkoblingen 


vil styrke jernbanen som et transporttilbud og gi en bedre sammenkobling av arbeidsmarkedene i 


regionen.  


Det er også gjort en beregning av netto ringvirkninger for et veg- og busskonsept langs E18 mellom 


Grimstad og Langangen ved Porsgrunn. I referansesituasjonen bygges bare deler av strekningen ut, 


mens i tiltaket skal hele strekningen bygges ut til en firefelts motorveg. Dette vil gi reduksjon i reisetid 


for bil og buss, der kjøretid for bil reduseres med omtrent 20 minutter fra 1 time og 30 minutt til 1 time 


og 10 minutt. Dette gir opphav til mernytte som er oppsummert nederst i tabell 1-1, med en nåverdi 


på i overkant av 300 millioner. Dette er betydelig lavere enn jernbanekonseptene, noe som blant 


annet skyldes at tiltaket på jernbane gir betydelig reduksjon i avstandsulempen enn det man får av 


vegtiltaket.  
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2 Grenlandsbanen og netto ringvirkninger 


Som en del av den samfunnsøkonomiske analysen av konseptvalgutredningen Grenlandsbanen har 


COWI gjennomført en analyse av netto ringvirkninger av Grenlandsbanen.  


 


En sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen gjennom Telemark og Aust-Agder vil ha 


stor betydning for reisekorridoren mellom Oslo og Kristiansand. Et bedre togtilbud vil ha betydning 


for sammenkoblingen mellom hovedstadsregionen og Sørlandet, men vil også være viktig for en 


bedre sammenkobling mellom de folkerike områdene i Vestfold, Grenland og Agder. 


Grenlandsbanen vil kunne føre til at det dannes nye bo- og arbeidsmarkedsregioner på tvers av 


fylkes- og kommunegrenser. Det er også gjort en analyse av et veg- og busskonsept som alternativ 


til en bedre jernbaneforbindelse mellom Sør- og Østlandet.  


 


Empiriske data viser at et bedre transporttilbud gir økt gjennomsnittlig produktivitet for 


arbeidstakerne. Det finnes flere viktige forklaringer på dette. Et større arbeidsmarked gjør det lettere 


for arbeidsgivere å finne riktig kompetanse. Samtidig vil det være lettere for arbeidstakere å få 


avkastning på spesialkompetanse. Dette vil i neste omgang føre til at flere skaffer seg verdifull 


kompetanse. Med dette som bakgrunn vil vi i de neste delkapitlene presentere bakgrunn og metode 


for COWIs modell og hvordan den gir et anslag for hvor store verdiskapingseffekter vi kan forvente 


av de ulike konseptene som foreslås i den pågående utredningen av Grenlandsbanen.  
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3 Metode 


I dette kapittelet vil vi først fortelle kort om hvilke mekanismer som ligger bak agglomerasjonseffekter. 


Vi går deretter kort gjennom den generelle beregningsmodellen som for mernytte av investeringer i 


infrastruktur som er benyttet i denne analysen. Vi vil deretter beskrive videreutviklingen av modellen 


for å fange opp særlige produktivitetseffekter knyttet til jernbaneinfrastruktur. 


3.1 Nærmere om produktivitetsgevinster 


For å beregne produktivitetsvirkninger av investeringer i infrastruktur vil vi benytte en 


agglomerasjonsmodell som er utviklet for slike beregninger. 


  


Skissemessig kan nytten av et bedre transporttilbud knyttet til næringslivet inkludert arbeidsmarkedet 


som følge av redusert reisetid fremstilles som i Figur 3-1. 


 


Figur 3-1 Nytte av redusert reisetid knyttet til arbeidsliv gruppert etter kilde og aktør 


Nyttekostnadsanalyser av transportinvesteringer bygger på et prinsipp om at nytten for 


husholdninger og bedrifter kan måles gjennom virkninger i transportmarkeder. Dette prinsippet 


forutsetter fullkommen konkurranse i transportbrukende sektor og fravær av eksternaliteter i 


transportsektoren. Brudd på forutsetningene kan føre til at nytten som beregnes i 


nyttekostnadsanalysene over- eller undervurderes, noe som er godt beskrevet av SACTRA (1999).1 


Noen typer eksternaliteter er det korrigert for i nyttekostnadsanalyser. Det gjelder ulykker, miljø og 


kø. Dersom det forekommer eventuelle positive eksternaliteter som ikke blir korrigert i 


nyttekostnadsanalyser, undervurderes nytten. En type positiv eksternaliteter er de effektene som kan 


oppstå ved at det blir kortere avstand eller kortere reisetid mellom bedrifter og mellom arbeidstakere 


og bedrifter. Fortetting, eller agglomerasjon, kan gi opphav til mernytte.  


 


I en artikkel i Samfunnsøkonomen (Dehlin, Halseth og Samstad 2012) har medarbeidere fra COWI 


beskrevet hvordan agglomerasjonseffekter kan analyseres på norske data. Dette er utgangspunktet 


for metodikken vi har benyttet for å beregne mernytteverdier for KVU Grenlandsbanen – 


sammenkobling Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. 
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I de senere årene har det blitt utviklet nye metoder for å utbedre kvantitative analyser av 


verdiskapingseffekter som følger av investeringer i infrastruktur. Storbritannia er et av 


foregangslandene for denne typen analyser, der mernytteelementer tidvis er med i verdsettingen av 


store transportprosjekter. I noen av disse analysene har man benyttet teorier om hvordan 


agglomerasjon på den ene siden påvirker verdiskaping og på den andre siden påvirker den 


geografiske lokalisering av næringsvirksomhet. 


 


Modellen benyttet i denne analysen er inspirert av utviklingen som har skjedd i Storbritannia. 


Analyser bygger på en teori om at høy grad av interaksjon mellom områder kan føre til relativt 


høyere produktivitet gjennom såkalte agglomerasjonseffekter. Det underliggende fenomenet man 


forsøker å forklare er forskjellen i produktivitet mellom områder, og teorien er at disse forskjellene 


skyldes ulik grad av tetthet i den økonomiske aktiviteten i de aktuelle områdene.  


 


Graden av agglomerasjon er et mål på hvor mye økonomisk aktivitet som finnes i et område, og 


hvordan denne blir påvirket av økonomisk aktivitet i andre nærliggende områder. Den økonomiske 


påvirkningen mellom ulike områder blir heretter omtalt som agglomerasjonsimpuls.  


Investeringer i infrastruktur vil lette interaksjonen mellom økonomiske aktører i forskjellige 


geografiske områder, og vil derfor kunne påvirke agglomerasjon i et område. Bedre infrastruktur 


forsterker med andre ord agglomerasjonsimpulsene mellom økonomiske aktører i ulike regioner. 


I litteraturen2 som omhandler agglomerasjon pekes det på tre hovedmekanismer bak økt 


produktivitet; deling, læring og samsvar. 


 


Deling kan føre til økt produktivitet gjennom ulike mekanismer. I et samlet marked vil deling av varer 


og tjenester gi økt produktivitet. I områder med høy agglomerasjon er det grunn til å forvente en 


bedret tilgang til både et variert sett med varer og tjenester, og et større utvalg av innsatsfaktorer 


gjør bedriftene som lager konsumvarene mer produktive. Dessuten vil økonomiske aktører ha fordel 


av å lokalisere seg sammen for å benytte seg av et offentlig gode som infrastruktur. Dette bidrar til 


en fortetting av økonomiske aktører, og denne samlokaliseringen gir økt produktivitet. En tredje 


effekt er produktivitetsgevinster som skyldes at bedrifter deler arbeidsmarkedet. Man vil da kunne 


hente ut gevinster av mer spesialisert kompetanse, samt at risikoen deles ved varierende 


etterspørsel. 


 


Læring og akkumulering av kunnskap i områder med høy tetthet av økonomisk aktivitet kan ha ulike 


årsaker. Dersom et område har en allsidig næringsstruktur vil det være attraktivt for bedrifter i en 


etableringsfase. Bedriften er da i en utprøvingsfase der man gjennom læring søker etter en ideell 


produksjonsprosess, og vil da ønske å være i et diversifisert miljø. Mange nyetableringer vil føre til 


en relativt sterk innovasjonstakt og produktivitetsvekst. En annen årsak til sterkere læring i områder 


med høy agglomerasjon er at nærhet til kunnskapsspredning der unge mennesker lærer av eldre, 


noe som kan sees på som en investering i humankapital. Ved høy agglomerasjon vil det også være 


høyere utvekslingstakt av ideer. Kunnskapsakkumuleringen gir en produktivitetseksternalitet 


gjennom økt humankapital. 


 


Bedre samsvar innebærer at et større arbeidsmarked gir bedre match mellom arbeidstakernes tilbud 


av kompetanse og bedriftenes etterspørsel og behov. Produktivitetsgevinster kan dermed oppstå 


fordi færre arbeidstakere har jobber som de er overkvalifisert for, samtidig som bedrifter bruker 


mindre ressurser på å lære opp ukvalifisert arbeidskraft. 


 


                                                      


2 Se referanseliste 
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Disse mekanismene forklarer hvorfor områder med høy grad av agglomerasjon ofte har høyere 


produktivitet enn områder med lavere agglomerasjon. Mekanismene gir også rimelige forklaringer på 


effektene av økt agglomerasjon. For å tallfeste agglomerasjonseffekter hadde det vært ønskelig med 


indikatorer som gjorde det mulig å identifisere forskjeller i graden av deling, læring og samsvar 


mellom de ulike områdene. En enklere tilnærming er å benytte indikatorer som måler økonomisk 


tetthet direkte. Man vil da kunne vise et områdes grad av agglomerasjon i forhold til andre områder, 


og om forskjellene i agglomerasjon varierer i takt med forskjeller i produktivitet. Det er den siste 


tilnærmingen som er benyttet i analyser av ulike investeringer i samferdselsprosjekter. 


Det teoretiske utgangspunktet i modellen for å beregne produktivitetsvirkninger er 


agglomerasjonsindekser og markedspotensialfunksjoner.  


 


Agglomerasjonsindekser benyttes til å måle tettheten av den økonomiske aktiviteten i et område som 


en funksjon av omfanget av økonomisk aktivitet i området, og av avstand til og omfanget av 


økonomisk aktivitet i andre områder. Den økonomiske aktiviteten kan måles på ulike måter, for 


eksempel ved tall for sysselsetting. En viktig egenskap ved agglomerasjonsindekser er at man 


inkluderer en funksjon som beskriver hvordan agglomerasjonsimpulsene mellom ulike områder avtar 


med avstand. 


 


Markedspotensialfunksjoner viser en sammenheng mellom etterspørselen etter goder produsert i et 


geografisk område, og summen av kjøpekraft i andre geografiske områder, vektet med 


transportkostnader mellom områdene. Slike potensialfunksjoner er benyttet i teoretiske arbeider 


innen økonomisk geografi og handelsteori. Argumentet bak markedspotensialfunksjonene er at 


løsningen reflekterer etterspørselen etter varer produsert i et geografisk område, samt at 


etterspørselen blir gitt av den geografiske inntektsfordelingen og avstandskostnader.  


 


Ved å kombinere en markedspotensialfunksjon med en agglomerasjonsindeks får vi en 


sammenheng mellom produktivitet målt ved lønn og graden av agglomerasjon som lar seg estimere 


som vist i ligning (1) under. 


 


(1) ln(𝑤𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑍𝑖 + 𝑢𝑖,𝑗 


 


Produktivitet, målt ved lønninger 𝑤, er en funksjon av en tetthetsindeks, Z. Venstresidevariabelen w 


er inntekt, korrigert for utdanning og næringssammensetning. Denne tetthetsindeksen formuleres  


 


(2) 𝑍𝑖 =  ∑ 𝑆𝑗𝑒−𝛽2𝑐𝑖,𝑗  𝑗  


 


S er antall sysselsatte etter arbeidssted. Eksponentialuttrykket i ligningen modellerer 


avstandsulempen.  Denne baserer seg på antakelsen om at interaksjon mellom bedrifter eller 


mennesker avtar når avstanden mellom dem øker. Dette kan vi illustrere i figuren under 
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Figur 3-2 Agglomerasjonsimpuls mellom kommuner.  


Figuren illustrerer hvordan vi beregner tetthetsindeksen for kommune A. Fra ligning (2) ser vi at 


tettheten for kommune i beregnes som summen av sysselsettingen i nabokommunene vektet med et 


eksponentialuttrykk hvor avstanden c inngår. Når vi beregner tetthetsindeksen for kommune A i 


figuren over inngår altså sysselsettingen i nabokommunene B og C, i tillegg til egen sysselsetting.  


Slik figuren er tegnet vil imidlertid sysselsettingen i kommune C, som ligger relativt langt unna, telle 


mindre enn sysselsettingen i kommune B.  


 


 


Parameterne 𝛽0, 𝛽1 og 𝛽2 estimeres basert på følgende data: 


 Gjennomsnittlig bruttoinntekt (kommune) 


 Sysselsatte etter arbeidssted (grunnkrets) 


 Bosatte etter bosted (grunnkrets) 


 Reisetider fra NTM (mellom alle par av grunnkretser) 


Data for inntekt, sysselsatte og bosatte er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, mens reisetidene er 


hentet fra Nasjonal Transportmodell. Denne analysens tilnærming er å estimere indeksen med 


tverrsnittsdata for et gitt tidspunkt. Fra ligning (2) kan man se at avstandsulempefunksjonen er 


eksponentiell, noe som gjør at agglomerasjonsindeksen er ikke-lineær, og vi har derfor benyttet non-


linear least squares (NLS) for å beregne parameterverdiene.  


 


Konstantleddet 𝛽0 kan tolkes som en slags minstelønn, der arbeidstakerne i Norge oppnår et 


minimum av lønn uavhengig av hvor de jobber og graden av agglomerasjon i kommunene der de 


arbeider. Parameteren 𝛽1er produktivitetselastisiteten med hensyn på grad av agglomerasjon. 


Parameteren 𝛽2kan tolkes som effekten av sysselsetting i omkringliggende kommuner på 


produktivitet i kommune i.   
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Den mest interessante parameteren i modellen er 𝛽2, da denne avgjør hvor raskt 


agglomerasjonsimpulsen forvitrer med økt avstand. Dette vises i figuren under.  


 
Figur 3-3 Avstandsforvitringen angir sammenhengen mellom reisetid og 


agglomerasjonsimpuls mellom kommuner. 


 


Av denne figuren ser vi at når avstanden er lik 0 vil uttrykket være lik 1, og da vil sysselsettingen i 


kommune j være av like stor betydning som egen sysselsetting for kommune i. Jo større avstand, jo 


mindre påvirkning vil sysselsettingen i kommune j ha for tettehetsindeksen for kommune i.  


Avstanden er målt ved reisetid. Når avstanden øker reduseres påvirkning av 


agglomerasjonsimpulsen til andre områder. Når avstanden øker til 45 minutter går uttrykket mot 0. 


Da er agglomerasjonsimpulsen mellom de to kommunene nær null. Dette kjenner vi igjen fra 


empirien da 45 minutter ofte brukes som grenseverdi for pendling. 


 


3.2 Modell tilpasset jernbane 


For å finne mernytteeffekten av investeringer i jernbane, har den opprinnelige modellen blitt utvidet 


ved å modellere et jernbanenett innenfor rammen av en mernyttemodell. I banemodellen har vi 


funnet at avgangsfrekvensen har sterk betydning for verdiskapingseffekten. 


 


Vi har valgt å modellere en korreksjon i reisetid mellom område i og j, ved hjelp av følgende uttrykk: 


 


(3) (
1


1+𝑒
(𝐹𝑖,𝑗+𝛽3)


) 


Her inngår Fi,j som er frekvensen av jernbanetransport mellom to kommuner. Denne henger sammen 


med β3. β3 sier noe om hvor stor virkning frekvens har for avstandsulempe. Med frekvens lik 0 (ikke 


jernbanetilbud) vil uttrykket i parentesen være lik 1, og man har da den samme avstandsulempen 


som i den opprinnelige modellen, der bare reisetid var inkludert i avstandsulempen. Dette er illustrert 


i figuren under. Her har vi sett hvordan ulik avgangsfrekvens for tog påvirker uttrykket i ligning (3). 


Uttrykket går mot null når frekvensen øker til 6 avganger per time. 
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Figur 3-4 Sammenheng mellom frekvens og avstandsulempe mellom kommuner 


 


Dette tilsier at et høyfrekvent jernbanetilbud er ekvivalent med en generelt lav avstandsulempe. 


Tolkningen av dette er at et høyfrekvent jernbanetilbud i stor grad opphever avstandsulempen på 


den aktuelle strekningen. I praksis innebærer dette at steder som bindes sammen med et 


høyfrekvent jernbanetilbud, blir et integrert arbeidsmarked. Vi har testet hypotesen ved å la utrykket i 


ligning (3) multipliseres med reisetid i den generelle tetthetsfunksjonen i ligning (2) og vi får da 


følgende reviderte mernyttemodell som inkluderer jernbane; 


(4) 𝑙𝑛(𝑤𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1  ln ∑ 𝑆𝑗𝑗 𝑒
−𝛽2𝑐𝑖,𝑗(


1


1+𝑒
(𝐹𝑖,𝑗+𝛽3)


)


+ 𝑢𝑖,𝑗 


Parameterne estimeres på bakgrunn av samme datagrunnlag som den generelle modellen. Tall på 


sysselsatte og inntekt er hentet fra SSB, og reisetidene fra transportmodellene. I tillegg benyttes data 


på frekvens fra detaljert statistikk fra NSB som grunnlag, der tilbudskonseptene er utviklet av 


Jernbaneverket. Tolkningene av parameterne er de samme som i den generelle modellen, der vi kun 


så på avstand målt ved reisetid. Det nye leddet sier i hvilken grad jernbanetilbudet påvirker 


avstandsulempen. Modellen gir god føyning når vi bruker hele landet som datagrunnlag. Det vil si at 


venstresidevariabelen, inntekt som mål på produktivitet, anses som tilstrekkelig forklart av variablene 


på høyre side i ligning (4). 
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4 Kort om sammenkobling av Vestfoldbanen og 


Sørlandsbanen 


4.1 Jernbanekonsept 


Analysen vi gjennomfører er en del av konseptvalgutredningen der man ser på ulike muligheter for 


valg av trase for å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.  


Konseptene har blitt silt ned til følgende 


 


 I: Indre korridor med ny stasjon i fjell i Skien sentrum   


 M1B: Midtre korridor med stasjonsplassering like ved dagens Porsgrunn stasjon. Stasjonen vil 


være felles for IC-tog og fjerntog. Stasjon på Brokelandsheia. 


 M1T: Som M1B men med stasjon på Tangen istedenfor Brokelandsheia. 


 M2: Tilsvarende som M1, men med litt lavere hastighetsstandard og enkeltspor for å belyse 


hvordan dette påvirker kostnadsomfanget 


 Y: Ytre korridor med stasjon for fjerntog ved Eidanger. Stasjon ved Tangen vil gjøre Kragerø langt 


mer tilgjengelig med tog. 


 


De ulike konseptene innebærer ulik valg av togstasjoner, og forskjellig framføringstid med toget. 


Reisetiden med tog mellom Oslo og Kristiansand summeres i tabellen under. Til sammenlikning er 


reisetiden i dag 4 timer og 29 minutter. 


 


Tabell 4-1 Reisetid Oslo- Kristiansand med ulike trasevalg for Grenlandsbanen. Fra 
Multiconsult 2016 


 Indre 
korridor  


Midtre korridor 
M1B og M1T 


Midtre korridor 
M2 


Ytre korridor 


SUM Reisetid Oslo- 
Kristiansand  


03:30 03:21 03:26 03:19 


 


Disse reisetidene forutsetter at IC Vestfold er fullt utbygget for alle alternativer, samt at strekningen 


Vegårshei-Kristiansand innehar dagens rutetid. Det betyr at det er ulik framføringstid mellom 


Porsgrunn og Vegårshei som skiller alternativene.  


 


Det som er tydelig er at tiltaket innebærer en betydelig reduksjon i reisetid mellom Oslo og 


Kristiansand enn det som er tilfelle i dag, der reisetiden er i overkant av 4,5 timer.  


Alle konseptene innebærer økt frekvens med én avgang per time mellom Oslo og Kristiansand.  


 


Frekvensen er en sentral del av modellen. Verdiskapingseffektene oppstår skyldes at 


avstandsulempen reduseres fordi man får flere togavganger. 


 


Dessuten vil man få en sammenkobling mellom Agderkommuner, Grenlandsområdet og Vestfold 


som er helt ny. Den såkalte Grenlandsbanen gir nye muligheter for bo- og sysselsettingsmønster 


enn det man ser i dag. Da det er forskjellen på togtilbudet med og uten Grenlandsbanen som 


påvirker verdiskapingseffektene, er det dette vi har valgt å fokusere på i analysen. I arbeidet med 


konseptene har spørsmålet om man bør ha en stasjon på Tangen ved Kragerø i Telemark eller på 


Brokelandsheia i Aust-Agder vært sentral. Vi har derfor gjort en analyse der vi sammenligner disse 


alternativene. Ut over dette er det ikke skilt mellom konseptene. 


  







 


16 


4.2 Veg- og busskonsept 


Som et alternativ til å bygge jernbaneforbindelse mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, 


Grenlandbanen, har vi analysert et tiltak med økt utbygging av E18 på Sørlandet.  


Tiltaket innebærer en full utbygging av E18 mellom Grimstad i Aust- Agder til Langangen i Telemark. 


I dag er det bare utbygging på deler av strekningen som ligger inne i Nasjonal Transportplan (NTP), 


og dermed i nullalternativet. Utbyggingen innebærer firefelts motorveg på strekningen. Dette gir 


høyere hastighet og spart reisetid. Dette vil gjøre strekningen mer attraktiv for bilkjøring, samtidig 


som kortere reisetid på veg gjør bussreiser mer gunstig.  


Tabell 4-2 Utbygde strekninger på E18 i referanse og tiltak 


Strekning Km Utbygd i 
referanse 


Utbygd i 
tiltak 


Langangen – Rugtvedt 18 Nei Ja 


Rugtvedt – Dørdal 17 Ja Ja 


Dørdal – Tvedestrand 58 Nei Ja 


Tvedestrand – Arendal 22.8 Ja Ja 


Arendal – Grimstad 19.1 Nei Ja 


 


I tabellen fremstilles en oversikt over delstrekningene på E18 mellom Langangen og Grimstad. Her 


ser vi at to av dem antas utbygget i referansen, mens samtlige bygges ut til firefelts motorveg i 


tiltaket. Slik modellen er utformet fanger den opp redusert kjøretid, som hentes fra 


transportmodellene. Vi har derfra at kjøretiden med bil og buss reduseres med omtrent 20 minutter. 


Dette konseptet innebærer også økt frekvens på buss, men slik modellen er utformet fanges ikke 


dette opp.  


Tabell 4-3 Kjøretid på E18 i referanse og tiltak 


Langangen- Grimstad Kjøretid referanse Kjøretid tiltak 


Bil 01:30 01:10 


Buss 02:20 02:00 
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5 Beregning av netto ringvirkninger 


I dette delkapittelet vil vi presentere resultatene fra våre beregninger av verdiskapingseffekten ved 


en sammenknytning av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. 


5.1 Resultater jernbane 


Basert på modellen som er beskrevet i kapittel 4 og frekvensøkninger som er planlagt i KVUen, har 


vi estimert verdiskapingseffektene for de kommunene som blir berørt av dette tiltaket. Kommunene 


som får størst effekt i årlig verdi spesifiseres, men totaleffekten for alle kommuner er summert.  


 


Først ser vi på resultatene for det midtre alternativet, med stopp på Brokelandsheia. Resultatene av 


mernytteberegningene for dette alternativet er gjengitt i Tabell 5-1. Tabellen angir produktivitetsvekst 


i prosent, beregnet verdi av denne veksten i årlig økning i verdiskapingen, og kumulert virkning over 


40 år med 4 prosent rente (nåverdi år 2022 for perioden 2035–2074). Antall sysselsatte er også tatt 


med for å synligjøre at høy prosentvis produktivitetsvekst i en kommune med få sysselsatte vil ha 


beskjeden effekt, mens lav produktivitetsvekst i kommuner med mange sysselsatte vil normalt gi 


betydelig økning i verdiskaping.  


 


Som vi beskrev i kapittel 4 innebærer utbyggingen en bedring av transporttilbudet med én togavgang 


i timen i hver retning på hele strekningen Kristiansand–Oslo. I forkant av utbyggingen forutsettes det 


at Intercity-utbyggingen gjennom Vestfold står ferdig. Vi har derfor begrenset analysens geografiske 


omfang slik at man ikke skal fange opp "intercityeffekter" av bedre jernbanetilbud mellom Oslo og 


Vestfold. Det vil si at man har med effekten av bedre jernbanetilbud mellom for eksempel Vegårshei 


og Larvik, eller Porsgrunn og Tønsberg, men ikke effekter for reiser mellom Tønsberg og Drammen, 


eller Drammen og Oslo.  
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Tabell 5-1 Resultater netto ringvirkninger med stopp over Brokelandsheia, per kommune i 
kommunene med høyest årlig effekt og sum alle kommuner, millioner kroner 


Kommune Sysselsatte Prosentvis 


endring 


Årlig 


effekt 


Netto 


nåverdi 


 Oslo 534 427 0,00 % 0,1 0,9 


 Drammen 41 377 0,00 % 0,4 4,7 


 Horten 10 967 0,31 % 9,4 116,2 


 Tønsberg 31 524 0,36 % 33,4 413,1 


 Sandefjord 22 397 0,89 % 58,5 722,7 


 Larvik 16 775 0,91 % 42,2 521,6 


 Stokke 5 494 1,07 % 14,4 177,6 


 Porsgrunn 19 797 0,49 % 28,6 353,2 


 Gjerstad 145 1,52 % 0,5 6,0 


 Åmli 70 0,36 % 0,1 0,7 


 Kristiansand 58 887 0,02 % 2,8 37,4 


 Vennesla 3 344 0,48 % 3,6 45,1 


Kragerø 3 873 0,00 % 0,0 0,0 


Sum Alle   197 2 432 


 


Total verdi på netto ringvirkninger i dette alternativet er beregnet til nesten 200 millioner årlig, noe 


som tilsvarer 2,5 milliarder kroner i en beregningsperiode over 40 år med rentesats på 4 prosent. En 


stor del av den årlige effekten kommer sør i Vestfoldbyene. En frekvensøkning til en avgang langs 


linjen vil gjøre at man får bedre integrasjon internt mellom byene i Vestfold som følger av 


utbyggingen. Denne effekten er større enn effekten av at Grenlandsregionen blir bedre 


sammenknyttet med Vestfoldbyene, og større enn effekten av at Grenlandsområdet får en bedre 


sammenknytning med Sørlandet.  


Porsgrunn vil få en økning i produktiviteten på 0,5 prosent som følge av tiltaket, og det vil gi en 


mernytte på ca. 353 millioner kroner over 40 år.  


Høyest effekt i produktiviteten finner vi Gjerstad kommune, hvor dette alternativet vil gi stasjon på 


Brokelandsheia. Dette vil gi en produktivitetsgevinst på 1,52 prosent i kommunen. Men siden det er 


svært få arbeidsplasser i denne kommunene, blir effekten på total verdiskaping beskjedent.  


Det midtre alternativet, med stopp på Tangen, gir ganske like resultater som alternativet med stopp 


på Brokelandsheia. Men det er noen regionale forskjeller. Resultatene er gitt i Tabell 5-2. 
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Tabell 5-2 Resultater netto ringvirkninger med stopp på Tangen, millioner kroner 


Kommune Sysselsatte Prosentvis 


endring 


Årlig 


effekt 


Netto nåverdi 


 Oslo 534 427 0,00 % 0,1 0,9 


 Drammen 41 377 0,00 % 0,4 4,7 


 Horten 10 967 0,32 % 9,4 116,2 


 Tønsberg 31 524 0,36 % 33,4 413,3 


 Sandefjord 22 397 0,89 % 58,5 723,0 


 Larvik 16 775 0,91 % 42,2 522,0 


 Stokke 5 494 1,07 % 14,4 177,6 


 Porsgrunn 19 797 0,50 % 28,9 356,7 


 Gjerstad 145 0,44 % 0,1 1,7 


 Åmli 70 0,37 % 0,1 0,7 


 Kristiansand 58 887 0,02 % 2,8 34,7 


 Vennesla 3 344 0,48 % 3,6 45,1 


Kragerø 3 873 0,29 % 2,8 34,1 


Sum alle   200 2 468 


 


Verdien på netto ringvirkninger i dette alternativet er beregnet til 200 millioner årlig, som gir 2,5 


milliarder over 40 år med 4 prosent rente. Hovedresultatene i dette alternativet er til forveksling like 


de vi så i alternativet over Brokelandsheia. I kommunene Gjerstad og Kragerø vi finner forskjeller 


mellom de to. I dette alternativet, med stasjon på Tangen, vil Kragerø få en økning i produktiviteten 


på 0,3 prosent, noe som vil beløpet seg til en økt verdiskaping i kommunen på 43,8 millioner 


summert over 40 år. Gjerstad vil ha lavere vekst i dette alternativet enn med stasjon på 


Brokelandsheia. 


Som vi ser av resultatene er effektene av jernbaneinvesteringer relativt høye. Resultatene er basert 


på en mernytteanalyse av hvordan jernbanetilbudet påvirker verdiskapningen. I analysen er frekvens 


benyttet som uttrykk for kvaliteten på tilbudet. Det viser seg at en relativt høy frekvens kan nærmest 


oppheve ulemper knyttet til avstander i og mellom økonomiske regioner. Dette opphav til de 


effektene som vi ser av analysen.  


Metoden for beregning av netto ringvirkninger har vært under en stor modningsprosess de siste 


årene. Fra å være en diskusjon av hvorvidt disse finnes, til å utvikle metoder for å måle dette på en 


best mulig måte. Gjennom ulike prosjekter har våre modeller blitt utviklet og forbedret. Metoden for å 


analysere netto ringvirkninger av jernbaneprosjekter baserer seg på solid statistikk og modellen gir 


god føyning. Likevel må det beheftes noe usikkerhet ved resultatene, da de gir en stilisert effekt av 


virkeligheten.  
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Beregningene må tolkes som et uttrykk for potensiale for utvikling og næringsvirksomhet lags 


strekningen. Det er viktig å understreke at disse effektene oppstår over tid, dersom man lar bo- og 


sysselsettingsmønsteret utvikle seg naturlig rundt det forbedrede transporttilbudet i regionen. Det er 


en viktig forutsetning at hvis disse gevinstene skal kunne realiseres må kommunene imøtekomme 


økt etterspørsel etter bolig- og næringsarealer, slik at man får en fortetting av økonomisk aktivitet i 


regionen. 


Beregning av netto ringvirkninger er et felt hvor metodeutvikling pågår. Det er ikke etablert en 


standard metodikk for transportsektoren i Norge, slik det i stor grad er når det gjelder for eksempel 


nyttekostnadsanalyser. Ved bruk av nettoringvirkningsberegninger som del av et 


beslutningsgrunnlag må man derfor ta med i betraktningen at ulike metoder kan gi ulik 


størrelsesorden på resultatene. 


Tatt i betraktning usikkerheten i slike analyser, er totalverdiene i disse to alternativene å betrakte 


som identiske når en ser på netto ringvirkninger. Forskjellen er å finne i fordelingen av effekter 


mellom Kragerø og Gjerstad kommune. Gjerstad er en kommune med under 2500 innbyggere, og 


har hatt befolkningsnedgang de siste 30 årene. Kragerø har over 10 000 innbyggere, og har i mange 


år hatt nullvekst i befolkningen. En analyse av lokale og regionale virkninger kan være bedre egnet til 


å skille alternativene fra hverandre enn denne analysen av netto ringvirkninger. Konklusjonen fra vår 


analyse må bli at det er betydelige netto ringvirkninger ved å bygge ut Grenlandsbanen, men at det 


ikke er viktig hvilket alternativ som blir realisert. 


5.2 Resultater veg- og busskonsept 


I tillegg til analysen på jernbane har vi sett på hvilke potensielle netto ringvirkninger en utbygging av 


E18 Sørlandet vil ha. Tiltaket omfatter firefelts motorveg mellom Grimstad og Langangen, der det i 


referansesituasjonen bare bygges ut deler av strekningen. Dette beskrives i kapittel 4. Fra analysene 


i transportmodellen er det benyttet reisetidsforbedringer mellom par av grunnkretser i hele 


influensområdet. Som det gjennomgås i kapittel 3 gir dette opphav til en reduksjon i 


avstandsulempen dermed økt produktivitet. 


Resultatet av analysen oppsummeres i tabellen under. Vi har her listet opp de kommunene som får 


størst effekt av tiltaket, men alle kommuner er inkludert i summen av netto ringvirkninger. Nåverdien 


er satt til 40 år med 4 prosents rente, der verdiene er for år 2022.   
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Tabell 5-3 Resultater netto ringvirkninger veg- og busskonsept, millioner kroner 


Kommune Sysselsatte Prosentvis 
endring 


Årlig 
effekt 


Netto 
Nåverdi 


Arendal 17882 0,08 % 3,7 60,8 


Porsgrunn 17798 0,07 % 3,1 50,2 


Grimstad 6990 0,13 % 2,4 39,6 


Larvik 15185 0,04 % 2,0 31,8 


Skien 24019 0,02 % 1,5 24,3 


Kragerø 3623 0,15 % 1,4 22,7 


Sandefjord 19773 0,02 % 1,1 18,5 


Bamble 3612 0,14 % 1,0 16,3 


Kristiansand 50474 0,01 % 0,8 12,9 


Risør 1682 0,14 % 0,5 8,6 


Tvedestrand 1381 0,11 % 0,4 6,5 


Lillesand 2488 0,05 % 0,4 6,2 


SUM alle kommuner  20,1 326,5 


 


Som vi ser er det Arendal, Porsgrunn og Grimstad som får den største mernytten. Den prosentvise 


endringen er størst for Grimstad, Kragerø og Risør som ligger midt i influensområdet. Totalt finner vi 


mernytte på i overkant av 300 millioner som følger av utbyggingen av de aktuelle vegstrekningene. 


Tiltaket vil både binde Sørlandet bedre sammen, men også gi en bedre sammenbinding av vare- og 


arbeidsmarkedene i på Sørlandet og Østlandet. Reisetiden er fortsatt for lang til at man vil få særlig 


effekt av pendling på hele strekningen, men man vil ha økt nytte av den bedrede reisetiden ved bruk 


av deler av strekningen. Tiltaket er dog betydelig mindre enn for jernbane, og vi ser at resultatet er 


lavere enn for Grenlandsbanen. 
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1 Forord 


Denne utredningen er utarbeidet etter metodikk for konseptvalgutredning (KVU). For å sikre at den 


tilfredsstiller kravene til store statlige investeringsprosjekter, skal den kvalitetssikres i regi av 


Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, av eksterne konsulenter (KS1).  


I henhold til krav fra Finansdepartementet sin rammeavtale for kvalitetssikring av konseptvalg skal en KVU 
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2 Sammendrag 


Innledning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dette dokumentet er en kort oppsummering av analysene og samtidig Jernbaneverkets drøfting og anbefaling 


for konsept for mulig sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (videre kalt Grenlandsbanen). For 


full oversikt over utførte analyser, se referanseliste bakerst i dette dokumentet. 


Bakgrunn 


Grenlandsbanen har vært en ide og blitt omtalt og utredet i mange år. Gjennom 90 tallet ble det gjennomført 


en større utredning med konsekvensutredning og fylkesdelplaner i Telemark og Aust Agder som ble stedfestet 


av Miljøverndepartementet i 2001. Prosjektet fikk aldri finansiering. 


Jernbaneverket fikk bestilling på en KVU om sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen fra 


Samferdselsdepartementet i juli 2014. Jernbaneverkets ledelse drøftet prosjektets samfunnsmål og konseptene 


høsten 2015. Samferdselsdepartementet fastla samfunnsmålet i brev av 27.4.2016. 


 


Situasjon 


Reisetilbudet mellom Oslo og Kristiansand (Stavanger) er preget av at transport på vei og fly er absolutt 


raskeste reisemiddel. Bil fra Oslo til Kristiandsand tar ca 3 t. 45 min uten stopp, buss tar rundt 5 timer. 


Togtilbudet mellom Oslo og Kristiansand over Sørlandsbanen bruker i dag mellom 4t 28 min og 5 timer. Det 


finnes ingen god jernbanekommunikasjon som kobler sammen Agder, Grenlands- og Vestfoldbyene. Dagens 


jernbane er lite konkurransedyktig mot fly, buss og bil på strekningen Oslo og Kristiansand. Lokalt og regionalt 


har det vært engasjement for å etablere Grenlandsbanen med basis i behov for teknologisk- og regional 


utvikling ved å skape bedre kommunikasjon mellom Agder, Grenlands- og Vestfoldbyene. 


 


Tidshorisont 2030 - 2035 


I oppdragsbrevet fra departementet presiseres det at en eventuell realisering av Grenlandsbanen er et tiltak 


som må forventes å ligge noe fram i tid. Nytten av tiltaket er i avhengig av at det realiseres infrastruktur på 


Vestfoldbanen som kan gjøre et togtilbud mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen aktuelt. Vi legger derfor til 


grunn at Grenlandsbanen tidligst vil settes i drift etter at ytre IC er bygget til Grenland, som etter gjeldende 


mandat er 2030.  


I NTP 2014-23 foreligger omfattende planer for bygging av veg på strekningen Oslo-Kristiansand. KVUen tar 


høyde for de vegprosjekter som er omtalt i siste seksårsperiode av NTP, og eventuelle strategiske vurderinger 


om den langsiktige utviklingen av E18 i korridoren. Dette ligger inne i prosjektets referansekonsept. 


Nye Veger AS har fått gjenstående deler av E18 Oslo- Kritiandsand i sin portefølje. Dette er Statens 


utbyggingsselskap for utbygging og drift av deler av riksvegnettet. Selskapet vil ha handlingsrom til selv å 


vurdere hensiktimessig oppstart, utbyggingstakt og utbyggingsrekkefølge på sine prosjekter. Disse prosjektene 


inngår i KVUens Buss/Vegkonsept og innebærer fullt utbygd motorvei mellom Oslo og Kristiansand. For 


sammenlikningsformål i virkningsberegningene har vi valgt å la investeringen være planlagt mellom 2030 og 


2035, med åpning av tiltaket i 2035. 
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Mulighetsrommet og konseptene 


Mulighetsrommet begrenses av at utredningen skal handle om en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og 


Sørlandsbanen. Det er også vurdert et konsept som belyser hvordan utvikling av E18 kan ta transportbehovet 


(buss/bil/godstrafikk).  


Utredningen har med flere hovedkonsepter, hvorav noen med undervarianter, til fulle samfunnsøkonomiske 


analyser. Viktige forskjeller: 


1. Skal bane (eller vei) takle fremtidens transportbehov på strekningen?  


2. Ønsker vi å bygge noe som er kapasitetssterkt og med høy hastighet utover det absolutte minimum? 


3. Skal toget mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger ha stopp i en, ingen eller to Grenlandsbyer 


(Porsgrunn, Skien) 


4. Skal toget mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger betjene et mellommarked på Tangen (Telemark) 


eller Brokelandsheia (Agder) i tillegg til i Grenland? 


Følgende konsepter er gått videre til fulle analyser: 


 Buss/vegkonseptet – utbygd E18 4 felt til Kristiansand (25,8 mrd) 


 Hastighetskonseptet (Y/Y2 - ytre) – kapasitetssterkt, 250 km/t dobbeltspor, uten stopp i Porsgrunn 


(24,4 mrd) 


 Fylkesplankonseptet (M1B) – variant B: kapasitetssterkt, 250 km/t dobbeltspor, stopp på 


Brokelandsheia og Porsgrunn (25,6 mrd) 


 Fylkesplankonseptet (M1T) – variant T: kapasitetssterkt, 250 km/t dobbeltspor, stopp på Tangen og 


Porsgrunn (25,6 mrd) 


 Billigkonseptet (M2) – kapasitetssvakt, 160 km/t enkeltspor, stopp Porsgrunn samt Tangen og/eller 


Brokelandsheia. (17,2 mrd) 


 By og regionutviklingskonseptet (I), kapasitetssterkt, 250 km/t dobbeltspor, 31,2 mrd) 


For alle jernbanekonseptene ligger det inne i tilbudsgrunnlaget ett tog i timen hver vei. Konseptene med 


dobbeltspor (Y, M1 og I) har kapasitet utover dette og kan håndtere vesentlig mer trafikk, f eks mer godstrafikk, 


ulike lokaltogtilbud, økt frekvens på Sørlandsbanen etc. Enkeltsporkonseptet M2 vil ikke ha restkapasitet etter 


åpning, og kan ikke takle mer trafikk enn ett tog i timen hver vei, samt noe godstrafikk ved avvikssituasjoner. 


 


Prosjektets samfunnsmål 


Følgende samfunnsmål gjelder for prosjektet: 


 «Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne gjennomføres med et 


miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi regional utvikling og et større felles 


bo- og arbeidsmarked.» 
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Konseptene 
Etter siling blant et større antall konsepter har prosjektet gjort fulle analyser på følgende konsepter: 


 Kort beskrivelse Pris 
(mrd) 


Stopp 
Fjerntog 


Reisetid 
Oslo-Kr. 
sand 


Netto 
nåverdi 
(mill)/NNB 


Netto ring-
virkninger 
(mill) 


Mål-
oppnåelse 


0+ referanse Dette er slik 
utviklingen vil være 
UTEN bygging av 
Grenlandsbanen 


Forutsetter Fullt utbygd IC, mens togtrafikken mellom Oslo- Kristiansand skjer på 
nåværende Sørlandsbane. E18 bygges ut til firefelts vegpå følgende parseller: 
E18 Bommestad – Sky, E18 Rugtvedt – Dørdal, E18 Tvedestrand – Arendal. 
Ekspressbuss/busstilbudet og flytilbudet forutsettes å levere det tilbudet 
markedet etterspør. 


Buss/veg-
konseptet  


 


Man bygger ikke 
Grenlandsbanen, 
men lar fullt utbygd 
E18 (4 felt) ta 
transportbehovet  


25,8 Ikke 
relevant 


Bil: 3:10 
Buss: 
4:50 


-12725/ 
-0,7 


300 mnok 1,76 


Hastighets-
konseptet (Y - 
ytre) 


 


Konseptet 
prioriterer kortest 
mulig reisetid 
mellom Oslo og 
Sørlandet 


24,4 Eidanger, 
Tangen 


3:19 -2069/ 
-0,2 


~2,4 mrd 2,56 


Fylkesplan-
konseptet 
(M1B)  


 


Konseptet er en 
videreføring av 
tidligere konsept, 
vedtatt i 
Fylkedelplaner av 
2001, stopp på 
Brokelandsheia 


25,6 Porsgrunn, 
Brokelands-
heia 


3:21 -4985/ 
-0,5 


~2,4 mrd 2,71 


Fylkesplan-
konseptet 
(M1T)  


 


Konseptet er en 
videreføring av 
tidligere konsept, 
vedtatt i 
Fylkedelplaner av 
2001, stopp på 
Tangen 


25,6 Porsgrunn,  
Tangen 


3:21 -3821/ 
-0,4 


~2,4 mrd 2,71 


Billigkonseptet 
(M2) 


Konseptet er et 
billig enkeltspors-
konsept med lavere 
hastighetsprofil 


17,2 Porsgrunn, 
Tangen el. 
Brokelands-
heia 


3:26 1107/ 
0,2 


~2,4 mrd 2,13 


By og region-
utviklings-
konseptet (I - 
indre) 


 


Konseptet søker å 
nå større markeder 
i Grenlandsområdet 
med stopp både i 
Porsgrunn og i 
Skien 


31,3 Porsgrunn,  
Skien 


3:30 -11668/ 
-0,8 


~2,4 mrd 2,47 


Oversikt over konseptene 
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Behov/mål/krav – siling og måloppnåelse 
Behovsvurderingen munner ut i en vurdering av hva som er «prosjektutløsende» behov, og hva som er andre 


viktige behov for strekningen. Dette er altså en vurdering av måloppnåelse, som gjøres i tillegg til de 


samfunnsøkonomiske beregningene i kapittel 6. Ved å utlede Samfunnsmålet fra behovsvurderingen og det 


prosjektutløsende behovet, og Effektmålene fra behovsvurderingen og samfunnsmålet, og videre krav fra 


målene, vil man sikre at konsepter som innfrir kravene, også har høy måloppnåelse og dekker behovene for 


prosjektet. På bakgrunn av dette er behovskartleggingen av vesentlig viktighet, for å sikre at riktig alternativ bli 


anbefalt. 


Effektmålene er avledet av behovsdokumentet og samfunnsmålet, og evalueringene vil dermed indirekte 


inkludere hvor godt konseptene støtter opp under identifiserte behov og det overordnede samfunnsmålet. 


Prosjektets effektmål er kategorisert under de tre temaene; avstandskostnader, miljø og regional utvikling. 


Effektmål Miljø
En transport som kan håndtere store volumer 
og som begrenser miljøskadelige virkninger av 


transport.


Effektmål 
Regional utvikling


Utvikle og utvide bo- og arbeidsmarkeds -
regionene  mellom Buskerud/Vestfold, og 


Agderbyene mot hovedstaden.


Effektmål avstandskostnader


En transport som er  robust, tilgjengelig, og 
pålitelig for reisende og gods med 


konkurransedyktig reisetid.  


Samfunnsmål
Et miljøvennlig og effektivt transporttilbud mellom Agder, 
Grenland, Vestfold og Osloområdet for å legge til rette for 


regional utvikling og et felles bo- og arbeidsmarked. 
Transportveksten skal i størst mulig grad tas med 


kollektivtransport.


Kilde:
Rammebetingelser fra SD og prosjektutløsende behov


 


Målhierarki 


 


For å systematisere evalueringen, er det fastsatt et antall evalueringskriterier avledet av effektmålene. 


Evalueringskriteriene er tallfest i den grad det er mulig å inndele i en skala for sammenlikning på tvers av 


konseptene. Evalueringskriteriene vil nødvendigvis representere en forenkling av en rekke forhold, og det er 


det søkt å fokusere på de mest sentrale elementene for en beslutning om en eventuell sammenkobling av 


Vestfoldbanen og Sørlandsbanen skal bygges og hvilken rolle denne vil kunne ha.  


Tabellen under oppgir resultatet av evalueringen. 


 


 


 


 


 


 


Samfunnsmål 
Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, 


Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne 


gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og 


effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi 


regional utvikling og et større felles bo-ø og 


arbeidsmarked. 







16 


 


  


  
  
Konsept/ 
Forankring 


  
Buss- og 
veg-
konseptet 


Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen    
Vekt 


Y2 
Hastighets-
konseptet 


M1 
Fylkesplan-
konseptet 


M2  
Billig-
konseptet 


I 
Byutviklings 
konseptet 


Effektmål 
Miljø 


0,1 0,20 0,20 0,2 0,2 10 % 


Effektmål 
Regional utvikling 


0,3 1,31 1,35 1,2 1,2 45 % 


Effektmål 
Avstands-kostnader 


1,4 1,05 1,22 0,72 1,1 45 % 


Samlet 
måloppnåelse  


1,76 2,56 2,77 2,13 2,47 100 
% 


 


 


 


Illustrert på en annen måte, gir dette følgende samlet måloppnåelsene for konseptene: 


 


Samlet måloppnåelse - effektmål 


 


I evalueringen dekkes følgende forhold:  


 Endret transportmiddelfordeling som følge av etablering av en ny jernbanelenke (miljø) 


 Mernytte fra ringvirkningsanalyser (regional utvikling) 


0,0


0,5


1,0


1,5


2,0


2,5


3,0


Buss- og
vegkonseptet


Y.2 M.1 M.2 I.1


Måloppnåelse 


Avstandskostnader


Regional utvikling


Miljø
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 Potensial for regionforstørring (regional utvikling) 


 Trafikantnytte (avstandskostnader) 


 Robusthet og tilgjengelighet ved konseptene (avstandskostnader) 


Hastighetskonseptet gir best måloppnåelse ift. trafikantnytte, men trekkes noe ned av robusthet og 


tilgjengeligheten i konseptet da det ikke går via Porsgrunn og det er noe RAMS utfordringer knyttet til kryssing 


på bru over Frierfjorden. Fylkesplankonseptet får dermed samlet sett best måloppnåelse, selv om konseptet 


bidra til noe lengre reisetid med tog (+3 min).  


 


Usikkerhet vedrørende trafikantnytten, høyere nytte ved banealternativene? 


Transportmodellberegningene ligger til grunn for vurdering av transportmiddelfordeling og trafikantnytte, og 


her ligger det en usikkerhet. Transportmodellberegningene gir svært lite overgang fra fly og bil mellom Oslo og 


Kristiansand etter en utbygging av Grenlandsbanen. Markedsanalysene (kapittel 5) viser at sannsynligheten for 


overføring av transport vil være større. Det er derfor sannsynlig at måloppnåelse for banekonseptene vil være 


enda større. 


Neste figur viser fra venstre til høyre referansesituasjonen i 2035, resultater fra transportmodellberegninger 


etter utbygging av jernbane (2035) og resultater fra markedsanalysen (2035). Størrelsen på kaken angir antall 


reiser til grunn for hvert diagram 


 


.  


Transportmiddelfordeling Oslo-Kristiansand for Referanse og utbygging av Grenlandsbanen (Konsept M1 
valgt) fra henholdsvis transportmodellberegning og markedsanalysen.  
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Transportanalyser og netto ringvirkninger 


Transportanalyse, hovedfunn 2035, Oslo - Kristiansand 


 


Transportmodellenes resultater for de ulike konseptene, 2035 
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Følsomhetsberegninger 


Det er gjennomført følsomhetsberegninger for konsept M1 for å se på hvordan økt reisetid og økt frekvens kan 


ha betydning for fordelingen på reisemidler. Endringen i passasjertall og biltrafikk over fylkesgrensa Aust-


Agder/Telemark er vist i neste tabell. 


Endring i passasjerer og biltrafikk og fylkesgrense Aust-Agder/Telemark ved kortere reisetid og økt frekvens 
for konsept M1 (prosentvis endring sammenlignet med M1) 


 Dobbel frekvens 20 % raskere reisetid 20 % raskere reisetid og 
dobbel frekvens 


Busspassasjerer E18 -30 % -34 % -73 % 


Togpassasjerer Gml 
Sørlandsbane 


-19 % -24 % -28 % 


Togpassasjerer 
Grenlandsbanen 


20 % 28 % 56 % 


Sum buss og tog 7 % 11 % 22 % 


Biltrafikk E18 -0.3 % -0.3 % -0.7 % 


Fly Kristiansand - Oslo -0.5 % -0.8 % -1.4 % 


Tabellen ovenfor viser at økt frekvens og kortere reisetid gir ytterlige overføring fra buss til tog i tillegg til flere 


nyskapte togreiser. Modellen gir imidlertid fortsatt i liten grad overføring fra bil og fly til tog.  


 


Forskjell mellom stopp på Tangen/Sannidal vs. stopp på Brokelandsheia 


Vi må forvente stort engasjement rundt valg av stasjon i utredningsområdet sørlige del. Tangen ligger i 


Telemark Fylke (Kragerø Kommune), mens Brokelandsheia ligger i Aust Agder (Gjerstad Kommune). Både 


transportanalysene (se kart) og markedsanalyser viser at det er vesentlige argumenter for å legge 


Sørlandsbanens stopp på Tangen i Kragerø, med tre ganger så mange av/påstigende som på Brokelandsheia. I 


Gjerstad Kommune har man i mange år planlagt og forventet stasjon på Brokelandsheia. 


 


Sammenlikning Brokelandsheia/Tangen. Rødt = vei, Sort = Jernbane. Basert på sonedata fra 2028. 
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Oppsummering transportanalyser 


Modellberegningene gir stor overføring fra buss til tog ved utbygging av konseptene, noe som skyldes at tog 


har betydelig raskere reisetid på strekningen Oslo – Kristiansand. Tog og buss har den største 


konkurranseflaten mellom reisemidlene i modellen. Det er stor overgang fra Sørlandsbanen til 


Grenlandsbanen.  


I tillegg til overgang fra buss, medfører utbyggingen en del nyskapte togturer. Antall kollektivturer (buss og tog) 


ser ut til å øke med over 50 % for reiserelasjonen Kristiansand – Oslo/Akershus, og med ca. 1000 passasjerer 


om dagen over fylkesgrensa Aust-Agder/Telemark. 


Biltrafikken ser kun i liten grad ut til å påvirkes av planlagt utbygging. På fylkesgrense Aust-Agder/Telemark er 


nedgangen på ca. 100 bilturer om dagen (ÅDT). I likhet med biltrafikken påvirkes også flytrafikken i liten grad av 


planlagt utbygging. 


Det er noe usikkerhet knyttet til hvorfor bil- og flyreiser i modellen er såpass lite følsomme for endringer i 


reisevaner som følge av ny jernbanestrekning. En av grunnene er tidsverdiene som ligger til grunn, som 


medfører at bil og fly er mer populære reisemidler hvis reisetiden er forholdsvis lik. I tillegg inneholder en 


kollektivreise også ventetid og gangtid, og for de fleste er det også nødvendig å bytte mellom ulike kollektive 


transportmidler for å komme fra A til B. 


Forskjellen mellom konseptene mht. antall togpassasjerer er små. Konseptet med flest reisende på 


Grenlandsbanen er M1. Utbyggingen av Grenlandsbanen medfører at personer som ellers ikke ville foretatt en 


reise, nå velger å reise med tog. 


Netto Ringvirkninger/Produktivitetsgevinster 


Empiriske data viser at et bedre transporttilbud gir økt gjennomsnittlig produktivitet for arbeidstakerne. Det 


finnes flere viktige forklaringer på dette. Et større arbeidsmarked gjør det lettere for arbeidsgivere å finne riktig 


kompetanse. Samtidig vil det være lettere for arbeidstakere å få avkastning på spesialkompetanse. Dette vil i 


neste omgang føre til at flere skaffer seg verdifull kompetanse. Prosjektet har brukt en agglomerasjonsmodell 


for å gi et anslag for hvor store verdiskapingseffekter vi kan forvente av de ulike konseptene som foreslås. 


 


Buss/vegkonseptet Jernbanekonseptene 


Netto nåverdi 300 mnok Netto nåverdi 2400 mnok 


Årlig effekt 20 mnok Årlig effekt 200 mnok 


 


For buss/vegkonseptet vil den største mernytten være i Arendal, Porsgrunn og Grimstad, mens prosentvis 


effekt er størst i Grimstad, Kragerø og Risør. For jernbanekonseptet vil den største mernytten være i 


Sandefjord, Larvik, Tønsberg og Porsgrunn. Jernbanekonseptene har større effekt enn buss/vegkonseptet 


i Vestfold, Grenland, Agder. Disse summene er IKKE inkludert i virkningsberegningene 
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Markedsanalyser 


Regionforstørring 


Analysen av potensialet for regionforstørring fokuserer på regionene Grenland, Agder, Buskerud og Vestfold. 


Utbyggingen av Grenlandsbanen vil legge til rette for nye reiserelasjoner og styrke eksisterende reiserelasjoner. 


Grenlandsbanen kan således bidra til regionforstørring ved å knytte Agder nærmere Grenland og Vestfold. 


Koblingen mellom Grenland og Vestfold blir dekket av utbyggingen av Intercity og tillegges mindre i fokus i 


denne markedsanalysen. Analysene gjøres ved hjelp av en modell som beskriver et teoretisk mulighetsrom for 


hvor man kan bo og hvor man kan jobbe innenfor rimelig reisetid med toget via Grenlandsbanen. Modellen 


bidrar først og fremst til å belyse forskjeller mellom konseptene. Modellen kan ikke benyttes for å predikere 


volumer av pendling. 


Resultatene fra analysen av regionforstørring tilsier at stopp på Tangen gir et større potensiale for 


regionforstørring enn stopp på Brokelandsheia, gitt fremskriving av dagens befolkning og arbeidsplasser rundt 


stasjonene. Av den grunn vil vi i et regionforstørringsperspektiv anbefale stopp på Tangen fremfor 


Brokelandsheia i konseptene der det er mulig. Dette medfører at potensialet for regionforstørring, og togets 


markedspotensial, er størst i konsept M1 (med stopp i Tangen), etterfulgt av konsept Y2, M2 og tilslutt I. 


 


 


Potensiale for regionforstørring for konsepter, gitt reisetid med tog på maksimalt 45 minutter og stopp i 
Tangen 


Konkurranseflater for toget 


Et økt togtilbud mellom Grenland, Vestfold og Agder, med redusert reisetid og økt frekvens vil bidra til å styrke 


togets konkurransekraft på viktige reiserelasjoner. Styrket konkurransekraft for toget vil bidra til økt 


markedsandel og høyere etterspørsel etter togreiser. Endringer i togets konkurransekraft analyseres for 7 


strekninger som er definert av prosjektet. Hensikten er å belyse togets konkurransekraft og markedsandel på 


strekningen før og etter en utbygging. Analysen tar utgangspunkt i den valgsituasjonen som ulike grupper 


reisende står overfor på de aktuelle strekningene i form av betalbare kostnader og bruk av tid.  


 -
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Summert passasjertall for KVU-ens utvalgte reiserelasjoner i referanse 2028 og etter utbygging av 
Grenlandsbane. 


Utbygging av Grenlandsbanen gir en betydelig bedre konkurransekraft for toget for reisende som skal mellom 


Kristiansand Oslo, Vestfoldbyene og Grenland. Generelt øker toget konkurransekraft på alle strekninger som 


berøres av Grenlandsbanen. Toget tar markedsandeler både fra buss, fly og bil. På strekningen med klart 


høyest reisevolum (Oslo-Kristiansand) kan toget ventes å øke sitt passasjergrunnlag markant og derigjennom 


redusere antall flyreiser betydelig, samtidig som bussen marginaliseres og bilreiser primært utføres av reisende 


som er bundne til bilen. 


 


Sensitivitetsanalyse Oslo – Kristiandsand 


En utbygging slik at toget får like kort reisetid som flyet vil kunne flytte hele markedet av ubundne reisende fra 


fly over til tog. De som er bundet til fly, f.eks de som skal videre med fly til andre destinasjoner, vil forbli 


flypassasjerer.  


Økt frekvens har lavest effekt på generaliserte kostnader for toget av våre 3 sensitivitetsanalyser. Likevel ser vi 


at økt frekvens får større betydning på markedsandel, og antall reiser, enn redusert billettpris. Dette skyldes at 


tjenestereisesegmentet blir mer påvirket av økt frekvens, enn av redusert billettpris. Flyet har i utgangspunktet 


en større markedsandel i tjenestereisesegmentet. Dette gjør at økt frekvens gir flere reiser med toget, enn 


redusert billettpris.  
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Virkningsberegninger 
Det er utført konvensjonelle samfunnsøkonomiske beregninger, og i tillegg gjort følsomhetsberegninger for å 


se på den samfunnsøkonomiske nytten gitt mer overføring av reiser fra fly til tog og mer godstrafikk over den 


nye Grenlandsbanen. 


Utfordringer med lineære fremskrivninger ved trendbrudd 


Den konvensjonelle tilnærmingen er basert på lineære framskrivninger av bosettingsmønster, 


sysselsettingsstruktur osv. For mange av områdene som berøres i denne analysen har det vært en negativ 


utvikling, og framskrivningene baserer seg på denne trenden. Konseptene i denne KVUen representerer klare 


trendbrudd med helt nyskapte reisemuligheter. Man må forvente at en nybygget jernbane vil medføre 


betydelig vekst og fortetting rundt knutepunktene på en helt annen måte enn det framskrivningene viser. 


 


Trafikantens valg av reisemiddel i fremtiden 


Den konvensjonelle tilnærmingen til transportanalyser mht valg av reisemiddel er også konservativ, hvor 


modellen har enkelte parametere og verdier helt tilbake til 2001. Vi må regne med at det i fremtiden vil være 


utviklet kollektivtilbud og insitamenter for valg av miljøvennlige reisemiddel som gir mer kollektivtrafikk. Dette 


vil være i tråd med globale og nasjonale mål om reduksjon i utslipp av CO2. 


 


Usikkerheten med å fremskrive lang inn i fremtiden 


Prosjektets tidshorisont gir grunnlag for å vurdere om ikke modellene nærmer seg grensene for sitt 


gyldighetsområde. Med modellert oppstart i 2035 er vi allerede 19 år frem i tid, og med beregninger frem til 


2050 vil det hefte seg usikkerhet rundt funnene i analysene. 


 


Om Buss/Vegkonseptet 


Buss/vegkonseptet er basert på at man bygger ut firefelts motorvei på alle deler av strekningen Oslo-


Kristiansand. De strekningene som ligger til grunn for dette konseptet (utover vår referanse 0+) er inkludert i 


Nye Veger AS portefølje. For sammenlikningsgrunnlag har vi modellert at investeringen skjer i samme 


tidsperiode som en eventuell bygging av Grenlandsbanen (2030-2035) med oppstart i 2035. Reelt vil trolig Nye 


Veger bygge sine parseller på andre tidspunkt, og bygges prosjektene tidligere vil dette gi vesentlig dårligere 


samfunnsnytte for dette konseptet.  


Det norske samfunnet skal betale, og det er derfor faglig riktig å legge til grunn alle investeringskostnader i 


analysen. Samtidig kan det være behov for å vurdere som at pengene allerede er brukt av staten. Vi har derfor 


to kolonner for dette konseptet i resultattabellen – med og uten investeringskostnader. 


Resultattabellen på neste side er det som legges til grunn i anbefalingen. For resultatene fra den «rene» 


modellkjøringen vises til delrapporten om prissatte konsekvenser. 
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Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg Buss/veg 


Trafikantnytte             


1.1 Kollektivtransport, referansetrafikk 4677 5795 6126 5612 6638 1245 1245 


1.2 Kollektivtransport, overført og nyskapt trafikk 1147 1429 1446 1294 1632 41 41 


1.3 Persontrafikk, andre transportmidler -3 -3 -3 -3 13 7474 7474 


1.4 Nytte, godskunder 417 417 417 417 417 1874 1874 


1. SUM TRAFIKANTNYTTE 6238 7639 7986 7320 8701 10634 10634 


Operatørnytte        


2.1 Persontog, markedsinntekter 9443 9361 9897 8814 9635 -974 -974 


2.3 Persontog, kostnader -2862 -2777 -2777 -2778 -2753 0 0 


2.4 Andre operatører, markedsinntekter -3700 -3769 -4110 -3713 -4158 997 997 


2.6 Andre operatører, kostnader 1834 1761 2024 1787 2074 -730 -730 


2. SUM OPERATØRNYTTE (før off. kjøp persontog) 4716 4576 5034 4109 4798 -707 -707 


Offentlig nytte        


3.1 Infrastrukturavgifter jernbane 58 58 58 58 58 0 0 


3.2 Drifts- og vedlikeholdskostnader, infrastruktur  
       jernbane -274 -265 -265 -262 -262 0 0 


3.4 Andre virkninger på offentlige budsjetter -356 -357 -385 -350 -392 625 625 


3. SUM OFFENTLIG NYTTE (ekskl. off. kjøp) -572 -564 -592 -554 -596 625 625 


Nytte for tredje part        


4.1 Reduserte ulykkeskostnader -348 -322 -310 -326 -301 -1211 -1211 


4.2 Reduserte støykostnader -53 -63 -50 -51 -49 -24 -24 


4.3 Reduksjon i lokale utslipp 179 179 194 176 198 -295 -295 


4.4 Reduksjon i utslipp av klimagasser 272 273 295 268 300 -487 -487 


4.5 Helsegevinster, overført biltrafikk 127 123 128 119 165 -214 -214 


4. SUM NYTTE FOR TREDJE PART 176 190 257 186 314 -2231 -2231 


5. RESTVERDI 1985 2756 2974 2915 3268 0 0 


6. SKATTEFINANSIERINGSKOSTNADER -3034 -2260 -2159 -1231 -2045 -3566 -70 


BRUTTO NÅVERDI (SUM AV 1 TIL 6) 9510 12336 13500 12745 14440 4755 8251 


7. INVESTERINGSKOSTNADER -21178 -17321 -17321 -11638 -16509 -17480  


NETTO NÅVERDI (BRUTTO NNV - 
INVESTERINGSKOSTNADER) -11668 -4985 -3821 1107 -2069 -12725 8251 


NETTO NÅVERDI PR. BUDSJETTKRONE (NNB)  -0.784      -0.466      -0.380       0.211   -0.218        -0.714   


NETTO NÅVERDI PR. INVESTERT KRONE  -0.551      -0.288      -0.221       0.095   -0.125        -0.728   


 


  


Millioner kroner, nåverdi i 2022, prisnivå 2015. Jernbanekonsepter: Periode 2035–2074 pluss ytterligere 35 år restverdiperiode. Veg- og 


busskonsept: Periode 2025 – 2064, ingen restverdiperiode. 
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Anbefaling 
Analysene viser at det er betydelig positiv samfunnsnytte i å bygge ut Grenlandsbanen, selv med konservative 


anslag. Markedsanalyser og følsomhetsberegninger viser at det er potensiale for mer trafikk enn det som er vist 


i transportanalysene. Man må forvente en vesentlig endret arealbruk rundt stasjonene enn det som ligger inne 


i prognosene, dette vil igjen gi høyere trafikktall/mer samfunnsnytte. Øker man frekvensen på togene og 


utvikler sørlandsbanen ytterligere mot Kristiansand vil den samfunnsøkonomiske effekten øke ytterligere. 


Togkonsepter eller buss/ vegkonseptet 


De oppsummerte virkningsberegningene viser at det vil være høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet og 


bedre måloppnåelse ved å bygge ut jernbane (alle konsepter) på strekningen enn å bygge ut E18. Dersom det 


legges til grunn at beslutningen om full utbygging av E18 allerede er tatt gjennom etableringen av Nye Veger AS 


med tildelt portefølje, vil  buss/vegkonseptet komme best ut i beregningen. Dette konseptet vil gi lavere 


måloppnåelse for samfunnet enn et togtilbud, målt mot effektmålene miljø, avstandskostnader og regional 


utvikling 


Stopp i Porsgrunn by gir bedre regional utvikling enn stopp i Eidanger 


Hastighetskonseptet (Y) med stopp ved Eidanger har noe bedre samfunnsøkonomi, men scorer vesentlig lavere 


på effektmålene regional utvikling og avstandskostnader enn Fylkesplankonseptet (M) med stopp i Porsgrunn. 


Dette er knyttet til at Hastighetskonseptet stopper godt utenfor knutepunktet og bykjernen i Porsgrunn. 


Konseptet med stopp både i Porsgrunn og Skien (I) har så høye kostnader at vi er langt unna 


samfunnsøkonomisk lønnsomhet med netto nåverdi på -11,7 milliarder kroner. 


Dobbeltspor er fremtidsrettet og muliggjør vesentlig mer samfunnsnytte enn enkeltspor  


Markedsanalyse peker på at toget vil kunne ta høyere markedsandeler enn hva transportmodellene gir i 


trafikktall. Analysen av netto ringvirkninger viser videre et betydelig potensial for regionforstørring ved 


forbedring av transporttilbud i korridoren på jernbane. Begge deler peker på en sannsynlig utvikling der det er 


ønskelig med hyppigere frekvens og flere togtilbud på Grenlandsbanen, utover ett fjerntog i timen. 


Den samfunnsøkonomiske analysen peker i retning av at det i dag vil være mest lønnsomt å bygge ut «M2 


Billigkonseptet». Dette inkluderer en lavere hastighet enn IC-strekningene, og en bane med begrenset 


kapasitet. Konseptets kapasitet (ett tog i timen hver vei) vil være begrensende for videre utvikling av 


togtilbudet på strekningen (persontrafikk og godstrafikk). 


Stopp på Tangen eller stopp på Brokelandsheia 


Det er ikke marked for flere stopp på strekningen enn de anbefalte to (Porsgrunn og Tangen). Det har vært 


stort lokalt/regionalt engasjement rundt stopp på Brokelandsheia i Gjerstad Kommune. Analyser viser 


imidlertid at det reduserer netto nåverdi med over en milliard om man velger stopp på Brokelandsheia fremfor 


på Tangen. Våre øvrige markedsanalyser verifiserer at Tangen er et bedre valg enn Brokelandsheia. 


Optimalisering av anbefalt konsepter i neste planfase = bedre samfunnsøkonomisk nytte 


De samfunnsøkonomiske analysene viser at det viktigste bidraget i samfunnsøkonomisk nytte er knyttet til 


bygging av den manglende forbindelsen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, det betyr mindre hvilket 


konsept man velger. Enkeltsporkonseptet er billigere og dimensjonert for 160 kmt. Dette utelukker videre 


utvikling av togtilbudet utover ett tog i timen hver vei. 


 Dobbeltsporkonseptet er dyrere og dimensjonert for 250 km/t. Her vil man ha mulighet for høyere frekvens og 


utvikling av nye togtilbud på både gods- og passasjersiden, med tilhørende positive effekter. En del av 
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kostnadsforskjellen mellom enkeltsporkonseptet og dobbeltsporkonseptet er den økte hastighetsprofilen, som 


i dette terrenget gir vesentlig høyere tunnelandel og bruandel (Prisdifferensen mellom konseptene: ca. 30% er 


knyttet til dobbeltspor, ca. 70% er knyttet til økt hastighetsprofil).  


På Intercitystrekningene gjøres det nå vurderinger knyttet til nytten av å bygge for 250 km/t. Det er v billigere å 


bygge for 200 km/t, uten at det gir stor reduksjon i samfunnsnytten – da reisetiden påvirkes marginalt (Gitt det 


aktuelle stoppmønsteret). I neste planfase for Grenlandsbanen bør man derfor optimalisere tiltaket for å finne 


den optimale og ønskede hastighetsprofil, vurdere krav til overhøyde osv slik at man får mulighet til å utvikle et 


godt togtilbud på dobbeltspor men holder kostnadene så lave som mulig. 


 


Anbefaling 


Med bakgrunn i en helhetsvurdering, anbefaler Jernbaneverket videre planlegging med Fylkesplankonseptet, 


dobbeltspor, stopp i Porsgrunn og ett stopp til, primært Tangen. 


Konseptet optimaliseres videre i neste planfase for å finne et optimalt forhold mellom hastighetsprofil og 


kostnader for å få best mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 


Et enkelt overslag med sammenlikning av enkeltsporkonseptet M2 og dobbeltsporkonseptet M1 viser følgende 


mulighet for optimalisering. Merk at måloppnåelsen for effektmålene (miljø, regional utvikling, 


avstandskostnader) opprettholdes selv om man optimaliserer konseptet: 


 


Konseptnavn Beskrivelse Kostnad Stopp Reisetid Netto 
nåverdi 
mnok 


Netto ring-
virkninger 


Mål-
oppnåelse 
effektmål 


Fylkesplan-
konseptet 
(M1T)  


 


Konseptet er en 
videreføring av 
tidligere konsept, 
vedtatt i 
Fylkedelplaner av 
2001, stopp på 
Tangen 


25,6 mrd Porsgrunn,  
Tangen 


3:21 -3821 ~2,4 mrd 2,77 


Billigkonseptet 
(M2) 


Konseptet er et 
billig enkeltspors-
konsept med 
lavere 
hastighetsprofil 


17,2 mrd Porsgrunn, 
Tangen el. 
Brokelands-
heia 


3:26 1107 ~2,4 mrd 2,13 


Mulig 
optimalisert 
konsept (M1) 


 


Konseptet er en 
videreføring av 
tidligere konsept, 
vedtatt i 
Fylkedelplaner av 
2001, stopp på 
Tangen 


Ca 22 
mrd 


Porsgrunn,  
Tangen 


3:21-3:26 -1,6 mrd ~2,4 mrd 2,77 
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3 Innledning 


3.1 Bakgrunn 


Dagens Sørlandsbane mellom Drammen og Stavanger via Kristiansand følger en trasé som ligger et stykke inn i 


landet og går blant annet via Kongsberg, Nordagutu og Bø. Banen ble i sin tid bygget ut etappevis, og helt siden 


åpningen av strekningen mellom Nordagutu og Kristiansand i 1938 har det vært diskusjoner om hvorfor man 


ikke bygget raskeste veg mellom Oslo og Kristiansand. Alternativ trasé ville vært en videreføring av dagens 


Vestfoldbane fra Porsgrunn og sørover.  


I dag er Sørlandsbanen en kurverik jernbane med gjennomsnittshastighet på 70-100km/t på store deler av 


strekningen. Linjeføringen kombinert med banens tekniske standard gjør at toget, på strekningen Oslo-


Kristiansand, bruker om lag 1 time mer enn bil (4 t og 35 min. vs. ca. 3 timer og 40 minutter). 


3.2 Historikk 


Arbeidet med å fastsette en overordnet strategi for å styrke Sørlandsbanens konkurranseevne i forhold til 


andre transportformer har pågått siden 1989. I «Forstudie – Modernisering av Sørlandsbanen» fra 1995 


konkluderes det med at moderniseringen bør foregå i 3 trinn; punktvis utbedring og krengetog på kort sikt, 


sammenkobling av Vestfoldbanen (som vist i figuren under) og flytting av Sørlandsbanen nærmere kysten og 


befolkningsgrunnlaget på lengre sikt.  


 


Figur 1 To alternative traséer. NSB 1995 Modernisering av Sørlandsbanen 


I 2000 leverte Jernbaneverket sluttrapporten «Grenlandsbanen planutredning» som vurderte muligheten for å 


bygge en ny bane «Grenlandsbanen» mellom Porsgrunn og Skorstøl. Utredningen viste at Sørlandsbanen sin 


konkurransekraft ble styrket gjennom redusert reisetid, større befolkningsgrunnlag langs banen og økt 


frekvens. Arbeidet ga grunnlag for videre planprosess mot hovedplan for Grenlandsbanen, men stoppet opp.  


I Høyhastighetsutredningen i 2011, som vurderte potensialet for høyhastighetsjernbane i Norge, ble 


strekningen gjennom Grenland igjen utredet som en del av en mulig trasé for høyhastighetstog mellom Oslo og 
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Stavanger. Utredningen pekte på Oslo-Stavanger som en av de mest interessante korridorene i forhold til 


markedspotensial, men investeringene knyttet til høyhastighetsjernbane ble likevel vurdert å være for store 


vurdert opp mot de øvrige transportutfordringene i Norge. 


Selv om arbeidet med høyhastighetsjernbane i Norge ble lagt på is, ønsket transport- og 


kommunikasjonskomitéen på Stortinget, på bakgrunn av funnene i HHU, at det skulle utarbeides en 


konseptvalgutredning (KVU) for en eventuell sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Komitéen 


påpekte at en sammenkobling av disse banene først og fremst vil tilrettelegge for mellomdistanse/fjerntog 


mellom Agderfylkene og Vestfold/Buskerud og hovedstadsområdet. Videre ble det fremhevet at utbyggingen 


kan bidra til å redusere reisetiden betydelig mellom Oslo - Kristiansand, og videre til Stavanger, sammenlignet 


med i dag, ikke minst etter full utbygging av intercity-strekningen til Skien.  


3.3 Mandat 


Her beskrives hovedpunktene i mandatet for konseptvalgutredningen. Det vises til brev fra 


Samferdselsdepartementet som gir rammer for utredningen. Mandatet fra Samferdselsdepartementet 


vedlegges i sin helhet rapporten. Det henvises til utfordringsnotatet som ligger til grunn for mandatet. 


På bestilling fra Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for 


en eventuell fremtidig sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, ofte kalt Grenlandsbanen, med 


følgende rammer:  


 Fokus for utredningen er sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Fysiske tiltak 


skal i hovedsak vurderes der det ikke er jernbane i dag (tiltaksområdet). Derimot skal virkninger for 


transport av både person og gods på hele strekningen mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger 


vurderes (influensområdet) 


 Nytten av tiltaket er i stor grad avhengig av at det realiseres infrastruktur på Vestfoldbanen, og 


prosjektoppstart må følgelig forventes å ligge noe frem i tid 


 Det foreligger omfattende planer for bygging av E18 på strekningen mellom Oslo og Kristiansand. 


Aktuelle planer for videre utbygging av veg er konseptuelle alternativer for håndtering av det 


fremtidige transportbehovet (representeres ved nullalternativ) 


 Det skal vurderes hvordan et forbedret togtilbud vil påvirke koblingene mellom arbeidsliv- og 


næringsliv i Agderfylkene og Vestfold/Buskerudområdet utover effektene som følger gjennom 


utbygging av E18 i korridoren.  


3.4 Forholdet til andre utredninger og prosjekter 


Det pågår arbeid med utbyggingsstrategi for IC-strekningene, som er basert på NTP 2014-2023 og anbefalinger 


fra KVU IC som viser overordnede fremdriftsplaner for Vestfoldbanen. Arbeidet med IC-strekningene og da 


Vestfoldbanen har direkte grensesnitt til denne utredningen.   


Bypakke Grenland er en tiltakspakke, som gir rammer for utvikling av hovedvegnett, kollektivtrafikk, 


senterstruktur og arealbruk. Det største enkeltsprosjektet i bypakken er Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen. 


Strekningen utgjør hovedforbindelsen mellom E18 øst for Porsgrunn, deler av Porsgrunn sentrum og Skien og 


er en viktig tilfartsveg inn til Porsgrunn jernbanestasjon. Reguleringsplanen ble godkjent i 2015, og parsellen 


har grensesnitt til utredningens tiltaksområde. 


KVU Tønsbergregionen og KVU Buskerudbypakke 2 omhandler transportsystemet i de respektive områdene og 


særlig KVU Buskerudbypakke 2 vil ha et grensesnitt mot dette arbeidet, idet dagens Sørlandsbane går gjennom 


Buskerudbyen på strekningen Drammen-Kongsberg. 
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Jernbaneparsellen Farriseidet – Porsgrunn er under bygging. Strekningen består av en ny tunnel, 


Eidangertunnelen, før det følger en 1,4 km daglinje mot Porsgrunn stasjon. Tiltakene ligger innenfor denne 


utredningens tiltaksområde.  


Kommunedelplan for ny firefelts E18 fra Langangen i Porsgrunn til Rugtvedt i Bamble er vedtatt, og vegen skal 


følge «korridor 1» som går nærmest dagens E18. Prosjektet inngår i prosjektporteføljen til det nye veiselskapet 


«Nye Veier AS», og rekkefølgen på utbygging av prosjektene innenfor selskapets utbyggingsporteføljer er 


endelig ikke avklar. En eventuell sammenkobling hensyntar vedtatt vegtrasé. 


 


Figur 2 E18 Langangen-Rugtvedt (SVV 2015) 


 


Andre viktige planer/planprosesser er kommuneplaner og fylkesplaner. Tidligere utredninger, og særlig 


grunnlagsmateriell fra HHU benyttes i den grad det fortsatt er relevant. 
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Figur 3 Tiltaksområdet 
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4 Situasjonsbeskrivelse 


4.1 Om influensområdet 


En eventuell sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil ligge innenfor det som defineres som 


nasjonal transportkorridor 3 mellom Oslo og Stavanger. Langs korridoren bor det om lag 2 millioner mennesker 


fordelt på 13 bo- og arbeidsregioner1 og samlet sett representerer korridoren en av de tettest befolkede 


områdene i landet. De store befolkningskonsentrasjonene finnes i- og i nærheten av hovedstaden, i Buskerud, 


Vestfold, Grenland, Aust- og Vest Agder knyttet til Arendal og Kristiansand, samt Stavangerregionen, og er 


knyttet tett opp til større samferdselsårer. 


4.2 Om tiltaksområdet 


Tiltaksområdet defineres av et området gjennom Grenland i Telemark fylke der det ikke er jernbane i dag, og 


omfatter Grenlandskommunene Porsgrunn, Skien, Bamble, Siljan, Drangedal og Kragerø kommune i Telemark 


og Gjerstad kommune i Aust-Agder med grensesnitt til nabokommuner. Området ligger ca. 160 km fra både 


Oslo og Kristiansand.  


Kystlandskap og skogområder dekker store deler av tiltaksområdet, og spesielt de ytre delene av regionen er et 


attraktivt område for hytteliv og rekreasjon. Særlig nær Kragerø og Bamble, og i deler av Drangedal, er det 


områder med stor tetthet av hytter. Sentrale by- og arbeidssenter er konsentrert rundt Porsgrunn og Skien, de 


historiske bysentrene i Grenland. Sør for Porsgrunn ligger tettstedene Brevik, Stathelle, Langesund, som 


sammen med Porsgrunn og Skien utgjør det såkalte bybåndet i Grenland. Innenfor tiltaksområdet finnes også 


tettstedet og turistmålet Kragerø, handelsstedet Brokelandsheia i Gjerstad kommune , samt tettsteder som 


Tangen i Sannidal.  


Bybåndet knyttes sammen av elvedraget som følger inn i landet fra Frierfjorden. Gjennom areal og 


transportplan (ATP) for Grenland legges det til rette for videre utbygging i bysentrene og en høyere 


arealutnyttelse innenfor bybåndet, enn utenfor.  


Verneverdige kulturlandskap omkranser bybåndet mot nordøst, og skogsområder mot øst og vest. Langs den 


østlige siden av dalen mellom Skien og Porsgrunn, deler en markant høyderygg opp byggesonene. På vestsiden, 


hvor utbyggingspresset er størst, har bebyggelsen spredt seg over hele dalbunnen, og i noen grad oppover 


dalsiden. De viktigste landbruksområdene i Grenland ligger på øst- og nordsiden av bybåndet. Bo- og 


næringsutvikling i områder med landbruksareal medfører en potensiell arealbrukskonflikt, og i de siste årene 


har omdisponering av dyrket mark til andre formål enn jordbruk vært større i Telemark som helhet, enn i 


nabofylkene. Mellom Porsgrunn og Langesund er landskapet kupert med knauser og koller som gjør området 


mindre oversiktlig og sammenhengende.  


De kystnære delene av Grenland, og dalføret innover til Porsgrunn og Skien, ligger under det som kalles marin 


grense2. Grunnforholdene i dette området består av mye leirmasser som stedvis gjør grunnen ustabil. I henhold 


til risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) tilknyttet areal og transportplan for Grenland, er det påvist sårbarhet 


langs bybåndet i form av dårlige grunnforhold, skred, flom i hoved- og sidevassdrag, stormflo og økt havnivå. 


                                                                 


1
 By- og arbeidsregionene etter synkende størrelse Oslo, Stavanger/Sandnes, Drammen, Tønsberg, Sandefjord/Larvik, Grenland, Arendal, 


Kristiansand, Mandal, Eigersund, Risør, Farsund/Lyngdal og Flekkefjord. 


2
 Marin grense betegner landområder som etter siste istid var dekket av hav, og ligger fra 150 meter over havet i sør i Oslofjordregionen.  
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4.3 Miljø 


4.3.1 Naturmiljø 


Tiltaksområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone som kjennetegnes av edelløvskoger i solvendte lier med 


godt jordsmonn. Bjørk-, gråor- eller barskog dominerer resten av skoglandskapet. Naturmangfoldet er variert 


som en følge av områdets geologi og variasjon i høydegradient, fra kyst til innlandskoller med vann og 


sammenhengende skogsområder i nord. Der det er tynt løsmassedekke er det barskog, på arealer med tykkere 


løsmassedekke finnes edelløvskoger. I kalkområdene rundt Grenlandsområdet er det flere lokaliteter av den 


utvalgte, og nasjonalt viktige, naturtypen kalklindeskog. Kalklindeskogen har stort artsmangfold og mange 


rødlistede arter. Den utvalgte naturtypen hule eiker finnes over hele tiltaksområdet. Slåttemark finnes med 


lokaliteter i kulturlandskapet i alle kommunene. Det er to kalksjøer, Håtveittjern og Damtjern i Skien. 


Kalklindeskog finnes med flere lokaliteter mellom Porsgrunn og Langesund. Kystlynghei finnes i Portør. Det er 


12 naturreservat, flere av nasjonal betydning. Naturtyper av nasjonal verdi finnes i ulike utforminger i 


tilknytning til kysten og som edelløvskoger, kalkfuruskoger og eldre barskoger.  


Tiltaksområdet har flere vassdrag som er varig vernede mot kraftutbygging, og det finnes også store områder 


med nasjonal laksefjord og laksevassdrag. Det er laks i Skiensvassdraget, Herrevassdraget og Åbyelva. 


Tiltaksområdet har flere INON-områder som kan ha verdifullt naturmangfold, og det er foreslått to nye 


verneområder. 


Det er en målsetning at det skal gjøres minst mulig inngrep i naturvernområder, utvalgte naturtyper og i 


naturtyper av nasjonal og regional verdi, samt i viktige funksjonsområder for rødlistede arter i kategoriene 


kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar (VU). Vannforvaltning skal sikre et godt vannmiljø, beskytte vannet 


og bruke det på en bærekraftig måte. 


 


4.3.2 Nærmiljø og friluftsliv 


Sentrale områder for friluftsliv ligger i umiddelbar nærhet til byene Kragerø, Bamble, Skien og Porsgrunn. 


Øyene i Langesundsbukta og Eidangerfjorden, samt skjærgårdsområdene mellom Langesund og Kragerø, er 


viktige områder for mange, også tilreisende. I disse områdene er det flere statlig sikrede friluftsområder. Skog- 


og heibygdene i innlandet har sammenhengende skogsområder med flere hytteområder, ofte i tilknytning til 


fiskevann.  


 


4.3.3 Kulturmiljø 


Området har et stort antall kulturminner som stedvis opptrer med svært høy tetthet, og tiltaksområdet innehar 


stor tidsdybde. Kulturminnene viser et stort spenn hva angår alder og typer, fra steinalder til nyere tid. 


Tiltaksområdet har kulturlandskap, gårder og byer som er oppført å være nasjonalt eller regionalt viktige. Det 


er et strategisk mål at både mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal 


bevares for fremtiden, samt ivaretas og forvaltes med grunnlag i deres verdi som kunnskaps-, opplevelses- og 


bruksressurser. Det er et sektoransvar for transportetatene å ikke ødelegge områder med stor kulturhistorisk 


verdi. 


 


4.3.4 Naturressurser 


Kulturlandskapet langs Skienselva og skogområdet mellom Skien og Siljan er fruktbare områder, med 


jordbruksområdene rundt Skien og Porsgrunn som områdets viktigste ressurser. Mellom Porsgrunn og 
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Gjerstad/ Brokelandsheia er det få og små områder med løsmasser og god dyrkingsjord. Skogens bonitet er 


lokalt svært varierende. Større områder av skog med høy bonitet finnes særlig i deler av Skien kommune, nord i 


Bamble og i Kragerø. Utenom skogbruket er jakt på hjortevilt en lokalt viktig ressurs. Det finnes betydelige 


løsmasseressurser i Grenlandsområdet, samt områder med malm, naturstein og industrimineraler.  


  


4.3.5 Landskapsbildet 


Grenlandsområdet har stor variasjon i landskapsbilder. Landskapet er typisk preget av "fra kyst til innland". Vi 


finner fire landskapsområder innenfor tiltaksområdet. Regionene kommer fra definisjonen landskapsregioner i 


Norge (Skog og Landskap): 


 Skog- og heibygdene på Sørlandet 
 Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold 
 Skagerrakkysten 
 Skogtraktene på Østlandet 


Landskapsregionen Skagerrakkysten er mer sårbare for inngrep da det er kyst – og åpent landskap. Det 
finnes ikke noe landskap som i seg selv er av nasjonal verdi, og landskapet er typisk for landsdelen.  
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Figur 4 Landskapsområder  


 


 







36 


 


4.4 Sterk befolkningsvekst i de store byene, lav vekst i tiltaksområdet 


 


Figur 5 Befolkningstetthet i transportkorridor 3 (Geodata, 2015) 


Tiltaksområdet er videre preget av en høyere gjennomsnittsalder enn resten av landet, noe som gjenspeiler en 


trend der mange unge flytter ut av området etter at de er ferdig med videregående skole, og blir boende 


utenfor regionen. 


4.5 Arbeidsmarked og næringsliv 


Arbeidsmarkedet følger tilsvarende mønster som befolkningstetthet både når det gjelder lokalisering og 


utvikling. Der veksten i antall arbeidsplasser har vært stor i de større byene, har tiltaksområdet (Porsgrunn, 


Skien, Bamble, Kragerø og Gjerstad) hatt en nedgang i antall sysselsatte på 2 prosent siden 2008.  


Historisk sett har industrien hatt en sterk rolle i tiltaksområdet, og i dag er næringen den tredje største, etter 


helse-  og sosialtjenester og varehandel. Industrien er tett knyttet opp til Herøya industripark som ligger ved 


innseilingen til Porsgrunn, og representerer kjerneområdet i Norges prosessindustrielle kompetanse. Parken er 


eid av Norsk Hydro som leier ut til blant annet Yara og Ineos (plastprodusent).  I tilknytning til industrien 


opererer Grenland Havn med to kaianlegg på Herøya, og i tillegg terminaler i Brevik, Langesund og 


Voldsfjorden. Breviksterminalen håndtere i hovedsak bilimport og containertrafikk, og terminalen er tilknyttet 


jernbane gjennom Breiviksbanen. I ATP Grenland ønskes det en fortsatt utvikling langs Frierfjorden når det 


gjelder lokalisering av større industrivirksomheter. Grenland Havn opplevde vekst innenfor flere områder i 


2014. 


Samlet sett har industrien tapt ca. 20 prosent av sine arbeidsplasser i perioden 2008-2014. Dette er ikke ulikt 


utviklingen ellers i landet, men der resten av landet har hatt en positiv utvikling innen forretningsmessig 


tjenesteyting, har denne næringen i Grenland ikke lyktes i å vokse. At det skapes for få jobber i 


Grenlandsregionen antas å være en sterkt medvirkende årsak til den svake befolkningsutviklingen.  
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Figur 6 Antall arbeidsplasser i viktige næringer i tiltaksområdet. Tiltaksområdet venstre akse. Hele landet, stiplet linje høyre 


akse (SSB, 2014) 
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4.6 Lite pendling inn og ut av tiltaksområdet 


En region med en viss grad av pendling oppleves ofte robust, da svingninger i arbeidsmarkedet vil slå mindre ut 


internt i regionen med en større utveksling av arbeidskraft.  Normal arbeidspendling betraktes å være et sted 


mellom 1,5 til 2 timer uavhengig av transportmiddel. Pendlingsmønster baserer seg derfor på data om 


arbeidsreiser som krysser kommunegrenser, og representerer ansatte som arbeider i en kommune og bor i en 


annen. 


Sammenlignet med arbeidspendling ellers i korridoren, er pendlingen inn og ut av Grenland lav. De fleste 


pendlingsstrømmene mellom Oslo og Kristiansand har økt de siste årene, men det er et tydelig skille i 


pendlingsmønsteret. Fra Grenlandsregionen henvender arbeidspendlingen seg i stor grad nordover, mens 


Kristiansand har en tiltrekningskraft på regionene sør for Grenland.  


 


Figur 7 Pendlingsstrømmer mellom Oslo og Kristiansandsregionen > 900. SSB-tabell 03321, 2015 
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4.7 Transport 


De store hovedvegene i korridoren mellom Oslo og Stavanger er E18 og E39. Mellom Oslo og Skien går 


Vestfoldbanen, mens Sørlandsbanen strekker seg fra Oslo via Drammen til Stavanger. Utover dette, har 


korridoren flytilbud  mellom de store byene, og etablerte sjøruter langs kysten som i hovedsak trafikkeres av 


godstransport.    


4.7.1 Reisetider 


Etter full utbygging av InterCity-strekningene, vil differansen mellom bil og tog i korridoren fortsatt være 


betydelig på utvalgte strekninger. Sammenlignet med de store byene ellers i landet som vil oppleve 


reisetidsbesparelser, vil togtilbudet til Kristiansand og Stavanger være tilnærmet som i dag.  


 


Figur 8 Reisetider (gule sider, intercityutredningen og nsb) 


 


4.7.2 Transportmiddelfordeling og formål 


Bilen har en dominerende rolle i korridoren mellom Oslo og Kristiansand. Med unntak av strekningen Oslo-


Kristiansand, der konkurranseflaten mellom transportmidlene er kompleks, har bilen en transportandel opp 


mot 70 prosent3.  På de utvalgte transportlenkene dominerer privat- og fritidsreiser. Mellom Oslo og 


Kristiansand er det ca. 32 prosent arbeids- og tjenestereiser, ellers utgjør andelen privat og fritidsreiser opp 


mot 80 prosent.  


                                                                 


3
 Strekningene Tønsberg/Porsgrunn/Torp-Kristiansand og Porsgrunn-Kongsberg har under 100 reisende per døgn, slik at 


reisemiddelfordelingen her er noe usikker 
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Figur 9 Transportmiddelfordeling på utvalgte transportlenker mellom Oslo og Kristiansand (COWI i denne utredningen - 


transportanalyser) 


Figuren under viser passasjerer pr døgn (ÅDT) beregnet i transportmodellen for busstrafikk på E18, togtrafikk 


på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen samt flytrafikk mellom Gardermoen (Oslo lufthavn) og Kjevik 


(Kristiansand lufthavn). En overordnet vurdering av togtrafikken tyder på at modellen gir noe lavere 


trafikkmengde enn faktisk togtrafikk på Sørlandsbanen. Tellinger av togtrafikken i Norge er ikke offentlige, 


det er derfor ikke mulig å vise en konkret sammenligning av beregnet togtrafikk og faktisk togtrafikk. 


Passasjerstatistikk fra Avinor fra 2040 tilsier at det i 2014 var ca. 720 000 passasjerer til/ fra Kristiansand 


lufthavn på innenlands flyruter. Det gir i gjennomsnitt ca. 2000 passasjerer pr dag, det er usikkert hvor stor 


andel av disse som er til/ fra Gardermoen. Den nasjonale transportmodellen gir totalt 1500 passasjerer daglig 


mellom Oslo og Gardermoen. Mellom Oslo og Kristiansand tilbyr flyselskapene en kapasitet på ca. 9 000 


passasjerer per uke, gitt en standarduke i 2015.  
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Figur 10: Beregnet antall passasjerer (ÅDT) på buss, tog og fly på kollektivnettet mellom Oslo og Kristiansand, fra 


transportmodellen 


 


4.7.3 Økende trafikk på E18 


Transportmiddelfordelingen gjenspeiler seg i trafikkbildet.  Vegtrafikken er klart størst, og øker rundt 


hovedstadsområdet og ellers inn og ut av de større byene. Vegtrafikken gjennom tiltaksområdet er lavere 


enn ellers i korridoren, men her finnes det betydelig sesongvariasjoner med utpregede topper i helger og i 


sommersesongen. Juli-trafikken ligger ca. 50 prosent over årsgjennomsnittet som er en naturlig følge av 


regionen som attraktivt hytte- og ferieområde. Statens vegvesen forventer en trafikkvekst på E18 gjennom 


tiltaksområdet på ca. 40 % innen 2040, og dette er bakgrunnen for videre utbygging av E18 i korridoren.  
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I henhold til konseptvalgutredning for Grenland er godt over halvparten (66 %) av all trafikk som starter og 


ender i Grenland, lokaltrafikk. Over 70 % av disse transportene utføres med bil, en andel som har holdt seg 


tilnærmet konstant de 10 siste årene (TØI 1383, 2014). Det trafikale bildet i Grenland preges av utfordringer 


knyttet til trafikkavvikling i rushtid, høy andel ulykker, lav kollektivandel samt miljøpåvirkning fra vegtrafikk.  


Det arbeides nå med «Bypakke Grenland» med målsettinger innenfor blant annet miljø, kollektivtrafikk og 


fremkommelighet. Befolkningstettheten rundt bybåndet gjør at kollektivtrafikken bør ha gode forutsetninger 


for å lykkes. I planleggingen av dagens rutetilbud av kollektivtrafikken i Telemark er det gjort store grep med 


hensyn til forenkling av busstilbudet og økt frekvens på tilbudet, som videre tilrettelegger for takting i 


knutepunkt. Dette styrker potensialet for økt samspill mellom tog og buss, dersom togtilbudet styrkes.   


4.7.4 Kollektivtrafikk 


Buss har en særlig sterk rolle i kollektivtransporten i korridoren, med E18 som busstrasé. Et godt utbygget 


vegnett og liberalisering av adgang til å etablere ekspressbusslinjer har bidratt til realisering av et omfattende 


ekspressbussnett. De siste par årene har imidlertid lav lønnsomhet preget ekspressbussnæringen. Dels 


skyldes dette kostnadsøkning, samtidig som veksten i antall reisende med ekspressbussene har stagnert. En 


viktig årsak til utviklingen er trolig forbedringene i togtilbudet på hele Østlandsområdet, inkludert 


Vestfoldbanen. Bussen frakter mellom 2 500-5 000 passasjerer per døgn mellom Oslo og Kristiansand. 


Jernbanen har primært en rolle for reisende mellom Kongsberg/ Larvik og Oslo, med mellom 1500-5000 


passasjerer per døgn. Sørvest for disse områdene er transporten avtakende på jernbane. I 2014 lå 


Sørlandsbanen på topp av alle banestrekninger i forhold til antall forsinkelsestimer for person og godstog 


samlet, noe som sammen med reisetidsdifferansen mellom bilen og toget kan være forklarende årsak til den 


lave jernbanetrafikken.  


Befolkningstettheten rundt bybåndet gjør at kollektivtrafikken i tiltaksområdet bør ha gode forutsetninger for 


å lykkes. I planleggingen av dagens rutetilbud i Telemark/ Grenland er det gjort store grep med hensyn til 


forenkling av busstilbudet og styrking av frekvensene på stamnettet, som videre tilrettelegger for takting i 


knutepunkt. Det ligger godt til rette for økt andel tog-buss dersom togtilbudet styrkes.  


Hovedtyngden av arbeidsreisene i Grenland er på 5-10 km, 38 prosent er kortere enn 5 km. Dette tilsier at 


tilrettelegging for både sykkel og buss gjennom eksempelvis gode knutepunkt, bør kunne øke kollektiv-, 


sykkel- og gang-andelen i tiltaksområdet. Grenland betjenes av riksveg 36 og fylkesvei 354 i tillegg til 


lokalveier, samt jernbane gjennom Vestfoldbanen (Oslo-Skien) med timesfrekvens, og Bratsbergbanen 


nordover mot Kongsberg.  


Tabell 1 Reisevaneundersøkelser for Grenland. Kilde: (TØI 1383, 2014) 


 


 


RVU Grenland Til fots Sykkel Kollektiv Bilfører/bilpassasjer Annet 


2014 17 % 4 % 4 % 73 % 2 % 


2009 17 % 5 % 4 % 71 % 3 % 


2005 18 % 5 % 3 % 72 % 2 % 
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Figur 11 Kollektivtrafikk i korridoren, busstilbudet er markeds styrt og kan derfor variere noe måned til måned (Analyse & 


Strategi).  
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4.7.5 Godstransport 


Oslo-Stavanger er den fjerde største korridoren for godstransport målt i tonn, etter Oslo-Sverige, Oslo-Bergen 


og Oslo Trondheim4. Innad i korridoren mellom Oslo og Stavanger transporterer lastebilen ca. 75 prosent av 


tonnmengden, og godstransport på veg er følger samme utvikling som den generelle trafikken5. 


Godstransport på sjø står for 16 prosent og jernbanen 10 prosent.  


Generelt er det slik at stykkgods (pakket gods) fraktes med lastebil og jernbane, og bulkvarer fraktes i stor 


grad på skip. Jernbanens konkurransekraft innen stykkgods/ kombitransport har blitt svekket de siste årene, 


grunnet stor konkurranseflate mot lastebil. Sammenlignet med strekningene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim 


har jernbanen i korridoren lavere markedsandeler, og konkurranseflaten mot bil virker følgelig å være større 


mellom Oslo og Stavanger enn de øvrige nevnte korridorene. Når man ser på volum (fraktet TEU6), er 


Sørlandsbanen den nest største strekningen etter Bergensbanen.  


Hovedtyngden av godstransport inn og ut av Grenland er knyttet til industrien på Herøya, og er følgelig 


industrigods til og fra utlandet. Industrigodset håndteres generelt i Grenland havn og skal ikke lenger enn til 


og fra Grenland. Grenland Havn (Breviksterminalen, Langesund fergeterminal, dypvannskaia og krankaia på 


Herøya i Porsgrunn og Skien havneterminal) har utover dette et operativt elektrifisert jernbanespor helt ut til 


kaikanten på Brevikterminalen over Breviksbanen, og i samarbeid med CargoNet kjøres det nå tog til Bergen 


og Alnabruterminalen fra Grenland Havn over Bratsbergbanen. Begrenset tilgang på Vestfoldbanen gjør at 


ruten over Bratsbergbanen til Sørlandsbanen blir benyttet. 


                                                                 


4
 Jernbaneverkets perspektivanalyse for 2015 


5
 Underlagsrapport til Nasjonal transportplan 2018-2029, Bred samfunnsanalyse av godstransporten 


6
 Twenty foot equivalent unit, tilsvarer en 20 fots container. 
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Figur 12 Godsstrømmer inn og ut av tiltaksområdet. Intern godstransport i regionen er ikke inkludert7 


  


                                                                 


7
 Underlagsrapport til Nasjonal transportplan 2018-2029, Bred samfunnsanalyse av godstransporten 
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4.8 Om trafikale ulemper 


4.8.1 Miljø  


Selv om biltransporten stadig blir mer miljøvennlig, representerer den økende vegtrafikken i korridoren og 


tiltaksområdet en miljøutfordring. Utover globale utslipp (CO2) er lokal luftforurensing, støy og svevestøv 


andre miljøulemper som følger med vegtransport. Utslippene på veg har vært stabile de siste 5-6 årene, som 


skyldes at selv om utslipp fra lette kjøretøy reduseres, øker utslippene fra tungtransporten noe. Uten andre 


virkemidler, som endret transportmiddelfordeling vil det være utfordrende å redusere utslippene betraktelig. 


 


Figur 13 Utslipp av klimagasser fra transport i Telemark, CO2-ekvivalenter. Kilde: (SSB, 2015) 


4.8.2 Om trafikksikkerhet 


I femårsperioden 2010-2014 har det vært en nedgang i totalt antall ulykker på strekningen Oslo-Kristiansand. 


Strekningen er likevel betydelig mer utsatt for vegtrafikkulykker, enn strekningene Oslo-Svinesund og Oslo-


Lillehammer.   


 


Figur 14 Totalt antall ulykker på delstrekningene i korridor 1, 3 og 6 (SVV 2015) 
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Hovedårsaken til trafikkulykkene i korridoren er utforkjøring og kryssing over i motsatt kjørefelt. Møtefri veg 


med høy teknisk standard er et svært godt tiltak for å hindre alvorlige ulykker. Innen 2017 vil flere strekninger 


i Vestfold, Telemark og Aust-Agder bygges ut og/ eller utbedres.  SVV forventer da at antall ulykker vil 


reduseres på E18. Ugyldig kilde er angitt. 


 


Figur 15 Antall drepte, meget- og alvorlig skadet i trafikken i perioden 2010-2014. Kilde: (SVV, 2015) 
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5 Behovsvurdering 


Behovsvurdering er en kartlegging av normative, interessentbaserte og etterspørselsbaserte behov for 


tiltaket. 


5.1 Innledning 


Behovsvurderingen kartlegger interessenter/ aktører og vurderer hvilken relevans det aktuelle tiltaket har i 


henhold til samfunnets behov. Behovsanalysen er gjort på et strategisk nivå, og har tatt utgangspunkt i 


samfunnets perspektiv på behov, ikke prosjekteierens. 


Kartlegging, beskrivelse og vurdering av behovene for endring av dagens situasjon er sentralt i KVU-


metodikken. Med bakgrunn i situasjonsbeskrivelsen, lokale innspill, ulike prognoser og forventede 


utviklingstrekk, oppsummerer behovsvurderingen de viktigste behovene. Det er disse som ligger til grunn for 


en videre utvikling av transportkorridoren Oslo-Grenland-Kristiansand, etter at en betydelig del av E18-


utbyggingen er fullført, og hele InterCity-satsingen på Vestfoldbanen er bygget.  


Behovsvurderingen munner ut i en vurdering av hva som er «prosjektutløsende» behov, og hva som er andre 


viktige behov for strekningen. Ved å utlede mål fra behovene, og videre krav fra målene, vil man sikre at 


konsepter som innfrir kravene, også har høy måloppnåelse og dekker behovene for prosjektet. På bakgrunn 


av dette er behovskartleggingen av vesentlig viktighet, for å sikre at riktig alternativ bli anbefalt. 


 


5.2 Behov og behovshierarki  


Behovsvurderinger i en KVU skal fange opp alle relevante samfunnsmessige behov. Den skal samtidig utføres 


på et overordnet og strategisk nivå.  Det innebærer at analysen må fokusere på et høyere trinn i 


behovshierarkiet, enn de mer snevert definerte behovene som knytter seg direkte til en bestemt type teknisk 


løsning. 


Behov ordnes i hierarkier der noen behov er grunnleggende og overordnede, mens andre er mer sekundære 


og avledede. I forbindelse med store investeringsprosjekter er det dessuten viktig å skille mellom det behovet 


eller de behovene som i utgangspunktet utløser det foreslåtte tiltaket, og andre behov som det vil være 


nødvendig å ta hensyn til hvis prosjektet realiseres. Disse andre overordnede behovene er ikke 


utslagsgivende for om man realiserer prosjektet eller ikke, men de gir føringer for utforming av valgt konsept. 


For Grenlandsbanen er det videre definert mange sideeffekter av prosjektet som, i motsetning til direkte 


behov, er en virkning eller en følge av en eventuell Grenlandsbane, altså en konsekvens av banen.  Effektene 


alene er ikke overordnede eller prosjektutløsende behov, men i KVUen vil vi maksimere positive sideeffekter 


og minimere negative sideeffekter. Disse er definert som «andre behov». 
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Gitt disse forutsetningene får vi et behovshierarki: 


 


         Figur 16: Behovshierarkiet 


 


 


5.3 Normative behov 


Normative behov tar utgangspunkt i overordnede politiske mål for transportpolitikken, slik den er nedfelt i 


statlig og regional politikk. Disse behovene gir overordnede føringer for tiltakets retning og relevans. 


I kapitelene som følger gjengis de mest sentrale føringene fra nasjonale og regionale politiske myndigheter, 


og særlig relevant regelverk. Videre gis det føringer for oppdraget dokumentert gjennom 


Samferdselsdepartementets oppdragsbrev. Avslutningsvis beskrives sentrale føringer fra Jernbaneverkets 


Perspektivanalyse, til tross for at dette ikke har like stor tyngde som normative behov. 


 


5.3.1 Nasjonale behov 


De nasjonale målene i transportsektoren er i stor grad uttrykt som mål i gjeldende Nasjonal transportplan 


2014-2023 (NTP). Arbeidet med kommende nasjonal transportplan (2018-29) er igangsatt, og føringer for 


transportetatenes og Avinor sitt arbeid er fastsatt p.t. gjennom Samferdselsdepartementets Retningslinjer for 


Planfasen av 19.mai 2015.   


 


Nasjonal transportplan 2014-2023 (Meld. St. 26 2012-2013) 


Overordnet mål i gjeldende NTP er «å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem 


som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling».  
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Hovedmål for transportpolitikken er:  


 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader8 for å styrke konkurransekraften i næringslivet, 


og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 


 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. 


 Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle 


nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet. 


 Et transportsystem som er universelt utformet. 


I gjeldende NTP er Grenlandsbanen kun nevnt under omtale av Høyhastighetsutredningen, som konkluderte 


med at Sørlandsbanen hadde størst trafikkpotensial dersom det skulle bygges høyhastighetsbane i Norge. 


Videre står det at en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom bygging av 


Grenlandsbanen først og fremst vil legge til rette for mellomdistanse/ fjerntogtilbud mellom Agderfylkene og 


Østlandsområdet. Det ble i stortingsmeldingen konkludert med at det de nærmeste tiårene ikke er grunnlag 


for å bygge egne høyhastighetsbaner i Norge.  


 


Transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling til gjeldende NTP (Innst. 450 S (2012-2013) 


I transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling til gjeldende NTP, påpeker komiteen at utbygging av 


Vestfoldbanen og pågående prosjekt mellom Farriseidet og Porsgrunn, legger til rette for en framtidig 


sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Komiteen viser til at en sammenkobling gjennom 


bygging av Grenlandsbanen kan bidra til å binde sammen Sørlandet og Østlandsområdet med et svært godt 


togtilbud. Reisetiden med tog mellom Stavanger–Kristiansand og Oslo blir redusert med én time, og komiteen 


påpeker at jernbanen som et miljøvennlig alternativ vil øke sin konkurransekraft ovenfor vei- og flytrafikk på 


strekningen. Grenlandsområdet vil bli knyttet mot Oslo og Kristiansand med reisetid på 1,5 timer, noe som vil 


ha stor betydning for næringsutvikling og bosetting i regionen. Komiteen har på bakgrunn av dette ønsket 


utarbeidet en konseptvalgutredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i første del av 


planperioden.  


 


Arbeidet med nasjonal transportplan 2018-29 


I forbindelse med kommende Nasjonal transportplan 2018-29, «Hovedrapport fra analyse- og strategifasen», 


er det definert at transportetatene og Avinors hovedoppgave er å ivareta samfunnets behov for mobilitet ved 


å tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, sikkert og bærekraftig transportsystem. Utviklingen av 


transportsystemet skal finne sted innenfor Norges forpliktelser på klimaområdet. 


Samfunnsnytte og effektiv gjennomføring av tiltak skal legges til grunn. Transportetatene skal bidra til en høy 


verdiskapning ved at det skal være et godt samsvar mellom ressursbruken og effektene av prosjektene som 


gjennomføres. Det er et potensial for økt produktivitet i samferdselssektoren, og transportetatene skal bidra 


til at dette potensialet realiseres.  


 


Følgende hovedsatsninger er definert: 


                                                                 


8
 Blant annet fremkommelighet, pålitelighet, punktlighet, robusthet og reisetid  
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 Miljøvennlige, sikre og tilgjengelige byområder.  


 Robuste regioner og effektive korridorer.  


 Sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport.  


 Vedlikehold av infrastruktur for pålitelighet og sikkerhet.  


 


I «Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029» er det satt opp en ny 


målstruktur for samferdselssektoren: 


 


 


 


Figur 17: Målstruktur for samferdselssektoren  


 


Dette gir i forbindelse med sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen behov for robuste 


regioner og effektive korridorer (her: Korridor 3 Oslo-Grenland – Kristiansand – Stavanger). Det gir også 


behov for bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader. Dette er viktig for å sikre næringslivets 


konkurransekraft, styrke den regionale utviklingen og bidra til et lavutslippssamfunn. Det skal finnes gode 


miljøvennlige reisealternativer i alle nasjonale korridorer. 


Vekst i de berørte regionene krever både et godt transporttilbud internt i arbeidsmarkedsregionene og gode 


forbindelser til andre regioner, landsdeler og internasjonalt. Dette gir mulighet for utveksling av arbeidskraft 


på tvers av regionene. 


 


Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU (Meld. St. 13 2014-2015) 


Regjeringen la i februar 2015 frem en stortingsmelding som omhandler Norges innspill til internasjonal 


klimaforpliktelse under FNs klimakonvensjon for perioden 2021-2030. Meldingen legger til grunn at 


Regjeringen viderefører en ambisiøs nasjonal klimapolitikk som bidrar til at Norges nasjonale utslipp 


reduseres frem mot 2030, og dermed også til det langsiktige målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn 


i 2050.  


Et transportsystem som er sikkert, 
fremmer verdiskapning og bidrar til 
omstilling til lavutslippssamfunnet 
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Reduserte utslipp i transportsektoren er en av de fem foreslåtte innsatsområdene.  For å oppnå dette peker 


Regjeringen blant annet på teknologiutvikling innenfor kjøretøy- og drivstoffteknologi, og på de nye statlige 


retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Videre beskrives det at klimahensyn må 


tillegges vesentlig vekt i areal- og transportplanlegging, slik at utbyggingsmønster og transportsystem 


fremmer utvikling av kompakte byer og tettsteder, reduserer transportbehovet og legger til rette for klima- 


og miljøvennlige transportformer.  


 


Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (kgl.res av 26.9.2014) 


Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, der hensikten med 


retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging og bidra til mer effektive 


planprosesser. Følgende mål er fastsatt:  


 Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, 


god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.  


 Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 


næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 


 Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 


transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold til klimaforliket 


er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 


gange. 


 Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med 


vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 


Videre spesifiseres det at effektiv og sikker trafikkavvikling og god fremkommelighet for næringstransport må 


vektlegges i planleggingen.  


 


TEN-T nettverket 


Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) er et nettverk som har til hensikt å integrere land-, sjø- og 


lufttransport over hele den europeiske union. Det er i tillegg et overordnet mål å fremme et bærekraftig 


transportnett som bidrar til EUs målsetninger for økt miljøsatsning og konkurranseevne. Nettverket ble 


etablert for å sikre rask flyt av varer og mennesker mellom medlemslandene.  


Den delen av TEN-T-nettverket som er kalt «Det nordiske triangelet» er mest interessant her da det 


inkluderer norske infrastrukturforbindelser mellom de nordiske landene og utlandet.  Hele det norske 


jernbanenettet og europaveiene er klassifisert som del av dette nettverket. 


EU stiller krav til nettverket gjennom flere retningslinjer for land, sjø og luft. Det stilles blant annet krav til 


linjehastigheter på minimum 100 km/t for fremføring av godstog og godstoglengder på 740 meter i 


kjernenettverket. Hastighetskravet er vanskelig med tanke på korte avstander i stasjonsmønsteret og 


topografiske forhold. Kravet for toglengder krever sikring av lange nok krysningsspor i eksisterende og 


fremtidig infrastruktur. Dette er krav som stilles for å dekke behovet for en sammenhengende infrastruktur i 


hele unionen med felles regler og standarder på infrastruktur, tilgang til nett og opplegg for et multimodalt 


transportnett. Norske etater kan ved manglende samfunnsøkonomisk lønnsomhet be om unntak fra 


retningslinjer til TEN-T nettverket. 
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Transportrelevant EU/EØS-regelverk 


Innenfor transportsektoren stilles det videre krav gjennom EUs Hvitbok om transport. Dette er et dokument 


om miljøvennlig transport i EU/EØS frem mot 2050. Målet er først å opprette et enhetlig europeisk 


transportområde ved å eliminere gjenværende barrierer mellom transportformene og de nasjonale 


systemene. ITS er et direktiv som har til hensikt å eliminere noen slike barrierer. ITS-direktivet har som mål å 


utvikle et felles system for informasjonsdeling av trafikksikkerhet i EU/EØS. Dette innebærer informasjon om 


multimodale reisevalg, sanntidstrafikk og utvikling av sikkerhetssystemet «eCall», som ved ulykker 


automatisk skal varsle nærmeste nødsentral og raskt sende passende assistanse til riktig sted. I EUs Hvitbok 


er det også lagt opp delmål for å redusere klimagassutslipp ved blant annet å overføre 30 prosent av 


godstransport fra vei til bane og sjø innen 2030. Dette er målsetninger som følges opp i NTP 2014-23.  


Larvik havn og Torp Lufthavn er relevant å undersøke hvorvidt vil ha fordeler ved tilknytning til 


jernbanenettet. Ved å føye Larvik Havn og Torp Lufthavn til jernbanenettet er vi i tråd med EUs Hvitbok 


delmål 7, om å knytte terminaler for luftfart og sjøtransport til jernbanenettet inne 2050.   


 


Jernbaneverkets utredning av høyhastighetstog i Norge  


I Jernbaneverkets utredning av høyhastighetstog i Norge, som innspill til Nasjonal Transportplan 2014-2023, 


konkluderer Jernbaneverket med at det er lite aktuelt med høyhastighetstog i Norge innenfor denne 


planperioden. De mest aktuelle strekningene for en slik bane i fremtiden er Sørlandsbanen sammen med 


Bergensbanen.  


 


Bestillingsbrev Grenlandsbanen 


Den utløsende faktoren for oppdragsbrevet til en KVU for sammenkobling av Sørlandsbanen og 


Vestfoldbanen er at det i planperioden ligger inne utbygning av InterCity-strekningen til Grenland, som tar 


sikte på ferdigstilling innen 2030. Transport- og kommunikasjonskomitéens innstiling til stortingsmeldingen 


viser til at utbygningen av Vestfoldbanen legger til rette for en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og 


Sørlandsbanen i fremtiden. Det fremheves at en sammenkobling av disse banestrekningene kan bidra til at 


regionene knyttes nærmere sammen, gjennom et svært godt togtilbud, samt at en eventuell sammenkobling 


kan redusere reisetiden i transportkorridoren betydelig, sammenliknet med dagens situasjon. 


I oppdragsbrevet vises det til at nytten av tiltaket i stor grad er avhengig av at det realiseres infrastruktur på 


Vestfoldbanen som har kapasitet, robusthet og hastighetsdimensjonering som kan gjøre et togtilbud mellom 


Sørlandsbanen og Vestfoldbanen aktuelt og attraktivt. Det bes derfor om at KVUen forholder seg til 


tidsplanene for utbygging av en tidsmessig og kapasitetssterk Vestfoldbane, jf. milepælene fra gjeldende NTP. 


KVUen bør også ta høyde for de vegprosjekter som er omtalt i siste seksårsperiode av NTP og eventuelle 


strategiske vurderinger rundt den langsiktige utviklingen av E 18 i korridoren. Dette kan håndteres med ulike 


varianter av 0-alternativet. 


Departementet ber om et estimat på når et eventuelt prosjekt kan påbegynnes. Det blir gitt frihet innenfor 


KVUen til å avgrense fokusområdene, men arbeidsfordelingen mellom person- og godstransport mellom 


Vestfold-. Grenlands-, Sørlandsbanen, samt for Sørlandsbanen nord for sammenkoblingspunktet blir trukket 


frem som viktig å inkludere. 


KVUen skal ta for seg hvilken innvirkning en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kan ha 


på transport av både personer og gods, på hele strekningen mellom Oslo og Kristiansand. Det påpekes at man 
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kun skal se på alternativer der man tar i bruk eksisterende infrastruktur, man har for eksempel ikke mulighet 


til å utrede en helt ny bane som går langs kysten.  


Det skal gjennomføres analyser og vurderinger, som inkluderer markedsanalyser, for å kunne si noe om hvilke 


tilbud og reisetider som er akseptable for ulike markeder. Dette skal brukes som utgangspunkt for å si noe 


om hvorvidt sammenkoblingen et lønnsom og attraktivt tiltak.  


Det blir spesifisert at man i behovsanalysen må inkludere en vurdering av hva slags fordeler og positive 


synergieffekter som kan oppstå med tanke på arbeidsmarked og næringsliv i korridoren (Sørlandet og 


Vestfold/Buskerud blir trukket frem).  


Det skal legges frem ulike vurderinger som er knyttet til standardvalg. Dette inkluderer hastighetsvalg, 


stasjonsløsninger og kapasitet.  


Et hovedmål for KVUen er å vise hele mulighetsrommet, og ikke sile ut alternativer for tidlig i prosessen.  


 


Jernbaneverkets perspektivmelding – Jernbanen mot 2050 


Jernbaneverkets perspektivanalyse er et viktig underlagsdokument for arbeidet med rullering av NTP, og ser 


spesielt på transport i byområder og gods på skinner. 


Perspektivmeldingen trekker frem at om det skulle bli aktuelt å bygge høyhastighetstog i Norge, så skal disse 


knyttes til de allerede utbygde InterCity-strekningene og utbygginger rundt de andre store byene. En 


sammenkobling av InterCity-strekningen Vestfoldbanen med Sørlandsbanen, vil stå i tråd med dette.  


Frem mot 2050 forventes det en befolkningsøkning på omtrent 30 prosent i Norge, og befolkningen bosetter 


seg først og fremst i og rundt byer. Både det lokale og det regionale togtilbudet blir trukket frem som viktige 


for å utvikle storbyområder. Det forventes vekst i antallet kunnskapsbaserte arbeidsplasser, og alle disse er 


avhengige av god og effektiv persontransport. I denne sammenhengen pekes det på at jernbanen har et 


potensiale for å binde sammen større bolig- og arbeidsmarkeder, og at dette vil ha en innvirkning på 


næringslivet.  


Jernbanen skal også kunne bidra til en avlastning i boligmarkedet, der presset er størst på de mest sentrale 


arealene, som f.eks. Oslo.  


Når det gjelder gods, har jernbanen et potensiale for økte markedsandeler. For å styrke gods på jernbane 


trekkes pålitelighet, reduksjon i enhetskostnader og redusert kjøretid frem. 


 


Oppsummering nasjonale behov  


Bakgrunnen for KVUen er å vurdere forholdet mellom veg og bane i korridor 3 når InterCity-satsingen er 


realisert. Koblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er per i dag en manglende lenke i et moderne 


jernbanenett mellom Østlandet og Sørlandet, og vil ha en nasjonal transportfunksjon dersom den blir 


realisert.  
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Overordnede nasjonale behov til en eventuell kommende sammenkobling er knyttet til:9 


 


Figur 18: Overordnede nasjonale behov 


 


 


5.3.2 Lokale og regionale behov 


Lokale og regionale behov i området kommer til uttrykk gjennom politiske vedtatte mål og planer. De 


regionale og lokale myndighetene, representert ved fylkeskommunene og kommunene, har klare behov 


knyttet til en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Noen av behovene er felles, og mange er 


også forankret i nasjonale mål. 


De berørte kommunene ønsker å få dekket lokale behov knyttet til stedsutvikling og realisering av sine 


planer. Generelt er behovene knyttet mot ønsket utvikling i Grenlandsområdet, og av byer mellom Grenland 


og Kristiansand. Den ønskede utviklingen i kommunene er vekst i både befolkning og næringsliv. Dette 


reflekteres i samfunnsdelene av lokale kommuneplaner og andre regionale planer. Kommunene og 


fylkeskommunene ser også behov for lokaltogutvikling, bybane og forsterkning av lokale lufthavner og 


havner. 


På ideverkstedet for KVU Grenlandsbanen var de de lokale og regionale politiske lederne godt representert i 


tillegg til andre interessenter. De regionale behovene som ble avdekket er knyttet til stedsutvikling i Grenland 


og et mer levende sentrum i Skien og Porsgrunn. Det er behov for at utviklingen skjer i allerede eksisterende 


knutepunkter. Et nytt transportsystem må knytte Grenlandsområdet tettere sammen og utvikle 


kjernekorridoren i Grenland. Samtidig er det behov for å koble Grenland mot Agder. Dette vil øke 


regionforstørring og regionsutvikling. Man ser for seg et interregionalt bo- og arbeidsmarked med styrket 


omdømme. 


                                                                 


9 Avstandskostnader= reisetid, komfort, mulighet til å jobbe, kort reisetid, robusthet, reisetidskostnad, 


fremkommelighet, pålitelighet, punktlighet, trafikksikkerhet, etablering av manglende lenke i systemet, 


effektiv. 
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Samordnet areal- og transportplanlegging er avgjørende for å dempe transportbehovet. ATP Grenland 2014-


2025 og ATP Telemark 2015-2025 og Regional Transportplan Agder 2015-2027 (UTKAST), har alle som mål å 


styrke byregionene og samhandlingen mellom disse gjennom miljøvennlig transportutvikling.   


 


ATP Grenland 2014 - 2025 


Målet i planen er å gjøre regionen til et attraktivt sted å bo, arbeide og leve, og gjøre Grenland til et 


tyngdepunkt for befolkningsutvikling og næringsutvikling sør-vest for Oslo. Hensikten med planen er å legge 


til rette for befolkningsvekst og en bærekraftig utvikling i Grenland. For å få til dette må regionen være 


attraktiv. Dette oppnås blant annet ved å planlegge for Grenlandsregionen som en helhet og finne løsninger 


på tvers av kommunegrensene. 


Hovedmålene for planen er: 


 Befolkningsvekst skal skapes ved å velge løsninger som sikrer attraktivitet for bedrifter, beboere og 


besøkende. 


 Bærekraft skal skapes ved å velge areal- og transportløsninger som fremmer miljøvennlig transport, 


trafikksikkerhet, god folkehelse og god samfunnsøkonomi. 


 


Regional plan for samordnet areal- og transport for Telemark 2015-2024 


Planen har som mål å legge til rette for befolkningsvekst og bærekraftig utvikling i Telemark. Planen definerer 


behov for sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Sammen med Bratsbergbanen kan 


den bli et viktig element i et lokaltogkonsept som binder sammen store deler av Telemark med 


Kongsbergregionen, Vestfoldbyene og Agderfylkene. Dette gir også muligheter for kobling mot fremtidig 


bybane i Grenland. 


Planen påpeker at en eventuell Grenlandsbane vil være et viktig og stort enkeltprosjekt for regionene både 


med tanker regionsforstørring, men også for stasjonsbyene og bybåndet i Grenland. 


 


Regional Transportplan for Agderfylkene 2015 -2027  


Planen skal legge til rette for at Agderfylkenes målsetting om å utvikle et konkurransedyktig og fremtidsrettet 


transportsystem nås, og den har fokus på en helhetlig utvikling av transportløsninger i regionen. 


Definerte behov i denne planen er knyttet til  


 Lavutslipp. 


 Jernbanetilknytning til Brevik havn. 


 Binde landsdeler sammen. 


 Utvikling av et godt og helhetlig transporttilbud i transportkorridoren er et viktig element i distrikts- og 


lokalpolitikk. 


 Bidra til vekst i regionene ved god tilknytning til transportnettet. 


 Binde sentrale områder på Østlandet tettere til Agder. 


 Løse de fremtidige transportbehovene som følger av forventet befolkningsvekst. 


 Mer gods over på bane. 
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Oppsummering av de viktigste behov for regionale og lokale myndigheter 


 


Figur 19: Behov fra regionale og lokale myndigheter 
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5.4 Interessenters og aktørers behov 


Interessentanalysen konkretiserer ulike interessegruppers behov i influensområdet.  Kartleggingen av de ulike 


gruppene er blant annet gjort på et ideverksted som ble gjennomført i begynnelsen av utredningen. I tillegg 


er erfaring og kunnskap fra tidligere utredninger og situasjonsbeskrivelsen brukt.  


Interessentene er inndelt i primære og sekundære interessenter etter følgende faktorer: 


 Primære interessenter: Brukere som hyppig benytter transportsystemet eller er direkte berørt av 


infrastrukturtiltak og trafikk i tiltaksområdet 


 Sekundære interessenter: mer sporadiske brukere og andre grupper som er indirekte berørt av 


transportforholdene og infrastrukturen i korridoren. 


 


Tabell 2 Oppsummert interessentanalyse 


 


ID Interessentgruppe Behov 


Primærinteressenter (P) 


P Pendlere, reisende til og fra arbeid/skole. 


Personer som reiser regelmessig mellom bolig og 


arbeid/skole. Gruppen omfatter større deler av 


bosettingen på stedene mellom Porsgrunn/Skien 


og Kristiansand. 


Denne gruppens primærbehov er reduksjon i faktisk 


reisetid og bedret tilgjengelighet mellom 


Porsgrunn/Skien og Kristiansand. 


Det er også behov for et tilgjengelig, fleksibelt og 


effektivt kollektivtilbud, som fremmer trygghet, 


regularitet og pålitelighet i transportkorridoren. 


P Arbeidsreiser 


Personer som reiser i arbeidstiden for reiser 


mellom arbeidsplasser/studiesteder eller 


kunder. 


Denne gruppen har et behov for kunnskapsdeling 


gjennom en integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. 


Det er videre et behov for et tilgjengelig, fleksibelt 


og effektivt kollektivtilbud. 


P Transportselskaper – persontransport 


Gruppen består av ulike transportører fra veg og 


bane som frakter personer på hele eller deler av 


strekningen Oslo – Kristiansand – Stavanger. 


For selskapene er det viktig å ikke miste 


markedsandeler, å kunne dekke matetilbudet til tog  


og å kunne tilby rutetilbud for persontrafikk. 


Persontransportører har behov for et pålitelig, 


sikkert og robust transportsystem med god 


kapasitet. 


P Transportselskaper – godstransport 


Gruppen består av ulike transportører fra veg og 


bane som frakter gods og varer på hele eller 


deler av strekningen Oslo – Kristiansand – 


Stavanger. 


Behov for godstransportørene er pålitelig 


godstransport på bane og effektiv omlasting. Det 


uttrykkes interesse for å benytte den eventuelle 


sammenkoblingen til godstransport. 


Godstransportører har behov for et pålitelig, sikkert 


og robust transportsystem med god kapasitet. 
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P 


Transportfølsomme næringsvirksomheter 


Gruppen består av virksomheter som produserer 


og/eller mottar gods og varer. Virksomhetene er 


avhengige av sikker og effektiv transport for å 


kunne ha en kostnadseffektiv drift. 


Næringslivet i regionen har behov for økt utveksling 


av arbeidskraft og kunnskap. 


Det er et behov for pålitelig og effektiv gods- og 


persontransport som gir grunnlag for 


befolkningsvekst og næringsutvikling. 


P Fritidsreisende 


Gruppen består av personer som benytter 


transportkorridoren til fritidsreiser.  Korridoren 


er en utfartsåre til større hytte- og 


fritidsområder, og en viktig innfartsåre til både 


Oslo og Kristiansand. 


Behov for denne gruppen er spesielt trygghet, 


regularitet, pålitelighet og redusert reisetid. Det er 


viktig å legge til rette for de reisende ved å gjøre 


transporttilbudet mer tilgjengelig. 


 


 


Sekundærinteressenter (S) 


 


S 


Organisasjoner med fokus på vern av miljø, 


kultur og kulturminner. 


 


Gruppen består av ulike lag, foreninger og 


organisasjoner som er opptatt av spørsmål rundt 


vern av miljø, kultur og kulturminner. 


 


Ivareta, på vegne av alle, ulike vern- og 


miljøbehov som gjelder i korridor 3 mellom 


Porsgrunn/Skien og Kristiansand. 


Behovene gjelder først og fremst vern av natur- og 


kulturmiljø og verdifulle landskapsområder. 


 


I en region med relativt små områder egnet for 


dyrking, er det likevel behov for å ta vare på de 


knappe ressursene som finnes. 


 


Det legges også vekt på den positive miljøeffekten 


av et bedret kollektivtilbud. 


 


S Reiselivsnæringen 


Gruppen består av ulike selskaper innenfor 


reiseliv og turisme. 


Reiselivsnæringen har et særlig ønske om økt 


turisme og økt tilgjengelighet til turistattraksjoner, 


rekreasjonsområder og byer/tettsteder. 


 


S Grunneiere 


Denne gruppen består av grunneiere i/ved den 


fremtidige traseen, som blir direkte eller 


indirekte berørt.  


Behovet til grunneier er knyttet til utvikling av egne 


eiendommer og realisering av verdi.  


Noen grunneiere er også opptatt av økt 


fremkommelighet i transportsystemet.  


 


S Andre interessenter 


 


Dette er en sammensatt gruppe med 


Gruppen har ulike behov for næringsutvikling i 


Agder, investering i jernbane, universell utforming 


og samfunnssikkerhet både i gjennomføringsfase og 


drift. 
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organisasjoner som har ulikt fokus med tanke på 


behov. 


 


5.4.1 Oppsummering av interessentenes viktigste behov 


 


Figur 20: Behov fra interessenter 


 


5.5 Andre behov med sideeffekter  


De lokale interessentene i tiltaksområdet har behov for å maksimere positive sideeffekter ved prosjektet. I 


stor grad er disse sideeffektene knyttet til lokaltransport og lokal stedsutvikling. Man ser for seg at etablering 


av en ny banestrekning vil kunne gi nyetablering av både bolig og næring, samt større vekst i allerede 


eksisterende bolig- og næringsstruktur.  


De positive sideeffektene vil kunne ses i økt befolkningstall, økning i næringsvirksomheter og arbeidsplasser, 


samt andre urbanitetsindikatorer10. 


Andre positive sideeffekter er definert som mulighet til å få realisert lokale planer, og bedre det lokale 


transportnettet. 


Ved enkelte konsepter vil en eventuell investering i jernbane mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen over 


Grenland kunne være en første fase i bygging av en ny kystnær Sørlandsbane. Denne kan utnytte 


infrastrukturen, og tilbudet på ny InterCity strekning til Porsgrunn, for å gi kystbyene på Sørlandet et bedre 


jernbanetilbud enn dagens bane som går lenger inn i landet. 


5.6 Etterspørselsbaserte behov / trafikale behov  


Etterspørselsbaserte behov tar generelt utgangspunkt i en gap-analyse mellom en framskriving av dagens 


situasjon, uten nye kapasitets- eller funksjonsøkende tiltak, og den etterspørselen som forventes i løpet av 


det angitte tidsrommet. For Grenlandsbanen modelleres dette ved hjelp av:    


                                                                 


10
  Tilstedeværelse av uteliv, handel og opplevelser du ikke får i rurale områder. 


Redusert reisetid, bedre 
regularitet og pålitelighet 


Økt tilgjengelighet og 
trygghet både for person- 


og godstrafikk 


Økt kunnskapsutveksling 
og arbeidskraft i 


regionen 


Vern av natur- og 
kulturmiljø og verdifulle 


landskapsområder 
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 Markedsanalyse, med bakgrunn i opplysninger om næringsliv i regionen, befolkningsutvikling, trender mv. 


 Transportmodellberegninger 


Gitt at Grenlandsbanen vil representere et nytt transporttilbud i korridor 3, vil etterspørselen mest sannsynlig 


etableres i tre ulike dimensjoner:  


1. Etterspørsel etter transport som følge av forventet vekst i befolkning og arbeidsplasser (dette 


representerer et nullalternativ, og er en etterspørsel som vil opptre uavhengig av ny banestrekning). 


2. Etterspørsel som følge av etablering av et nytt tilbud, der det kan ventes av toget tar markedsandeler fra 


vei og fly som følge av kortere reisetid. 


3. Ytterligere vekst i etterspørsel som følge av regional utvikling ved økt samhandling mellom næringsliv i 


regionene. 


 


5.6.1 Transportmodellberegnet fremtidssituasjon 


Transportmodellen er kjørt for 2014 og sammenliknet med tellinger i kontinuerlig tellepunkt på E18 i 2014.  I 
og med at modellen avviker noe fra virkeligheten anbefales det ikke å hente trafikkmengder rett fra modellen 
for å beskrive dagens og fremtidig situasjon.  Avvikene i de ulike tellepunktene varierer fra 3-26 %. I tillegg 
viser enkelte av beregningene lave verdier, noe som også øker usikkerheten. Resultatene er likevel gjengitt i 
dette kapitlet siden de gir en pekepinn på et mulig etterspørselsbasert behov. 
 


 
Figur 21: Sammenlikning av modellberegnet og målt ÅDT i 2014 
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Som tabellen under viser vil den modellerte trafikkveksten mellom Kristiansand og Oslo/Akershus være på 
drøye 40 %. Reisemiddelfordelingen holder seg tilnærmet lik.  
 


Tabell 3: Endringer i turer mellom Kristiansand og Oslo/Akershus fordelt på reisemiddel for referanse og dagens 


 


  Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Fly SUM 


Dagens (2014) 340,0 240,0 370,0 390,0 1340,0 


Andel 25,4 17,9 27,6 29,1 100,0 


Referanse (2028) 520,0 340,0 550,0 470,0 1880,0 


Andel 27,7 18,1 29,3 25,0 100,0 


Prosentvis endring 52,9 41,7 48,6 20,5 40,3 


 
 
I tabellen nedenfor vises hvordan reisetidene endres fra 2014 til 2028 i modellen.  
 


Tabell 4: Reisetid med bil, buss og tog mellom Oslo sentralstasjon og Kristiansand togstasjon for dagens situasjon, 


referanse og de ulike konseptene 


 


 Bil Buss Tog 


 Ombordtid Ventetid Ombordtid 


+ ventetid 


Ombordtid Ventetid Ombordtid 


+ ventetid 


Dagens 2014 03:51 04:51 00:26 05:17 04:30 00:45 05:15 


Referanse 2028 03:36 04:44 00:26 05:10 04:30 00:45 05:15 


Reisetidsreduksjon 15 min 7 min 0 min 7 min 0 min 0 min 0 min 


 


 


5.6.2 Oppsummerte behov fra transportmodellene: 


Den økte trafikkmengden er ikke større enn at de planlagte veitiltakene vil kunne håndtere økningen. Det er 


derimot behov for å styrke de mer miljøvennlige reisemidlene slik at man kan få en høyere kollektivandel på 


strekningen. 


5.7 Markedsanalyse 


Gjennom tidligere utredning av høyhastighetsbane i korridoren, ble det påvist et stort markedspotensial for 


toget ved å redusere reisetiden mellom endepunktene i korridoren (Oslo-Kristiansand-Stavanger). Toget vant 


markedsandeler på bekostning av flytrafikken. Spesielt for Sørlandsbanen ble det også påvist et betydelig 


underveismarked som mest sannsynlig ville bli utløst ved noe hyppigere stoppmønster. Etterspørselsbaserte 


behov som følge av en ny Grenlandsbane (punkt 2 og 3) vil kvantifiseres ytterligere gjennom senere 


markedsanalyser og transportmodellkjøringer for de ulike alternative konseptene, men kommenteres i dette 


kapitlet.  
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5.7.1 Persontransport 


Prognoser for persontransporten mot 2050 viser at antall reiser forventes å øke omtrent i takt med 


befolkningen, og at fly og veg vil ta store deler av veksten (TØI 1362, 2015).  Korridor 3 betjener noen av de 


tettest befolkede bo- og arbeidsmarkedsregionene i landet, og det er ventet en befolkningsvekst i korridorens 


influensområde på om lag en halv million innbyggere fra 2015 til 2040. Dette tilsvarer en vekst på om lag 29 


prosent, som er høyere enn landsgjennomsnittet. Den gjennomsnittlige veksten i influensområdet trekkes 


opp av vekstprognosene for de store byene – Oslo, Kristiansand og Stavanger. Behovet for transport mellom 


Kristiansand og Oslo må således ventes å øke mer enn det den gjennomsnittlige veksten i influensområdet 


indikerer. I tiltaksområdet er det derimot ventet en utvikling der befolkningen er lavere enn 


landsgjennomsnittet, noe som potensielt kan endre seg ved etablering av et nytt transporttilbud gjennom 


Grenlandsbanen.  


 


5.7.2 Godstransport 


Totale volumer på jernbanestrekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger forventes nærmere å dobles innen 2050. 


Godstransport i Norge har en forventet årlig vekst på 1,5 prosent fram mot 2050 og prognostisert 


etterspørsel viser et bilde der jernbanen taper markedsandeler til fordel for sjø- og vegtransport. Det er 


likevel ventet en høyere vekst på banestrekningene som knytter de store byene i Norge sammen. 


Sørlandsbanen, kun forbigått av Bergensbanen, har en forventet årlig vekst på henholdsvis 1,7 og 2,3 prosent.   


Veksten er i hovedsak knyttet til økte volumer for stykkgods og termovarer, som er en sannsynlig følge av økt 


befolkningsvekst. Dette er varegrupper som for øvrig representerer en type godstransport med stor 


konkurranseflate mot bil. Resultatene kan være noe optimistiske på jernbanens vegne, da modellerte 


prognoser er basert på forutsetninger om lik pålitelighet og full tilgjengelighet av infrastruktur og 


transportmidler (TØI 1393, 2015).  


 


5.7.3 Økt konkurransekraft for toget - Økt transportbehov 


Det er påvist sammenheng mellom regionforstørrelse og funksjonalitet gjennom evaluering av tilsvarende 


prosjekter som Grenlandsbanen. Redusert reisetid gir mulighet for økt pendling, og følgelig utvidelse av et 


arbeidsmarked. Dette vil gi regionen tilgang på flere arbeidstakere og større marked (i tillegg til bedre intern 


integrasjon). En utvidelse kan også medføre at det vil være grunnlag for nye tjenester og nye næringer i 


regionen, og resultere i mer attraktive bo- og næringsområder (TØI 1346, 2014). Som følge av dette kan 


Grenland potensielt oppleve økt innflytting og sterkere vekst i arbeidsplasser enn det SSB legger til grunn i 


sine prognoser (nullalternativ), og følgelig økt behov for person og godstransporttjenester.  


Spesielt for godstransport vil også sammensetningen av næringslivet ha stor betydning for transportbehovet. 


Industri og engroshandel er de mest areal- og transportkrevende næringene, og dette er næringer som er 


godt representert i Grenlandsområdet. Dagens godsstrømmer inn og ut av Grenland havn er tegn på dette. 


Industrien er forventet å tape arbeidsplasser, men trenden er motsatt når det gjelder engroshandel. Større 


distribusjon- og sentrallagre har flyttet ut av byene og inn i omlandet, der arealtilgangen er enklere og bedre. 


Det er i hovedsak kommunene i randsonene av befolkningskonsentrasjonene som har fått økt sysselsetting 


innenfor engroshandel. Nærhet til markedet og hovedtransportsystemet har vist seg å veie tungt i 


lokaliseringsbeslutninger, og det synes at Grenland og Vestfold er attraktiv for nyetableringer.  Eksempelvis er 


det ved Torp flyplass reservert et større område for næringspark med mulig kobling til fremtidig 


jernbanetrasé og flere sentrallagre/distribusjonslagre er lokalisert nær tiltaksområdet (TØI 1378, 2014). I 


Bamble kommune er det stilt krav til områderegulering med tanke på videre utvikling av et potensielt nytt 
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næringsområde med havnetilknytning, Frier Vest (Bamble Kommune, Planbeskrivelse Kommuneplanens 


arealdel 2014). Disse områdene kan potensielt være med å drive etterspørsel etter godstransport i 


Grenlandsområdet og i korridoren.  


Likevel, er det slik at eksportvolume i Grenlandsregionen er betydelig. Det meste av godset har destinasjoner 


og volumer som gjør sjøtransport egnet. Utfordringene knyttet til dette godset er at stadig mer går på vei fra 


produksjonssted til havn. Det har vist seg vanskelig å få bane eller internfeedering til å lønne seg på så korte 


strekninger, med mindre det er sikret tilstrekkelig grunnlagsvolum. I et lengre perspektiv kan endringer i 


terminalstrukturen i Norge, med flere desentraliserte jernbaneterminaler gi endringer iforhold til godset som 


ankommer Grenland. Mer transittgods vil kunne gi grunnlag for økt jernbanetransport fra Grenland, men 


størrelsen på dette potensialet er avhengig av videre utvikling og en samhandling mellom eierkommuner, 


logistikkbransje og fylkeskommuner. 


Det er, i forbindelse med rullering av NTP 2014-2023, utført analyser av ulike strukturelle endringer innen 


godstransporten og hvordan dette vil påvirke etterspørsel for godstransport på bane. Gitt en økning av 


toglengde opp mot 600 meter, er det et potensial for en nær tredobling av godsvolumene på strekningen 


Oslo-Kristiansand-Stavanger. Forventet volumøkning mellom Oslo-Drammen og Kristiansand kan forklares 


ved at strekningen i dag har høy priselastisitet og en konkurranseflate mot veg som tilsier at 


kostnadsendringer, som følge av økt lønnsomhet i godstransporten ved lengre tog, potensielt kan føre mye av 


godset over på jernbane (JBV, 2014). Redusert reisetid vil bidra til dette, men dette forutsettes at godstogene 


kan føres over Vestfoldbanen. Dette gjøres ikke i dag og er heller ikke planlagt for IC Vestfoldbanen. 


Det kan med andre ord være et markedspotensial for å øke godstransport på bane i korridoren. Størrelsen på 


potensialet er imidlertid avhengig av forutsetningene som beskrevet.  


5.8 Oppsummerte behov 


Under vises behovshierarkiet slik det ser ut etter en systematisering av identifiserte behov. Det oppsummerer 


de definerte behovene for prosjektet. 


 


Miljø
 


Kilde:
Behov fra behovsdokumentet:
 Lavutslipp og klimaforpliktelser
 Økt bruk av miljøvennlig transport
 Banetilknytning til havn, lufthavn og 


godsterminaler


Knytte regioner sammen 


Kilde:
Behov fra behovsdokumentet:
 Økt utveksling av kunnskap og arbeidskraft i 


regionen.
 Større konkurransekraft 
 Knytte byregioner sammen
 Stedsutvikling
 Utvikling i eksisterende knutepunkt
 Regionforstørring
 Regional utvikling og verdiskaping
 Helhetlig transporttilbud


Reduksjon av avstandskostnader 


Kilde:
Behov fra behovsdokumentet:
 Redusert reisetid og bedre regularitet/


pålitelighet i transportsystemet.
 Økt tilgjengelighet og trygghet, både for 


person- og godstrafikk.
 Fremkommelighet og reduserte 


avstandskostnader
 Trafikksikkerhet


Prosjektutløsende behov
Raskere reise mellom Oslo og Kristiansand


Kilde:
 Rammebetingelse fra SD


 


Figur 22: Behovshierarkiet 







65 


I tillegg til disse kommer identifiserte sideeffekter. Dette er behov som ikke er knyttet direkte til 


Grenlandsbanen, men som er virkninger og følger av en eventuell slik bane. Disse er både positive 


sideeffekter, som skal søkes maksimert i prosjektgjennomføringen, og negative.  


Sideeffekter som skal søkes maksimert i prosjektgjennomføringen er: 


 Lokal kollektivtrafikk.  


 Mulig fremtidig kystnær bane.  


Effekter som skal søkes minimert er: 


 Effekter på naturmiljø. 


 Effekter på kulturmiljø. 


 Effekter på verdifulle landskapsområder. 
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6 Mål og krav 


Samfunnsmålet beskriver hvilken overordnet og fremtidsrettet samfunnsutvikling som søkes oppnådd ved 


prinsipielle endringer av transportsystemet i korridoren. Samfunnsmålet er et uttrykk for nytte eller 


verdiskapning for samfunnet. Målet skal inneholde en ambisjon og retning. Effektmålene er avledet fra 


samfunnsmålet og angir ønskede virkninger for brukerne og er presisert i form av konkrete krav 


6.1 Målhierarki med samfunnsmål og effektmål 


 


Effektmål Miljø
En transport som kan håndtere store volumer 
og som begrenser miljøskadelige virkninger av 


transport


Effektmål 
Regional utvikling


Utvikle og utvide bo- og arbeidsmarkeds -
regionene  mellom Buskerud/Vestfold, og 


Agderbyene mot hovedstaden


Effektmål avstandskostnader


En transport som er  robust, tilgjengelig, og 
pålitelig for reisende og gods med 


konkurransedyktig reisetid.  


Samfunnsmål
 «Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, 
Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne 


gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og 
effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi 


regional utvikling og et større felles bo- og 
arbeidsmarked.»


Kilde:
Rammebetingelser fra SD og prosjektutløsende behov


 


Figur 23: Målhierarkiet 


Samfunnsmålet for prosjektet er basert på både behovsdokumentet og vurderinger av hvilken 


samfunnsutvikling man ønsker oppnådd med prosjektet: 


  


 «Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne gjennomføres med 


et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi regional utvikling og et større 


felles bo- og arbeidsmarked.» 


Effektmålene er utrykk for hvilken effekt tiltaket vil ha. Effektmålene representerer brukerperspektivet og 


sier noe om konsekvensen for brukerne når resultatene av prosjektet oppnås. 


Avledet fra behovsdokumentet og samfunnsmålet er dette prosjektets effektmål kategorisert under de tre 


temaene; avstandskostnader, miljø og regional utvikling. 
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Med reduserte avstandskostnader menes en kombinasjon av kortere reisetid mellom Stavanger- 


Kristiansand- Oslo og ulike andre avstandskostnads-parametere11 


Det er et effektmål for prosjektet at det skal være et miljøvennlig reisealternativ i korridoren. Dette vil kunne 


måles i økt andel gods- og personreiser på bane, økt kapasitet for godstog pr døgn og beregnet reduksjon av 


klimagassutslipp grunnet mer miljøvennlig reisemiddelfordeling. 


Det er et effektmål at tiltaket skal gi grunnlag for regional utvikling. Dette kan måles gjennom agglomerasjon 


(samlokalisering), arbeidsplassutvikling, befolkningsutvikling, stedsattraktivitet og pendling. VI har i denne 


analysen valgt å måle dette ved å se på mernytte fra ringvirkningsanalysen (agglomerasjon) og flatedekning. 


Dette er valgt fordi analysene har vist at det er for disse parametrene vi får mest troverdige resultater. 


 


6.2 Krav 


Krav/kriterie miljø 
 Kollektivandel (buss+tog) Oslo-Kristiansand 


fra transportmodellberegninger


Krav/kriterie 
regional utvikling


 Mernytte fra ringvirkningsanalyse


 Flatedekning


Krav/kriterie 
avstandskostnader


 Trafikantnytte


 RAMS


Absolutte krav
Reisetid Oslo-Kristiansand skal reduseres med 


minimum en time


Kilde:
Rammebetingelser fra SD (merverdi og 


tidsbesparelse), prosjektutløsende behov og 
samfunnsmålet


 


Figur 24: Kravhierarkiet 


Kravene avledes av behov og mål, og er inndelt i absolutte og andre viktige krav. Kravene benyttes til å 


avgjøre om de ulike løsningsalternativene er gyldige og relevante løsninger for å dekke de behovene som er 


identifisert i behovsanalysen. Kravene skal være knyttet til virkninger av tiltaket, og skal være forankret i det 


prosjektutløsende behovet og samfunnsmålet. 


Det absolutte kravet brukes til å ta de alternative konseptene som ikke vil innfri det prosjektutløsende 


behovet, og dekke rammebetingelsene for prosjektet, ut av analysen.  


De andre viktige kravene vil videreutvikles til evalueringskriterier, som benyttes i en silingsrunde nr 2 og i den 


endelige evalueringen av konseptene opp mot hverandre i kapittel Drøfting og anbefaling. 


 


                                                                 


11
 Komfort, mulighet til å jobbe, kort reisetid, robusthet, reisetidskostnad, fremkommelighet, pålitelighet, 


punktlighet, trafikksikkerhet, etablering av manglende lenke i systemet, effektiv, reisetid. 
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6.2.1 Absolutte krav 


Prosjektet har ett absolutt krav som alle konsepter må innfri:  


«Reisetid Oslo-Kristiansand skal reduseres med minimum én time. Det absolutte kravet er følgelig det første 


silingskriteriet og danner utgangspunktet for Silingsrunde 1.» 


6.2.2 Andre viktige krav 


De andre viktige behovene er avledet av behov og mål knyttet til miljø, regional utvikling og 


avstandskostnader. 


Miljø 


- Transport bør overføres til miljøvennlige transportformer (gods og person) . Dette må gjøres 


gjennom økt konkurransekraft for kollektivbasert persontrafikk i korridoren. 


- Lokalutslipp reduseres 


- Klimautslipp reduseres 


- Redusert antall ulykker 


- Unngå inngrep i områder der det er arealknapphet og estetiske verdier. 


- Nasjonale verneområder skal unngås 


Regional utvikling 


Det bør skapes grunnlag for regionforstørring og regional utvikling gjennom et helhetlig transporttilbud 


mellom Buskerud/Vestfold, Grenland og Agder. 


Avstandskostnader 


Redusert reisetid i forhold til dagens situasjon for persontrafikk og godstrafikk på følgende strekninger: 


- Oslo – Kristiansand 


- Porsgrunn – Kristiansand 


- (Tønsberg – Kristiansand) 


- Porsgrunn – Kongsberg 


- Kongsberg – Kristiansand 


- Torp- Kristiansand 


- Kongsberg- Larvik 


Disse strekningene vil bli analysert i transportmodelleberegningene. Disse beregnignene ligger som vedlegg til 


KVUen. Dette bør kombineres med lavere avstandskostnader. 


Det er uttrykt en rekke generelle samfunnsmål som har betydning for transportsektoren. Aktuelle generelle 


samfunnsmål i den enkelte KVU skal bygge på behovsanalysen (kapittel 3). Disse vil være basert på «Viktige 


behov» fra behovsanalysen. Generelle samfunnsmål vil være mål som ikke er prosjektspesifikke og som ikke 


er uttrykt i samfunnsmål (kapittel 4.1) eller effektmål (kapittel 4.2). 


 
Det beskrives indikatorer som benyttes til å vurdere måloppnåelse. Indikatorene: 


- skal ha en ambisjon, dvs. skal angi et ønsket nivå på et tidspunkt (f.eks. ved analyseperiodens slutt). 
- kan også formuleres som minimumsnivå. 


 
Et eksempel på generelt samfunnsmål kan være et mål om å redusere antall drepte og hardt skadde 
hvis dette ikke finnes i prosjektutløsende behov, samfunnsmål eller effektmål. 
 
Et annet eksempel på generelt samfunnsmål kan være reduksjon av klimagassutslipp. 
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Et tredje eksempel på generelt samfunnsmål kan være en ønsket reisemiddelfordeling. Formuleres 
et minimumsnivå for ønsket reisemiddelfordeling, vil konsepter som ikke oppfyller dette bli 
forkastet. Dette kan være aktuelt i byområder hvor vegutbygging kan komme best ut i den 
samfunnsøkonomiske analysen (prissatte konsekvenser), men dette vil gi økt bilbruk i strid med 
generelle samfunnsmål om reduksjon i bilbruk. 
 
Mål om reduksjon av drepte og hardt skadde i trafikken og reduksjon av klimagassutslipp er generelt 
så sterke i samferdselssektoren at om de ikke er vurdert til å være prosjektspesifikke mål skal de 
behandles som generelle samfunnsmål. 
Krav til: 
 


- bompengefinansiering (f.eks. nytteprinsippet: alle som har nytte av prosjektet skal betale og alle 
som betaler skal ha nytte av prosjektet) 


- finansiering 
- tid, rekkefølge, fremtidig fleksibilitet 
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6.3 Metodikk for sortering og siling av konsepter 


Det er to hovedtyper siling av konsepter som gjøres i en KVU fase:  


 Den første er grovsortering/nedvalgsfasen, der man fra et bredt mulighetsrom reduserer antall 
konsepter ned til et håndterbart antall som føres videre i en konseptanalysen. Denne rapporten 
beskriver denne fasen. 


 Den andre er evaluering av konsepter som del av selve konseptanalysen/alternativanalysen, som 
leder frem til anbefalt konsept. Dette dokumenteres i Konseptanalysen. 


Det er normalt nødvendig å sile konseptene mot flere kriterier enn kun oppfyllelse av absolutte krav. I denne 


utredningen benyttes også andre kriterier i silingsprosessen. Disse bygger på og er konsistente med behov, 


mål og krav. 


I tillegg vil det ligge en tidlig utsiling av konsepter som opplagt bryter med de rammebetingelsene som er satt 


for prosjektet, før grovsorteringsfasen. Her skilles det på mulighetsrom og det reelle mulighetsrommet. Det 


reelle mulighetsrommet er konsepter som innfrir rammebetingelsene. Ofte er dette et implisitt nedvalg av 


konsepter, men det er i denne rapporten valgt å beskrive identifiserte konsepter som ligger utenfor det reelle 


mulighetsrommet med begrunnelse om hvorfor disse ikke vurderes videre. 


Følgende metodikk ligger dermed til grunn for sortering og siling av konseptene:  


 Utsiling av konsepter som bryter med rammebetingelsene for prosjektet (Forkastede konsepter). 
Etter denne fasen gjenstår det som anses å være det reelle mulighetsrommet. 


 Utsiling av konsepter basert på absolutte krav (Silingsrunde 1) 
 Vurdering og eventuell utsiling av konsepter basert på andre krav (Silingsrunde 2) 


 


6.4 Valg av silingskriterier 


Silingskriterier må være konsistente mot behov, mål og krav slik at alle rammebetingelser er oppfylt ved de 


anbefalte løsningene.  Det er i all hovedsak tatt utgangspunkt i kravene til prosjektet, som igjen er avledet av 


behov og mål. I tillegg benyttes en grovvurdering av kostnadsomfanget for de ulike alternativene, basert på 


rammebetingelser i oppdragsbrevet fra departementet. 


Prosjektet har ett absolutt krav, som alle konsepter må innfri. Det absolutte kravet er følgelig det første 


silingskriteriet og danner utgangspunktet for Silingsrunde 1. 


Utover det absolutte kravet er det definert tre kravområder som gir grunnlag for etablering av andre 


silingskriterier:  


 Miljø 
 Regional utvikling 
 Reduserte avstandskostnader 


I valg av silingskriterier for Silingsrunde 2 er det er her søkt å fokusere parametere som i betydelig grad skiller 


konseptene og gjenspeiler de viktigeste forholdene mht. fremtidig løsning.  


Miljø gjengitt i behov, mål og krav er knyttet opp til lokal og global luftforurensning, samt en mer miljøvennlig 


transportmiddelfordeling og økt konkurransekraft for kollektivtrafikk i korridoren. Dette er forhold som ikke 


vesentlig skiller konseptene, men som i stedet kan skille konseptene fra referansealternativet. Effektene 


konseptet har på miljø, herunder også natur, kultur og verneområder blir belyst i konseptanalysen. 


Gjenstående krav benyttes som silingskriterier, i tillegg til en grovvurdering av kostnader.  
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Tabellen under oppsummerer hvordan kravene (implisitt behov og mål) blir fulgt opp gjennom silingsrapport 


og konseptanalysen. Mens kravområdene benyttes i silingsrapporten til en grovsortering, danner de også 


grunnlag for grundigere evaluering av konseptene i konseptanalysen.  


 


Tabell 5 Oppfølging av kravområder i silingsrapport respektive konseptanalysen 


Kravområde Siling Konseptanalysen 


Absolutt krav Benyttes.  Benyttes ikke. 


Alle konsepter som føres videre vil innfri 


det absolutte kravet om redusert reisetid. 


Reisetid i konseptanalysen behandles 


under punktet avstandskostnader. 


Miljø Benyttes ikke. 


Alternativene skilles ikke fra 


hverandre betydelig ift. dette 


Benyttes. 


Vurderes kvantitativt og kvalitativt for 


hvert konsept gjennom prissatte og ikke 


prissatte virkninger. 


Regional utvikling Benyttes. Forenklet vurdering av 


hvordan de ulike konseptene bygger 


opp under planer for ønsket 


arealutvikling som implisitt gir 


grunnlag for regional utvikling 


Benyttes. Regional utvikling vurderes 


gjennom markedsanalyse, samt 


mernyttevurderinger for hvert konsept, 


som grunnlag for å vurdere potensial for 


regional utvikling. I tillegg vurderes 


stedsutvikling/knutepunktsutvikling av de 


ulike konseptene. 


Reduserte 


avstandskostnader 


Dekkes av absolutt krav Avstandskostnader analyseres for hvert 


konsept og for flere delstrekninger og 


kvantifiseres gjennom prissatte virkninger.  


 


6.4.1 Kriterier for Silingsrunde 1 – absolutte krav 


Vurdering opp mot absolutt krav brukes for å sjekke ut om konseptene innfrir det prosjektutløsende behovet 


og er i tråd med rammebetingelsene for prosjektet. Konsepter som ikke møter absolutt krav tas ut av 


analysen.  


Silingskriterie 1: Reisetid Oslo-Kristiansand skal reduseres med 1 time (±10%) 


Det er en sentral føring fra departementet om redusert reisetid på strekningen Oslo-Kristiansand og dette er 


bakgrunnen for at det ikke vurderes aktuelt å gå videre med konsepter som ikke reduserer reisetiden med tog 


betraktelig. Resultater fra Høyhastingshetsutredningen (HHU) viste at Sørlandsbanen var en av de mest 


interessante korridorene for raskere togtilbud, basert blant annet på konkurransekraft mot fly. 


Markedsanalysene utført i forbindelse med HHU, herunder en spørreundersøkelse av flypassasjerens 
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preferanser12 viste at reisetid var den viktigste faktoren for å øke togbruken, over pris og avganger per dag. 


Hvis reisetiden ble redusert, økte sannsynligheten for å velge tog betydelig. I snitt ble sannsynligheten for å 


velge tog økt med 21 prosentpoeng per time reisetiden reduseres.  


 


Figur 25 Analyse av flypassasjerenes preferanse. Urbanet Analyse Rapport 12/2009 


Det ble i samme undersøkelse anslått reisetid dør til dør med fly basert på respondentenes svar. Reisetid med 


tog er basert på dagens reisetid, tillagt tilbringertid (dør-dør) som oppgitt i undersøkelse. Total reisetid dør til 


dør anslås å i dag være ca. 1 time mer enn flyet.  


 


Tabell 6 Sammenlikning av reisetid dør til dør med fly og tog. 


Reisetid 


[Timer:minutter] 


Oslo-Kristiansand 


[fly] 


Oslo-Kristiansand 


[tog] 


Tid om bord  0:50 4:35 


Tid på flyplassen 1:11  


Tilbringertid (dør-dør) 1:54 0:45 


Total reisetid 4:18 5:10 


 


Sammenligningen er gjort kun i forhold til flypassasjerer og ikke generelle trafikanter. Toget vil også 


konkurrere med bussen, som har en kjøretid på ca. 4 timer og 25 minutter Oslo-Kristiansand. En reduksjon i 


reisetid med tog mellom Oslo og Kristiansand på ca. 1 time, vil med andre ord kunne konkurrere godt mot 


bussen, samt mot flyreisende. Dette er bakgrunnen for det absolutte kravet.  


                                                                 


12
 Urbanet Analyse Rapport 12/2009 Norheim og Kjørstad.  
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Reisetiden beregnes i silingsfasen ved hjelp av forenklet metodikk, og med bakgrunn i følgende 


forutsetninger, (for detaljer se vedlegg 2): 


 IC er ferdigstilt til Skien: Reisetid for fjerntog Oslo-Porsgrunn er 1:40 t (forutsatt stopp i Tønsberg og 
ytterligere to stasjoner i Vestfold) 


 Antall km jernbane på de ulike strekningene 
 Gjennomsnittlig kjørehastighet Vestfoldbanen og Grenlandsbanen 200 km/t 
 Gjennomsnittlig hastighet dagens Sørlandsbane 70km/t 
 Reisetid Porsgrunn-Skien: Dagens reisetid 
 Ekstra stasjon: Samlet tidsbruk 3 min ved 200 km/t 


Gitt noe usikkerhet i reisetidsberegningene, vurderes konsepter som ligger reduserer reisetiden med 1 time ± 


10% reduksjon sammenlignet med dagens situasjon (4:35). Konsepter som overskrider 3 timer og 39 minutter 


i reisetid med tog siles ut. 


6.4.2 Kriterier for silingsrunde 2 – andre krav 


For silingsrunde 2 benyttes silingskriterier som er utviklet med formål om å fokusere på de parametere som 


belyser de viktigste forholdene ved fremtidig løsning. Kriteriene vil være en forenkling, men gir et grunnlag 


for å skille mellom ulike konsepter.   


Silingskriteriet 3 og 4 er avledet av behov, mål og krav om regional utvikling. Effekter på regional utvikling vil 


bli grundigere analysert gjennom Konseptanalysen, og vil her være basere seg på noen forenklinger og 


betraktninger. Det er her særlig satt fokus på en fremtidig løsning som underbygger satsingen i Areal- og 


Transportplan for Telemark (ATP Telemark), samt stasjonsløsninger som er i gangavstand til bysentrum.  


Silingskriterie 2 - Gir stasjonsplasseringene i Grenland en arealutvikling i tråd med ATP Telemark? 


Kriteriet er en kvalitativ og kvantitativ vurdering basert på gjeldende vekststrategier og byutviklingspotensial, 


og hva som kan utvikles til å være et attraktivt knutepunkt. I forbindelse med utarbeidelse av Areal- og 


transportplan for Telemark, er det utført et samarbeidsprosjekt Kid Telemark II som har utviklet en 


standardmal og hierarki for kollektivknutepunkt og holdeplasser i Telemark. En sentral egenskap ved 


regionale og lokale knutepunkt er beliggenhet i sentrum, samt at beliggenheten er definert som senter i 


senterstrukturplanen i ATP. Porsgrunn og Skien stasjon er definert som regionale knutepunkt.  


Silingskriteriet baserer seg dermed på om stasjonsplasseringen er i tråd med gjeldende ATP Telemark.  


Dette vurderes basert på følgende 


 Om stasjon er plassert i områder avsatt til knutepunkts-/byutvikling, eller i umiddelbar nærhet til 
slike områder 


 Eksisterende antall arbeidsplasser innenfor gangavstand til aktuell stasjon 
 Om fjerntogstasjon har gode forbindelser til øvrig infrastruktur (tog, buss, vei) 


Silingskriterie 3: Konsepter skal ikke inneholde kostnadselementer som gjør et alternativ dyrere enn et annet, 


uten at det tilfører vesentlig nytte 


I tråd med rammebetingelsene gitt fra departementet gjennom oppdragsbrevet, skal prosjektet utformes slik 


at kostnadsomfanget ikke øker i etterfølgende planfaser som følge av et merbehov. Merbehov oppstår gjerne 


ved løsninger der det identifiseres betydelig risiko i gjennomføring allerede på tidlig planstadium, eller 


medfører behov for etablering av tilstøtende infrastruktur i betydelig omfang for at løsningen skal være 


gjennomførbar.   


Kriteriet er basert på en skjønnsmessig vurdering av kostnadsomfanget på et tidlig stadium, og den 


kostnadsmessige risiko/usikkerhet i hvert enkelt konsept. Det gjøres ikke kostnadsoverslag på alle løsninger i 


mulighetsrommet, og det er derfor ikke mulig å vurdere tiltaket på en kvantitativ skala. Dette avventes til 
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konseptanalysen. Det gjøres likevel overordnede kvalitative vurderinger omkring omfanget av investeringer 


og nytte, som et grunnlag for å vurdere alternativene mot hverandre. Vurderingen baseres på risiko, omfang 


av investering og forventet nytteeffekt. Konsepter som krever kompliserte tekniske løsninger med usikker 


gjennomførbarhet, vil ha stor kostnadsmessig risiko/usikkerhet. 
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7 Mulighetsrommet 


Det er anlagt et bredt perspektiv i konseptutviklingen for å identifisere alle mulige konseptuelle alternativer 


for en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette kapitlet presenterer en bruttoliste over 


idéer og hovedgrep som er løftet frem. Deretter gjøres det en vurdering av konseptene. Enkelte konsepter 


blir forkastet med bakgrunn i at de vurderes å være i strid med rammebetingelsene for utredningen. De 


resterende konseptene representerer det reelle mulighetsrommet som presenteres i kapittelet 


«Mulighetsrommet» der konseptene vurderes opp mot: 


 Absolutte krav (silingsrunde 1) 
 Andre krav (silingsrunde 2) 


Gjenstående konsepter føres videre til en  grundigere analyse.    


7.1 Premisser for utvikling av mulighetsrommet 


7.1.1 Rammebetingelser fra oppdragsbrevet 


Reduksjon i reisetid  


Fokus for utredningen er å legge til rette for et mellomdistanse/fjerntogtilbud mellom Agderfylkene og 


Vestfold/Buskerud og hovedstadsområdet, som reduserer reisetiden betydelig sammenlignet med i dag. Det 


skal identifiseres tiltak som etablerer et attraktivt togtilbud med akseptable reisetider i ulike markeder. 


Dersom det viser seg at Grenlandsbanen kun vil være ett av flere tiltak, må dette fremgå av analysen. 


Sistnevnte vurderes gjennom muligheter for eventuelle opsjoner, og belyses i større grad i Konseptanalysen.  


Utredningen skal ha fokus på tiltak på strekningen der det i dag ikke er jernbane 


Det er tydelig definert i oppdragsbrevet at selv om utredningen skal vurdere virkninger for transport av 


personer og gods på hele strekningen Oslo-Kristiansand, skal det ikke vurderes fysiske tiltak på hele 


strekningen Porsgrunn-Kristiansand. Det skal fokuseres på tiltak på strekningen der det ikke er jernbane i dag. 


Tidsperspektivet for en eventuell sammenkobling 


En eventuell realisering av Grenlandsbanen er et tiltak som må forventes å ligge noe fram i tid, da nytten av 


tiltaket i stor grad er avhengig av at det realiseres infrastruktur på Vestfoldbanen som har kapasitet, 


robusthet og hastighetsdimensjonering som kan gjøre et togtilbud mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen 


aktuelt og attraktivt.  


Konseptuelle alternativer  


Det foreligger i NTP 2014-2023 omfattende planer for bygging av vei på strekningen Oslo-Kristiansand. I 


denne korridoren er følgelig bl.a. E18 og aktuelle planer for videre utbygging av veg konseptuelle 


alternativer/valg for håndtering av det framtidige transportbehovet. Utredningen skal ta høyde for 


vegprosjekter som er omtalt i siste seksårsperiode av NTP 2014-2023, og dette gjøres gjennom etablerte 


referansealternativ.  


Avgrensning og grensesnitt 


Departementet ber om at prosjektet er tydelig definert, slik at kostnadsomfanget ikke øker i etterfølgende 


planfaser som følge av et merbehov. En sentral oppgave er å avgrense og definere grensnitt for utredningen. 


Dette gjøres gjennom etablering av prosjektspesifikke behov, mål og krav, og gir videre konsekvenser for 


hvilke tiltak/konsepter som anbefales videre.  
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7.1.2 Forutsetinger knyttet til fysisk utforming 


Utover de identifiserte kravene og rammebetingelse, er det i tillegg identifisert forutsetninger som stiller krav 


til fysisk utforming av et eventuelt jernbanekonsept. 


Designbasis for en jernbanetrasé 


Da en eventuell Grenlandsbane vil være en videreføring av Intercity-strekningene (IC) er det valgt å benytte 


tilsvarende designbasis som for IC: 


 Det legges til rette for dobbeltspor med 250km/t med gjennomkjøringshastighet på stasjoner 
tilsvarende minimum 100 km/t. 


 Det skal som minimum være mulig å kjøre godstransport i avvik på den eventuelle 
jernbanestrekningen.  


 Det legges til rette for 330 meter lange persontog og 600 meter lange godstog.  


I silingsrapporten vurderes også et konsept med enklere standard: 160 km/t og enkeltspor. Dette analyseres 


primært for å se på hva en enklere standard betyr kostnadsmessig. 


Stasjonsutforming 


Stasjonsutforming og antall plattform-spor vil være stedsavhengig og avhengig av valgt tilbudskonsept. Det 


henvises til konseptanalysen for ytterligere informasjon om premisser for stasjonsutforming.   


Fysiske begrensninger 


Dagens bruer over Skiens-/Porsgrunnselva er lavere enn normkravet fra Kystverket på 55 m fri seilingshøyde. 


Seilingshøyde er viktig for skipstrafikken ut og inn i Grenland og konseptet som anbefales skal ikke begrense 


seilingshøyden ytterligere. Dagens farled er begrenset av følgende bruer med seilingshøyde: 


 Breviksbrua – 45 meter 
 Grenlandsbrua – 50 meter 
 Menstadbrua – 27 meter 


 


7.1.3 Tilbudskonsept 2050 


Tilbudskonseptet, det vil si type togprodukt (fjerntog, regiontog, lokaltog), avgangsfrekvens, stoppmønster og 


kjøretid følger foreliggende strategier og utredninger. Det legges til grunn tilbudskonsept 2050 for 


Sørlandsbanen, som består av 1 fjerntog i timen hver retning. Dette forutsetter imidlertid infrastrukturtiltak 


på Sørlandsbanen i form av kryssingsspor og generelt vedlikehold. 


Tilstøtende infrastruktur gir føringer for hva som er mulig å kjøre på en eventuell sammenkobling av 


Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Tilbudskonseptet begrenses på den ene siden av kapasiteten på dagens 


Sørlandsbane syd for et eventuelt påkoblingspunkt for Grenlandsbanen, samt togtilbudet som skal kjøres på 


InterCity-strekningen til Skien. Uten større investeringer enten på Bratsbergbanen eller på Sørlandsbanen sør 


for påkoblingspunktet, vil tilbudskonseptet for Grenlandsbanen være 1 fjerntog i timen i hver retning, samt 


enkelte ruteleier for godstog. Dette er illustrert i figuren på neste side. 
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Figur 26 Tilstøtende infrastruktur vil begrense tilbudskonseptet på "Grenlandsbanen" 


 


7.2 Referansealternativ  


I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet er det påpekt at det kan identifiseres klare konseptuelle 


alternativer til etablering av en bane på strekningen, blant annet gjennom full utbygging av E18 mellom Oslo 


og Kristiansand. Videre utvikling av E18 vil på lang sikt være en videreføring av dagens situasjon, og 


konseptuelt håndteres dette ved ulike former for referansealternativ/null-alternativ.  


Nullalternativet oppgir hva forventet samfunnsutvikling vil være uten investeringer.  Da oppstart av 


prosjektet ligger lenger frem i tid, er det utarbeidet et referansealternativ 0+ for å fange opp tiltak som 


sannsynlig er ferdigstilt før prosjektets åpningsår.  


Nullalternativet er særlig viktige i den samfunnsøkonomiske analysen, ettersom de øvrige konseptenes nytte 


og kostnader vurderes i forhold til dette. 
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For å belyse hvilke effekter en full utbygging av E18 gir, er det utover nullalternativene definert et eget «buss- 


og vegkonsept» med følgende innhold. 


Nullalternativene og buss- og vegkonseptet behandles mer utførlig i kapittelet «Konseptbeskrivelser».  


7.3 Idéer og konseptuelle alternativer 


En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom en Grenlandsbane er vurdert gjennom en 


rekke tidligere utredninger og det er et omfattende grunnlagsmateriell tilgengelig.  


For å identifisere eventuelle nye muligheter og konseptuelle alternativer, er det i forbindelse med denne 


utredningen avholdt to idéverksteder. Det henvises til aktuelle vedleggsrapporter for ytterligere 


dokumentasjon. Til sammen danner dette grunnlaget for arbeidet med konseptutviklingen som har pågått i 


perioden april - november 2015. Idéer og muligheter er bearbeidet og satt sammen til en bruttoliste av 


konseptuelle muligheter.  
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Figur 27: Bruttoversikt idéer og konseptuelle alternativer 
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7.3.1 Hovedkorridorer 


Gjennom innledende arbeid med konseptutvikling og innspill fra verkstedene er det identifisert følgende 


hovedkorridorer for området hvor det i dag ikke er jernbane: 


 Korridor I: Indre linje, via Skien og videre via Neslandsvatn eventuelt også via Drangedal 


 Korridor M: Midtre linje, via Menstad, Tangen og Brokelandsheia 


 Korridor Y: Kystlinje, ytre linje via Rugtvedt, Tangen og Fiane 


Innenfor hver av korridorene kan det tenkes en rekke varianter, både av linjeføringer og stasjonsplasseringer. 


Videre kan det være kombinasjonsmuligheter mellom korridorene. For å skille mellom konseptene, er det her 


søkt å rendyrke alternativene.   


Utover de identifiserte hovedkorridorene for en mulig sammenkobling er det også identifisert alternative 


løsninger i form av:  


 S: Konsepter via Kongsberg/eksisterende Sørlandsbane 
 B: Oppgradering av Bratsbergbanen for å styrke tilbudet mellom Porsgrunn/Skien og videre mot 


Kongsberg.  
 R: Ytre korridor i kombinasjon med oppgradering av eksisterende Sørlandsbane og Bratsbergbane 


for å betjene en «Ringbane» for lokaltrafikk og godstransport i regionen.  


Tabellen under gir en oversikt over konsepter/muligheter som er løftet frem.  


Tabell 7: Bruttoliste idéer og konseptuelle alternativer 


Konsept Inneholder Kommentar 


S1 


 


Sørlandsbanen via Kongsberg, Bratsbergbanen til 


Porsgrunn og ny trasé for Grenlandsbanen langs 


ytre korridor (se Konsept Y) 


Alternativet er hentet både fra tidligere 


utredninger og fra verkstedet. 


S2  


 


Oppgradering av eksisterende Sørlandsbane fra 


Kongsberg via Notodden til Bø, for deretter å 


benytte eksisterende trasé på Sørlandsbanen 


Alternativet er hentet både fra tidligere 


utredninger og fra verkstedet. 


I  


 


Indre korridor. Vestfoldbanen til Porsgrunn og ny 


bane om Skien, med stasjon i Skien 


Det er identifisert 2 ulike trasémuligheter. 


Stasjonsplassering i Skien er foreslått i fjell 


ved eksisterende kollektivknutepunkt, som 


er under bygging ifm. Bypakke Grenland 


fase 1. 


Alternativene er hentet fra verkstedet. 


M  Midtre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 


Porsgrunn 


 


Innenfor denne korridoren vurderes også 


en alternativ trasé med lavere hastighet 


Det er identifisert 4 ulike 


stasjonsplasseringer.  


Korridoren er utredet i tidligere 


utredninger. Satasjonsplasseringene er 


hentet fra tidligere utredninger og innspill 


fra interresenter både i verkdtedet og i 
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senere dialog. 


Y  


 


Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 


Eidanger/Porsgrunn/Herøya 


Det er identifisert 3 ulike 


stasjonsplasseringer. 


Korridoren er utredet i tidligere 


utredninger. Satasjonsplasseringene er 


hentet fra tidligere utredninger og innspill 


fra interresenter både i verkdtedet og i 


senere dialog. 


R  


 


Ringbane. Benytter Sørlandsbanen og 


Bratsbergbanen i kombinasjon med ny bane 


gjennom Grenland for betjening av lokaltrafikk og 


gods i regionen.  


Alterantivet er hentet fra verkstedet 


B Bratsbergbanen. Opprustning av dagens 


Bratsbergbanen for en forsterkning av togtilbud 


mellom Porsgrunn/Skien og Kongsberg 


Alterantivet er hentet fra verkstedet 
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Figur 28: Detaljert om idéer og konseptuelle alternativer, korridor M og Y 
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7.4 Forkastede konsepter  


Konsept B «Opprustning av dagens Bratsbergbane», konsept R «Ringbane» og Konsept S1 «Oppgradering av 


Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Bø» vurderes å ligge utenfor rammebetingelsene til denne utredningen. 


Dette er konsepter som ikke møter hovedgrepet i bestillingen som er bakgrunn for utredningen, nemlig å 


vurdere en sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det er også vurdert at begge disse 


konseptene kostnadsmessig har stor risiko/usikkerhet. I tråd med rammebetingelsene gitt fra departementet 


gjennom oppdragsbrevet, skal prosjektet utformes slik at kostnadsomfanget ikke øker i etterfølgende 


planfaser som følge av et merbehov. Merbehov oppstår gjerne ved løsninger der det identifiseres betydelig 


risiko i gjennomføring allerede på tidlig planstadium, eller medfører behov for etablering av tilstøtende 


infrastruktur i betydelig omfang for at løsningen skal være gjennomførbar.  


Bakgrunnen for beslutningene kommenteres kort i kapitlene som følger.  


7.4.1 Konsept B: Opprusting av dagens Bratsbergbane 


Konseptet ble identifisert som en tilleggsløsning til en sammenkobling, for å styrke det lokale togtilbudet i 


Grenland, og knytte fjerntogtilbudet med et regionalt/lokalt tilbud. Gjennom idéverksted ble det skissert en 


løsning der togtilbudet skulle minimum ha halvtimes eller kvartersfrekvens. Dette for at det kunne utgjøre et 


attraktivt lokaltilbud. Utover dette, ble det også påpekt behovet for et styrket togtilbud mellom Buskerud 


(Kongsberg), Grenland (Porsgrunn/Skien) og Vestfold (Larvik/Torp/Tønsberg).  


Gitt at det bygges dobbeltspor på strekningen Porsgrunn-Skien i forbindelse med Intercity, vil begrensingen 


for et utvidet lokaltogtilbud samt godstogkjøring fra Brevik, ligge mellom Brevik-Eidanger og Skien-


Nordagutu.  


Mellom Brevik og Eidanger ligger det i dag et enkeltspor som hovedsakelig brukes av godstog. Rutemessig er 


det i dag satt av ett ruteleie i timen fra Brevik til Bjørtvedt (forbi Eidanger) mellom kl. 7 og 15 fra mandag til 


og med torsdag. I denne perioden vil det antageligvis ikke være plass til mer enn ett persontog i timen med 


dagens infrastruktur. Persontogtrafikk til Brevik krever bygging av ny stasjon/holdeplass. Det er mulig at en ny 


stasjon med flere spor her kan gjøre mulig at ett persontog i timen og retning i tillegg til dagens godstog kan 


oppnås. Dersom det skal etableres et persontogtilbud med halvtimesfrekvens vil det være naturlig å vurdere 


dobbeltspor på denne strekningen.  


For strekningen Skien-Nordagutu er det omtrent ett ruteleie i timen per retning mellom kl. 7 og 19 for 


persontog. Da det i noen timer bare går persontog i en retning er det plass til enkelte godstog som det ikke 


søkes om ruteleier til på forhånd. Strekningen Skien-Nordagutu har bare ett kryssingsspor (Valebø) og utfra at 


et persontog bruker 30 min på strekningen (ca 34,5 km) vil det være mulig å fremføre opp til to persontog per 


time og retning. Det vil ikke være mulig å fremføre godstog i de timer det går to persontog. Videre vil det 


antageligvis være utfordrende med dagens begrensinger i infrastrukturen, å kjøre ett persontog og ett 


godstog per time og retning da godstogets maksimalt kan kjøre i 60 km/t på strekningen. På strekningen 


Skien-Nordagutu er det i tillegg mange usikre planoverganger og plattformhøyde for flere av plattformene 


oppfyller ikke TSI standard. Høyere frekvens på Bratsbergbanen vil med andre ord kreve betydelige 


investeringer og utbedringer av dagens infrastruktur.  


Konseptet vurderes å ligge utenfor rammebetingelsene for oppdraget, og det vil medføre betydelige 


merkostnader uten å møte det prosjektutløsende behovet vesentlig bedre. Tilbudsforbedringene vil kunne gi 


positive lokale og regionale virkninger i Grenland, men ikke gi vesentlig effekt for fjerntrafikken Oslo–


Vestfold–Grenland–Kristiansand. Konseptet forkastes.  
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7.4.2 Konsept R: Ringbane 


Konseptet ble, på lik linje med opprusting av Bratsbergbanen, identifisert som en tilleggsløsning for 


lokal/regionaltilbudet i Grenlandsområdet. Utover tiltak på Bratsbergbanen, vil dette mest sannsynlig også 


kreve utbedring av eksisterende Sørlandsbane mellom Nordagutu og Neslandsvatn. I tillegg vil det kreve 


etablering av en «tilsving» fra Neslandsvatn til sammenkoblingen for å videre utvikle lokaltogtilbudet.   


Konseptet vurderes å ligge utenfor rammebetingelsene for oppdraget. Det vil også medføre betydelige 


merkostnader uten å bedre møte det prosjektutløsende behov. Tilbudsfordringene vil kunne gi positive lokale 


og regionale virkninger i Telemark, men ikke gi vesentlig effekt for fjerntrafikken Oslo–Vestfold–Grenland–


Kristiansand. Konseptet forkastes.  


7.4.3 Konsept S1: Oppgradering av Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Bø 


Konsept S1 innebærer at fjerntoget kjøres mellom Oslo og Kristiansand som i dag, men at traséen 


oppgraderes mellom Kongsberg og Bø. Konseptet forkastes, da det vurderes å ligge utenfor 


rammebetingelsene for utredningsoppdraget, det legges opp til at investeringer gjøres på eksisterende linje, i 


stedet for en ny sammenkobling.  
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8 Siling 


Basert på vurderinger i foregående kapittel, anses konseptene vist i  


figur 29 å representere det reelle fysiske mulighetsrommet for prosjektet, i tillegg til nullalternativene og 


buss- og vegkonseptet.  Resultat og begrunnelse for nedvalg av konseptene presenteres i de kommende 


kapitlene.   


 


Figur 29: Det reelle mulighetsrommet 
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8.1 Resultat Silingsrunde 1 


I silingsrunde 1 vurderes alle konsepter mot absolutt krav:  


 Reisetid Oslo-Kristiansand skal reduseres med minimum 1 time (±10%) 


Konsepter som vurderes er listet i tabell 8 nedenfor. Begrunnelse er gitt for de konsepter som blir silt ut. 


Oversikt over reisetid på de ulike konseptene, er gitt i vedlegg 2. 


Tabell 8: Resultater fra Silingsrunde 1 


Konsept Inneholder Absolutt krav /Reisetid 


S2 


 


Det fremføres fjerntog en gang i timen over 


Sørlandsbanen til Nordagutu, videre på en 


oppgradert Bratsbergbane og sørover via 


Grenlandsbanen i ytre trasé. 


  


Reisetiden Oslo–Kristiansand er 


beregnet til 4:14. Innfrir ikke absolutt 


krav om 1 times reduksjon i reisetid 


  


I  


 


Indre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om Skien, 


med stasjon i Skien 


Reisetiden Oslo–Kristiansand via 


indre korridor I.2 om Drangedal og 


Neslandsvatn er beregnet til 3:40. 


Dette innfrir absolutt krav, men ligger 


innenfor +10%.  


Indre korridor I.1 til Neslandsvatn 


innfrir absolutt krav 


M  Midtre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 


Porsgrunn 


Begge traséforslagene innfrir absolutt 


krav. 


Y  


 


Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 


Eidanger/Porsgrunn/Herøya 


Innfrir absolutt krav 


 


8.1.1 Konsept S2 


Konseptet S2 innebærer at fjerntoget ikke går videre fra Vestfoldbanen over ny sammenkobling, men 


benytter eksisterende Sørlandsbanen frem til Nordagutu, for deretter avgreine til en oppgradert 


Bratsbergbane og videre sør/vest via ny sammenkobling. Konseptene inkluderer, som tidligere nevnt mest 


sannsynlig merinvesteringer på Bratsbergbanen og kunne vært forkastet tidligere. Konseptet ble ført videre, 


da det i dag er muligheter for å kjøre ett fjerntog i timen per retning på Bratsbergbanen. Likevel, vil en slik 


løsning, uten oppdragering av dagens infrastruktur redusere hastigheten på togtilbudet betraktelig, 


sammenlignet med alternativet som er å kjøre fjerntoget over Vestfoldbanen og utnytte investeringene som 


gjøres i forbindelse med InterCity-utbyggingen.  


Konseptet forkastet med bakgrunn i for lang reisetid mellom Oslo-Kristiansand. For detaljer om 


reisetidsberegninger, se vedlegg 2.  
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8.2 Resultat Silingsrunde 2 


I silingsrunde 2 vurderes konseptene opp mot følgende kriterier:  


 Gir stasjonsplasseringene i Grenland en arealutvikling i tråd med ATP Telemark? 
 Inneholder konseptet/alternativet kostnadselementer som gjør et alternativ dyrere enn et annet, 


uten at det tilfører vesentlig nytte? 


Konsepter som vurderes er listet tabellen på neste side. Her vises også de ulike varianter innenfor 


konseptene. Disse variantene er delvis hentet fra verkstedet, senere dialog med interresente og innspill fra 


prosjektets styringsgruppe.  Begrunnelse er gitt for de konsepter som blir silt ut. 
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Tabell 9: Resultat Silingsrunde 2 


 Inneholder Regional utvikling Kostnad Konklusjon 


I


.


1


  


 


Indre korridor. Vestfoldbanen 


og ny bane om Skien, med 


stasjon i Skien 


Stasjonene i Grenland er 


plassert nær sentrum, ny 


stasjon i Skien ligger mer 


sentralt enn dagens.Gir god 


mulighet for overgang mellom 


lokaltog, fjerntog og 


buss/kollektivtilbud. 


Stasjon i fjell i 


Skien har høyere 


kostnader enn en 


stasjon i dagen. 


Konsept I.1 


videreføres 


I


.


2 


Indre korridor: Vestfoldbanen 


og ny bane om Skien og 


Drangedal, som medfører lengre 


reisevei enn I.1 


Stasjonene i Grenland er 


plassert nær sentrum, ny 


stasjon i Skien ligger mer 


sentralt enn dagens. Gir god 


mulighet for overgang mellom 


lokaltog, fjerntog og 


buss/kollektivtilbud. 


Stasjon i fjell i 


Skien har høyere 


kostnader enn en 


stasjon i dagen 


Konseptet I.2 


siles ut. 


M


  


Midtre korridor. Vestfoldbanen 


og ny bane om Porsgrunn 


M.1: Stasjon i Porsgrunn (like 


sør for dagens), kryssing over 


elva ved Menstad  


M.2: Som M.1, men enkeltspor 


og lavere dimensjonerende 


hastighet (160 km/t)  


M.3: Som M.1, men stasjon på 


bru ved Menstad i stedet for 


Porsgrunn stasjon 


M.4: Som M.1, men stasjon vest 


for brua ved Menstad i stedet 


for Porsgrunn stasjon 


M.5: Stasjon under bakken i 


Porsgrunn sentrum, kryssing 


under Porsgrunnselva 


Stasjon ved Menstad (M.3, 


M4) er ikke i tråd med ATP 


Grenland. Området ligger 


langt fra etablerte og 


planlagte knutepunkt, og 


treffer færre arbeidsplasser 


enn stasjon nærmere 


Porsgrunn. 


M.3 og M.4 krever økt 


tilretteleggelse for overgang 


mellom lokaltog, fjerntog og 


buss/kollektivtilbud, se 


kostnadsvurdering. 


 


Stasjonsplassering


ene M.3, M.4 og 


M.5 er teknisk 


mer komplekse og 


vesentlig dyrere 


enn ny Porsgrunn 


stasjon (M1 og 


M2). 


Stasjon under 


bakken i 


Porsgrunn 


(M5)med kryssing 


under 


Porsgrunnselva 


vurderes som 


teknisk svært 


vanskelig å 


realisere, og vil 


medføre svært 


høye kostnader.  


 


Konsept M.1 


og M.2 


videreføres 


Konsept M.3, 


M.4 og M.5 


siles ut. 


 


Y  


 


Ytre korridor. Vestfoldbanen og 


ny bane om 


Eidanger/Porsgrunn/Herøya 


Y.1: Ny felles stasjon for IC og 


fjerntog ved Vallstad sør for 


Porsgrunn 


Stasjonsplassering felles for IC 


og fjerntog ved Vallstad (Y.1) 


ligger ved lite utbygd område 


2 km sør for dagens stasjon. 


Kan føre til byspredning, men 


vurderes å være med videre.  


Stasjon i Y.3 ligger 


langt fra 


infrastruktur, og 


vil kreve 


betydelige 


investeringer. 


Konsept Y.1 og 


Y.2 og 


videreføres 


Konsept Y.3 og 


Y.4 siles ut. 
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Y.2: Ny fjerntogstasjon i 


Eidanger, IC-stasjon ved dagens 


Porsgrunn st  


Y.3: Ny fjerntogstasjon ved 


Rød/Klepp vest for E18 mot 


Bamble (Alt Y.3) 


Y.4: Som Y.1, men trasé via 


Herøya 


Fjerntogstasjon i Eidanger 


(Y.2) gir mulighet for IC-


stasjon i Porsgrunn sentrum. 


Dårligere forbindelse mot 


sentrum for reisende med 


fjerntog  


Stasjon ved Rød/Klepp (Y3) 


ligger langt fra tettsteds-


bebyggelsen og siles ut. 


Trase Y.4 over 


Herøya kan antas 


å møte 


utfordringer med 


dårlige 


grunnforhold og 


forurensede 


masser, i tillegg til 


høy risiko ved 


nærføring til 


bedrifter med 


storulykkerisiko. 


 


 


 


8.2.1 Konsept I.2 om Drangedal 


I dette konseptet vil Grenlandsbanen følge IC-strekningen til Skien (dobbeltspor Porsgrunn-Skien forutsettes). 


Det er forutsatt ny stasjon i fjell ved Skien sentrum Nord for dagens stasjon grener banen av mot vest, krysser 


i tunnel under Gulset vest for Skien sentrum, krysser Norsjøvassdraget og fortsetter vestover til Drangedal, 


før den bøyer av ned mot Neslandsvatn, videre til Brokelandsheia, og deretter til tilkoblingspunkt med dagens 


bane ved Skorstøl. Konseptet kan om ønskelig bygges i flere etapper. Total lengde på ny bane i konseptet er 


om 86 km. Reisetiden er beregnet til 3t og 40 minutter, på grensen til å ligge innenfor absolutt krav. 


Tabell 10: Samlet vurdering konsept I.2 


 


 


Silingskriterium Konsept I.2 om Drangedal 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark Ja, Skien 


Kostnader/risiko ift. nytte Traséen er lengre enn i Konsept I.1 uten at det 


medfører vesentlig nytte. Konseptet siles ut på 


bakgrunn i at Konsept I.1 er med kostnadseffektiv 


av de to. 
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8.2.2 Konsept M.3, M.4 og M.5 


I konsept M.3 og M.4 er selve sportraséen som 


i M.1.  


Ny stasjon etableres i M.4 vest for elva mellom 


Nenset og Kjørbekk, i M.3 på bru over elva med 


adkomstsoner på begge sider, og overgang til 


lokaltog som stopper på nivået under. Dersom 


IC-tog skal vende på stasjonen her, vil dette 


kreve etablering av et eget tilknyttingsspor til 


Skien stasjon, hvor hensetting og vedlikehold 


av tog er forutsatt å skje også framover. Dette 


vil øke kostnader og kompleksitet i konseptet 


noe sammenlignet med M.1. Som det framgår 


av Figur 34 vil en stasjon ved Menstad ligge i et 


område med få etablerte arbeidsplasser, og en 


utvikling av et knutepunkt her vil også være i 


strid med vedtatte strategier om å bygge opp 


om dagens bysentra. 


Ny bru ved Menstad vil ha seilingshøyde som 


dagens vegbru, og blir en stor og kostbar 


konstruksjon som er godt synlig i landskapet. 


Som et alternativ til brukryssing, er det sett på 


muligheten for å krysse under elva i tunnel, og det er innhentet informasjon fra grunnboringer utført av 


Statens vegvesen i forbindelse med bygging av Menstadbrua. Grunnundersøkelsene viser at dybden til fjell i 


området under Menstadbrua ligger mellom kote -25 til -70, Disse dypene baserer seg på tolkning av seismikk. 


Grunnboringene utført i forbindelse med de samme arbeidene ble utført på det dypeste til ca. kote -33. 


Kryssing med tunnel i fjell under elva er ut fra dette ikke mulig. En eventuell tunnel i fjell må da minimum 


ligge dypere enn kote -100, og dette er ikke forenlig med de krav som gjelder med hensyn til stigning på 


dersom det samtidig skal være en stasjon i Porsgrunn. Kryssing med tunnel gjennom løsmasser over en lang 


strekning under elvebunnen er forbundet med store tekniske utfordringer og svært høye kostnader, og det er 


usikkert om det er teknisk mulig. Konsepter med kryssing under elva ved Menstad er derfor ikke vurdert som 


aktuelle. 


Konsept M.5 med stasjon under bakken i Porsgrunn er krevende høydemessig. Ved utløpet av 


Eidangertunnelen ligger sporet på kote 17, med et høybrekk på kote 20 om lag 500 m nord for munningen, 


mens sporet på dagens stasjon i Porsgrunn ligger om lag på kote 10. Strekningen fra utløpet av 


Eidangertunnelen til elva er ca. 2,5 km, og med anbefalt stigning for lange godstog (1,25%) kan man gå ned 31 


m, dvs til kote -11. Det er mulig å gå med brattere stigning, f.eks. 2,0% over kortere strekninger. Selve 


stasjonsområdet under bakken bør imidlertid ikke ha stigning, så det er fremdeles begrenset hvor dypt man 


kan komme ned. 


Figur 30 Sentral trase M.3 og M.4 
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Figur 31: Løsmassekart. Kilde: NGU 


Videre er det stor usikkerhet knyttet til fjelloverdekning under og nær elva. Generelt er elva mellom 


Porsgrunn og Skien skillet mellom Oslofeltets kalk/leirskifre i øst, og grunnfjellets gneiss/granitt i vest. Fjellet 


stiger relativt raskt opp på østsiden av elva, mens det ligger dypere over større områder på vestsiden. 


Løsmassekartet i figur 31 viser områder med tykke marine avsetninger, hvor dybden til fjell er stor og tunnel 


mest sannsynlig er vanskelig. Områdene med forvitringsmateriale indikerer større sannsynlighet for at 


dybden til fjell er liten. 


Intensjonen i alternativ M.5 var å krysse under elva i området ved Strømtangskjæret, et skjær i elva hvor det 


stikker opp bart fjell. Dette sammenfaller med en fjellrygg som strekker seg ut mot elva fra sør. Dybdekart 


over elva viser imidlertid at det er svært dypt like nord for det aktuelle skjæret, hele 28 meter, se figur 32. 


Den store dybden gjør at det ikke er mulig å krysse under elva i fjelltunnel. Senketunnel er vurdert som 


uaktuelt, da dette vil redusere vannføringskapasiteten og øke risikoen for flom.  
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Figur 32: Dybder i Porsgrunnselva. Kilde: Kystverket (www.kystverket.no) 


Kryssing i tunnel øst for Strømtangskjæret er ikke mulig, da det her er løsmasser med stor dybde til fjell. 


Lenger vest er det mindre dybde i elva, men med kryssing her, vil ikke stasjon kunne ligge under dagens 


stasjonsområde og muligheten for felles stasjon med IC og Bratsbergbanen faller bort. 


Ut fra vanskelighetene knyttet til gjennomførbarheten av alternativet kan ikke M.5 anbefales for videre 


utredning, da en slik løsning svært sannsynlig vil medføre betydelig merkostnader sammenlignet med andre 


alternativer. 


Tabell 11 Samlet vurdering Konsept M3, M4 og M5 


Silingskriterium M3 M4 M5 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark Nei Nei Ja 


Kostnader/risiko ift. nytte Betydelig risiko 


og 


kostnadsomfang 


Betydelig 


kostnadsomfang 


Vanskelig å 


realisere rent 


teknisk. Meget 


høyt kostnads-


omfang 
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8.2.3 Konsept Y3 og Y4 


I medvirkningsmøtet i Porsgrunn i september 2015 ble det skissert tre mulige stasjonsløsninger for en ytre 


korridor: 


 Ny stasjon sør for dagens Porsgrunn 
stasjon (Alt Y.1) 


 Ny stasjon i Eidanger (Alt Y.2)   
 Ny stasjon ved Rød/Klepp vest for 


E18mot Bamble (Alt Y.3) 


Det er ikke mulig å etablere stasjon i 


dagsonen mellom Storberget tunnel og 


Eidangertunnelen på Eidanger. Dagsonen her 


er kun ca. 250 m lang, og for kort til en 


stasjon. Det er også for kort dagstrekning til å 


etablere avgreining til Grenlandsbanen her, 


dette må skje i Eidangertunnelen nordvest for 


dagsonen (alt. Y.3), i Storberget tunnel (Y.2) 


eller nord for Eidangertunnelen (Y.1 og Y.4).   


Alternativ Y.2 og Y.3 innebærer at 


investeringen i IC-linjen til Porsgrunn ikke 


utnyttes fullt ut, og det må etableres 


avgreininger i tunnel. I Y.2 blir det 3-4 km 


parallelle linjer for Grenlandsbanen og IC. Total lengde blir imidlertid noe kortere i denne løsningen 


sammenliknet med Y.1, slik at en avgreining i Storberget tunnel trolig kan forsvares rent kostnadsmessig. Det 


vil da være andre forhold som blir styrende, som kostnader for tilbringersystem (Bratsbergbanen eller buss), 


mulighetene for lokal arealutvikling, og konflikter med henblikk på ikke-prissatte konsekvenser. 


Stasjonsplassering i alternativ Y.3 kommer dårlig ut på tema byutvikling. Stasjonen ligger i kulturlandskapet, 


langt fra de sentrale områdene i Porsgrunn, og uten gode koblinger til overordnet infrastruktur. I tillegg blir 


det vanskelig å etablere gode koblinger mellom InterCity, lokaltogtilbud langs Bratsbergbanen. Etablering av 


infrastruktur vil også medføre høye kostnader. Konsept Y.3 med denne stasjonsplasseringen foreslås på 


denne bakgrunn silt bort. 


Konsept Y.1 innebærer etablering av felles stasjon for IC, Bratsbergbanen og fjerntog ved Vallstad, ca 2 km sør 


for dagens stasjon i Porsgrunn. En stasjon som skissert her vil ligge i et område med få etablerte 


arbeidsplasser, og en utvikling av et knutepunkt her vil innebære byspredning sørover og være i strid med 


vedtatte strategier om å bygge opp om dagens bysentra. Konsept Y.2 har også en ugunstig stasjonsplassering, 


men i dette konseptet vil stasjonen for InterCity og Bratsbergbanen ligge i/nær sentrum som i dag, slik at 


virkningene for arealutviklingen blir mindre. Dette, sammen med kortere reisetid, er årsaken til at Y.2 er 


foretrukket framfor Y.1, men begge løsningene anses gjennomførbare. 


Konsept Y.4 omfatter en mulig traseføring via Herøya i korridoren til eksisterende godsspor, for deretter å 


følge Ytre korridor videre sør/vestover. Denne traséen har flere utfordringer.  


 Den har mulige arealkonflikter med viktige industribedrifter, noe som kan medføre betydelige 
kostnader.  


 Ilandføringen i sør vil enten gi tunge konflikter med boligområder eller lang brukonstruksjon i 
område med dårlige grunnforhold og forurensede masser 


 Kurvaturen er krevende i nordre del 


Y.1 


Y.3 


Y.2 Y.4 


Figur 33 Sentral trase konsept Y3 og Y4 







95 


 Herøya har flere bedrifter omfattet av storulykkeforskriften og risikobildet ved etablering av en 
hovedjernbanetrase gjennom området er usikkert 


  
 Summen av ulemper ved traséen, samtidig som den er lenger og antatt mer kostbar enn Y.2, gjør at 


den ikke anbefales for videre utredning. Løsningen vurderes å svært sannsynlig medføre betydelig 
risiko og merkostnader. 
 


Tabell 12: Samlet vurdering konsept Y.3 og Y.4 


Silingskriterium Y.3 Y.4 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark Nei Ja 


Kostnader/risiko ift. nytte Betydelig 


kostnadsomfang 


knyttet til etablering 


av nødvendig 


infrastruktur 


Høy risiko og sannsynlig 


høye kostnader 


 


8.2.4 Grunnlag for vurdering av stasjonsplassering 


Figuren under angir antall arbeidsplasser i gangavstand til de ulike stasjonsplasseringene i Grenland. Dette er 


benyttet som grunnlag i vurderingen rundt stasjonsplassering.  


 


Figur 34: Antall arbeidsplasser i gangavstand fra mulige stasjonsplasseringer, sammenlignet med dagens 
stasjoner i Porsgrunn og Skien 
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8.3 Konsepter til videre analyse 


Basert på silingsrundene, er følgende konsepter anbefalt til videre analyse. 


Tabell 13: Konsepter til videre analyse 


Konsept Inneholder Kommentar 


I.1  


 


Indre korridor. Vestfoldbanen og ny bane 


om Skien, med stasjon i Skien 


Innfrir absolutt krav om reisetid. 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark 


 


M.1  Midtre korridor. Vestfoldbanen og ny 


bane om Porsgrunn 


 


Innfrir absoluttkrav om reisetid. 


Stasjonsplassering i tråd med ATP 


 


M.2 Som M.1, men med enkeltspor og lavere 


dimensjonerende hastighet 


Innfrir absoluttkrav om reisetid. 


Antas å være vesentlig rimeligere enn M.1 


Y.2  


 


Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny bane 


om Eidanger 


Innfrir absoluttkrav om reisetid. 


Stasjonsplassering mindre i tråd med ATP enn i I.1 


og M.1/M.2, men vurdert som beste løsning for ytre 


korridor. Forutsetter etablering av 


tilbringertjenester/ til Prosgrunn Skien (buss eller 


Bratsbergbanen) og overgang til InterCity i Larvik.  


Y.2 er foretrukket fremfor Y.1, men endelig valg ift. 


stasjonsplassering (som skiller de to konseptene) 


forutsettes avklart i senere planfaser. Videre 


analyse tar utgangspunkt i Y.2 


 


Konseptene beskrives nærmere i kapitlene som følger.  
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Figur 35: Konsepter til videre analyse 
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8.3.1 Konsept I.1 Indre korridor med ny stasjon i fjell ved Skien sentrum. 


Linjeføring 


Den indre korridoren har elementer fra den såkalte Indre linje fra arbeidet med fylkesdelplan i 1999/2000. I 


dette konseptet vil Grenlandsbanen følge IC-strekningen til Skien (dobbeltspor Porsgrunn-Skien forutsettes).  


Stasjon og linjeføring i Grenland 


I konsept I.1 etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte Behakvartalet). Nord 


for stasjonen går traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved Hovengasenteret fram til Skien 


stasjon. Det foreslås ny stasjon i fjell ved Skien sentrum (Landmannstorget). Nord for dagens stasjon 


fortsetter tunnelen mot vest, krysser Falkumelva og går inn under Gulset før linjen krysser over Farelva (ev. 


søndre del av Norsjø).  


Traséføring vest for Skiensvassdraget 


Konsept I.1 l fortsetter sørover retning Kilebygda og ligger i en trasé nord for Flåtevann. Før Neslandsvatn 


krysses både nordre del av Rørholtfjorden og Nedre Toke på bru. 


Det er videre forutsatt ny trase også videre sørover mot Brokelandsheia (med stasjon der) og en ny tilkobling 


til dagens bane mellom Brokelandsheia og Skorstøl. Dette kan eventuelt løses som to utbyggingsetapper. 


Total lengde på korridoren i konsept I.1 er om lag 77 km. 


Opsjoner/framtidig videreutvikling 


Det er sett på muligheter for stasjonsløsninger som kan legge til rette for et framtidig regiontogtilbud. Dette 


vil være stasjoner hvor fjerntogene sannsynligvis ikke vil stoppe, og de er derfor ikke inkludert i konseptene 


for Grenlandsbanen: 


 Ved Neslandsvatn kan det etableres stasjon for lokalt/regionalt togtilbud øst for dagens stasjon. Det 
kan også etableres tilkobling til dagens Sørlandsbane. 


Tilbudskonsept  


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny sammenkobling i 


indre trasé. Dagens Skien stasjon benyttes som hensetting/vending for IC-togene.  


Det forutsettes 2 IC-tog i timen med stopp i Porsgrunn og Skien. Det er mulig med omstigning til både IC og 


Bratsbergbanen på ny stasjon Skien S. Kapasiteten i konseptet er tilstrekkelig for å kunne kjøre flere tog over 


ny bane, eksempelvis en videreføring av IC-pendelen sørover. Begrensningene ligger foreløpig sør for 


påkoblingspunktet. 
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Figur 36: Mulig tilbudskonsept Konsept I.1 
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8.3.2 Konsept M.1/M.2 Midtre korridor med stasjon i Porsgrunn 


Linjeføring 


Midtre korridor ligger nærmest tidligere utredete traseer i vedtatt fylkesdelplan og 


Høyhastighetsutredningen. Her er det foreslått å koble seg på Eidangerparsellen nord for utløpet av 


Eidangertunnelen, krysse Skiensvassdraget mellom Porsgrunn og Menstad og deretter går mot sørvest mot 


Bamble. 


Stasjon og linjeføring i Porsgrunn 


I alternativ M.1 etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte Behakvartalet). 


Nord for stasjonen går traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved Hovengasenteret fram til 


Menstad og krysser over elva her på en høy bru like sør for vegbrua 


Traséføring vest for Skiensvassdraget 


Etter kryssing av elva, vil korridor M krysse indre del av Vollsfjorden og passere sør for Flåtevann retning 


Dørdal. Fra Dørdal går banen sør for dagens E18, langs Bakkevannet og forbi Sannidal/Tangen. Deretter stiger 


traseen opp mot Brokelandsheia, hvor det etableres ny stasjon. Påkobling til Sørlandsbanen skjer mellom 


Brokelandsheia og Skorstøl. 


Total lengde på konsept M.1 er om lag 66 km. 


Konsept M.2 er som konsept M.1, men med lavere hastighetsstandard og noe krappere kurvatur. Dette gjør 


at tunnelandelen reduseres. Traséen avviker fra M.1 i området vest for Vollsfjorden/sør for Flåtevann, hvor 


M.2 ligger sør for M.1, og mellom Tangen og Brokelandsheia, hvor M.2 ligger nord for M.1. M.2 er ca 2 km 


lengre enn M.1. 


Opsjoner/framtidig videreutvikling 


Det er sett på muligheter for stasjonsløsninger og tilkoblinger som kan legge til rette for et framtidig 


regiontogtilbud. Dette vil være stasjoner hvor fjerntogene sannsynligvis ikke vil stoppe, og de er derfor ikke 


inkludert i konseptene for Grenlandsbanen: 


 Tangen: Stasjon er plassert like ved dagens E18, og krever en tilpasset/ny E18-løsning 
 Tilkobling fra dagens Sørlandsbane til Brokelandsheia kan muliggjøre regionalt togtilbud med 


korrespondanse til fjerntog. Dette vil kreve et ekstra spor på Brokelandsheia stasjon. Dette vurderes 
videre i alternativanalysen. 


Tilbudskonsept 


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny sammenkobling i 


midtre trasé. Det forutsettes to IC tog i timen med stopp i Porsgrunn og Skien. Porsgrunn stasjon er 


hovedstasjon i Grenland, for både IC-tog og for fjerntog. Fjerntoget kan stoppe på Brokelandsheia, deretter 


videre mot Kristiansand. 


Kapasiteten i konsept M.1 er tilstrekkelig for å kunne kjøre flere tog over ny bane, eksempelvis en 


videreføring av IC-pendelen sørover. Begrensningene ligger foreløpig sør for påkoblingspunktet. For M.2 med 


enkeltsporet jernbane er videre utvidelse av tilbudet mindre aktuelt. 
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Figur 37: Mulig tilbudskonsept Konsept M1-M2 
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8.3.3 Konsept Y.2 – Ytre trasé med stasjon på Eidanger 


Linjeføring 


Dette konseptet innebærer avgrening fra fremtidig IC-trasé mot Porsgrunn/Skien.  


Parsellen Larvik-Porsgrunn vil være ferdigstilt i 2018. Utløpet for Eidangertunnelen ligger ca. 2 km sør for 


dagens stasjon i Porsgrunn. Avgreining fra IC-traseén skjer i Storberget tunnel øst for Eidanger. 


Traséen vil videre måtte krysse Frierfjorden, trolig parallelt med dagens E18, før den går videre sørvest mot 


eksisterende Sørlandsbane. Norsk Bane har utredet en lignende trasé (Norsk Bane, 2014). 


Stasjon på Eidanger/Vallemyrene 


Etter avgreiningspunktet i Storberget tunnel, går traseen mot nord og krysser dalføret på tvers like nord for 


Eidanger.  


Eidanger stasjon vil være en ren fjerntogstasjon. Dette innebærer at det ikke blir direkte overgang mellom 


fjerntog og InterCity i Grenland. Det er da forutsatt at overgang må skje i Larvik eller annen stasjon i Vestfold. 


Det kan eventuelt etableres holdeplass for Bratsbergbanen ved den nye fjerntogstasjonen.  


Lokaliseringen av Eidanger stasjon er nær overordnet vegnett, men med lang gangavstand til sentrum, og 


svært få arbeidsplasser i gangavstand fra stasjonen. I tråd med vekststrategien i Grenland er plasseringen i 


bybåndet, men da langt sør og ikke sentralt med tanke på fortetting og utvikling av kompakte knutepunkt. IC-


stasjonen, som trolig vil ha den største mengden passasjerer, vil imidlertid kunne etableres sentrumsnært i 


Porsgrunn. 


Det er i dag én metrobusslinje som passerer stasjonen. Uten en oppgradert lokaltogløsning er det få 


tilgjengelige togavganger inn til Porsgrunn/Skien. Det er ledige arealer i nærhet og således noe potensiale for 


utvikling. Totalt er potensiale for byutvikling og regionforstørring rundt fjerntogstasjonen utfordrende med 


Eidanger stasjon plassert på Enger. Potensialet vil være noe bedre med et utvidet lokaltilbud. Det er rimelig å 


anta at busstilbudet vil korrespondere med ny stasjon. 


Korridor sør for Eidanger 


Videre sørover fra Eidanger må traseen krysse Frierfjorden ved Grenlandsbrua. Hvilken side man krysser på, 


vil avhenge av valgt løsning for ny E18. Det er konflikter med bebyggelse på østsiden, og utfordringer med 


geologien på vestsiden. Mellom Porsgrunn og Frierfjorden er det også en rekke naturreservater. 


Sør for Frierfjorden vil en kystlinje ligge på utsiden av dagens E18 videre mot Kragerø. Ny stasjon foreslås 


etablert ved Tangen like ved dagens E18. 


Vest for Kragerø vil traséen ikke gå oppom Brokelandsheia, men ligge lavere i terrenget lenger ute mot 


kysten, med tanke på videreføring langs en framtidig kystnær Sørlandsbane. Det må bygges forbindelse 


innover til dagens bane i området ved Skorstøl. 


Total lengde på korridoren er om lag 64 km fram til påkoblingspunkt dagens bane. 


Opsjoner/framtidig videreutvikling 


Det er sett på muligheter for stasjonsløsninger som kan legge til rette for et framtidig regiontogtilbud. Dette 


vil være stasjoner hvor fjerntogene sannsynligvis ikke vil stoppe, og de er derfor ikke inkludert i konseptene 


for Grenlandsbanen: 


 Rugtvedt: Stasjon kan plasseres like nord for dagens kryss med E18, tilpasset ny E18-løsning 
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 Fiane: Ny overgangsstasjon for eventuelt regiontogtilbud langs dagens Sørlandsbane mot Drangedal, 
Bø, Kongsberg. Vil inkludere tilsving til Sørlandsbanen mot nord.  Vil ha tilsvarende funksjon som en 
tilkobling til Brokelandsheia stasjon i korridor M. 


Tilbudskonsept 


I konseptet er det lagt opp til at fjerntoget kjører 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny 


sammenkobling via ytre trasé. Eidanger er stasjon for fjerntoget. Det forutsettes i konseptet at to IC-tog i 


timen har stopp i både Porsgrunn og Skien, og at tilbringersystem/kobling mellom fjerntog og regiontog løses 


ved hjelp av et busstilbud eller oppgradering av Bratsbergbane med tilkobling mellom de to traséene. Det vil 


ikke være mulighet for omstigning mellom fjerntog og IC tog på disse stasjonene. Det legges opp til at 


fjerntoget kan stoppe på Tangen, før fortsettelsen videre mot Kristiansand.  


I motsetning til Konsept I.1 og M.1, vil ikke konseptet gi fleksibiliteten for at IC pendelen kan trekkes over ny 


sammenkobling, da disse mest sannsynlig skal stoppe i Porsgrunn/Skien. Alternativt kan en IC-pendel 


videreføres, men da uten stopp i Porsgrunn/Skien. 
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Figur 38: Mulig tilbudskonsept Konsept Y.2 
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8.4 Godstog på Grenlandsbanen 


8.4.1 Potensial for godstransport i Grenlandsområdet 


I dag kjører godstogene fra Oslo til Kristiansand og videre til Stavanger over Sørlandsbanen. Det går ikke 


godstog over Vestfoldbanen i normal situasjon. Grenland Havn har et operativt elektrifisert jernbanespor helt 


ut til kaikanten på Brevikterminalen over Breviksbanen, og i samarbeid med CargoNet kjøres det nå tog til 


Bergen og Alnabruterminalen fra Grenland Havn over Bratsbergbanen. Begrenset tilgang på Vestfoldbanen 


gjør at ruten over Bratsbergbanen til Sørlandsbanen blir benyttet.  


I behovsanalysen ble sammenhengen mellom næringslivets sammensetning og potensial for godstransport 


påpekt. Industri og engroshandel er de mest areal- og transportkrevende næringene, og dette er næringer 


som er godt representert i Grenlandsområdet. Dagens godsstrømmer inn og ut av Grenland havn er tegn på 


dette. Industrien er forventet å tape arbeidsplasser, men trenden er motsatt når det gjelder engroshandel. 


Større distribusjons—og sentrallager har flyttet ut av byene og inn i omlandet, der arealtilgangen er enklere, 


og det er i hovedsak kommunene i randsonene av befolkningskonsentrasjonene som har fått økt sysselsetting 


innenfor engroshandel. Nærhet til markedet og hovedtransportsystemet har vist seg å veie tungt i 


lokaliseringsbeslutninger og det synes som Grenland og Vestfold er attraktiv for nyetableringer.  Eksempelvis 


er det ved Torp flyplass reservert et større område for næringspark med mulig kobling til fremtidig 


jernbanetrasé og flere sentrallager/distribusjonslager er lokalisert nær tiltaksområdet (TØI 1378, 2014). 


Ytterligere planlegges det nye industri/næringsområder rundt Frierfjorden (f.eks. Frier Vest) og ved Tangen i 


Grenland. Dette vil potensielt være med å drive etterspørselen etter godstransport i Grenlandsområdet og i 


korridoren. 


8.4.2 Rammebetingelser fra IC gir føringer for Grenlandsbanen 


I konseptanalysen for IC Vestfoldbanen beskrives det at det ikke er kapasitet for gjennomgående godstog 


under normal drift. Det er planlagt for godstog i avvikssituasjoner og trafikkavviklingen for godstog etter 


utbygget IC på Vestfoldbanen blir dermed en videreføring av dagens situasjon.  Sørlandsbanen vil fortsette å 


være primærrute for godstransport mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger.  


Behovet for å kjøre godstog over Grenlandsbanen vil, som følge av planlagt togtrafikk på IC Vestfoldbanen, 


drives av eventuelle godstransporter som har start-/endepunkt i Grenland mellom Sørlandsbanen og 


Vestfoldbanen, og som skal videre sørover til Kristiansand og Stavanger. Bred samfunnsanalyse av 


godstransporten har vist at hovedtyngden av godstransport inn og ut av Grenland er industrigods til og fra 


utlandet. Industrigodset håndteres i Grenland havn og skal generelt ikke lenger enn til og fra industrien i 


Grenland. Denne godstransporten skjer med skip. Derimot er mulighetene for å avlaste østsiden av 


Oslofjorden med gods som skal til Vestlandet/ mot nord til stede, slik som togtilbudet som er etablert mellom 


Grenland havn og Bergen og Alnabruterminalen.  


Det er en mulighet for at nye næringsområder i Frierfjorden og ved Tangen etableres. Særlig synes det å være 


håndfaste planer for etablering av Frier Vest, på vestsiden av Frierfjorden. Her planlegges dypvannskai med 


tilknytning til sidespor. Fra vestsiden av Frierfjorden vil det på grunn av terrengmessige forhold være lettere å 


nå Midtre trasé med et sidespor, enn Ytre trasé. En dypvannshavn koblet til jernbanen ved Frier Vest vil 


potensielt ta rollen som regional havn og godsterminal i Grenlandsområdet, og muligens også for et større 


geografisk område på vestsiden av Oslofjorden. Potensialet for godstransport de nye industriområdene er 


ikke utredet på nåværende tidspunkt. 


8.4.3 Vurdering av godstog over ny sammenkobling 


Med mindre det blir andre føringer for videre planlegging av IC Vestfoldbanen, anbefales det at godstransport 


på Grenlandsbanen følger samme føring som for IC, og at det planlegges for godstransport i avvikssituasjoner. 
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Eventuelle nyetableringer kan ha behov for et sidespor med tilknytning til Grenlandsbanen for distribusjon av 


varer videre sørover, men her vil det sannsynligvis være konkurranseflater mot både veg- og sjøtransport. 


Som følge av mindre muligheter for å føre godstog over Grenlandsbanen, legges det til grunn av behovet 


dekkes av Bratsbergbanen. 


Midtre korridor vil ha best potensial for å eventuelt tilknyttes et sidespor fra Frier Vest, hvor det planlegges 


nye næringsområder. Kapasiteten i konsept M.2 kan være en begrensende faktor for denne muligheten, 


mens den vurderes å være tilstrekkelig i konsept M.1. 


 


8.5 Oppsummering siling 


8.5.1 Silingsprosessen 


En siling vil alltid representere en forenkling, og resultatene bør sees som en helhetlig vurdering av 


konseptene. Generelt belønnes konsepter som reduserer reisetiden mellom Oslo og Kristiansand, dette er det 


prosjektutløsende behovet og således bør alle konsepter som anbefales videre møte dette behovet på en god 


måte. Tabell 14 oppsummerer resultatet fra silingsprosessen. 


Løsninger som videreutvikler det lokale transporttilbudet, eksempelvis gjennom oppgradering av 


Bratsbergbanen er vurdert. Slike løsninger vil kunne gi positive effekter for lokal og regional utvikling. Denne 


typen konsepter er likevel ikke sterkt knyttet opp til det prosjektutløsende behovet, og vurderes derfor å 


ligge utenfor mulighetsrommet til denne utredningen.  


I silingen er det valgt å ikke vekte de ulike kriteriene forskjellig. Regional utvikling og kostnadsomfang er 


forhold som følgelig veies like tungt. I valg mellom alternative plasseringer eller traséer er det søkt løsninger 


som gir best mulig reisetid Oslo-Kristiansand, samtidig som de kan forsvares kostnadsmessig og bygger opp 


under ønsket arealutvikling i Grenland. I vurdering av kostnader ligger også en vurdering av risiko, hvor det 


foreligger mye informasjon fra tidligere utredninger. Eksempelvis gjelder dette grunnforholdene i Porsgrunn. 


8.5.2 Anbefalte konsepter videre til alternativanalyse 


Konsepter som anbefales videre til alternativanalysen er: 


 I.1 Indre korridor med ny stasjon i fjell i Skien sentrum (Byutviklingskonseptet) 
 M.1 Midtre korridor med stasjonsplassering like ved dagens Porsgrunn stasjon. Stasjonen vil være 


felles for IC-tog og fjerntog (Fylkesplankonseptet). 
 M.2: Tilsvarende som M1, men en enkeltsporet løsning med lavere hastighetsstandard for å belyse 


hvordan dette påvirker kostnadsomfanget. Midtre korridor er her valgt kun for å representere en slik 
type løsning, og kunne vært integrert også for de andre korridorene (Billigkonseptet). 


 Y.2: Ytre korridor med stasjon for fjerntog ved Eidanger (Hastighetskonseptet)  


Konseptene er døpt med navn etter deres sentrale egenskaper. 


Referansealternativet og referanse pluss representerer konseptuelle alternativer til å etablere et nytt 


togtilbud, gjennom utbygging av vei som vil gi redusert reisetid for bil og buss på samme strekning. I tillegg vil 


det rendyrkede buss- og vegkonseptet, som er en ytterligere videreføring av null-alternativene, representere 


det konseptuelle alternativet.  


Konseptene, samt null-alternativene og buss- og vegkonseptet vil undergå mer detaljerte analyser i 


alternativanalysen. Dette inkluderer: 


 Transportanalyser 
 Markedsanalyser 
 Knutepunktsutvikling/arealstrategi 
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 RAMS analyser (for jernbanekonseptene) 
 Samfunnsøkonomisk analyse (prissatte- og ikke prissatte konsekvenser) 
 Netto ringvirkningsanalyse/produktivitetsgevinster 


I tillegg vil konseptene detaljeres ut og kostnadsestimeres. Det utføres en usikkerhetsanalyse på 


kostnadsestimatene, der resultatet benyttes inn i samfunnsøkonomiske analyse. 
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Tabell 14: Oppsummering siling 
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9 Konseptbeskrivelser 


9.1 Innledning 


Dette kapitlet beskriver kort konseptene som er videreført fra mulighetsrommet, før etterfølgende kapitler 


oppsummerer ulike analyser konseptene har vært gjennom. 


Utover konseptene som innebærer investeringer i en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og 


Sørlandsbanen, beskrives også referansealternativet, det vil si den forventede samfunnsutviklingen uten 


gjennomføring av tiltak. Referansealternativet eller nullalternativet representerer dermed et 


sammenligningsgrunnlag for investeringen.  


I henhold til føringer fra Finansdepartementet skal nullalternativet ta utgangspunkt i dagens løsning, inkl. 


ordinært vedlikehold, utskiftinger og fornyelse, samt hensynta andre vedtatte tiltak som er i gang eller har 


fått bevilgning fra Stortinget. Nullalternativet skal også innebære en forsvarlig videreføring av dagens 


sitasjon, og skal fremstå som et realistisk valg fra beslutningstakeren. 


Det er gitt i oppdragsbeskrivelsen at en sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen mest 


sannsynlig vil bli bygget ut etter/i sammenheng med IC-utbyggingen til Skien, noe som tilsier at realisering av 


en eventuell Grenlandsbane vil ligge noe frem i tid. Et strengt nullalternativ, som definert fra 


Finansdepartementet der kun vedtatte eller påbegynte prosjekter kan inkluderes, vil ikke fange opp forventet 


utvikling i transportkorridoren frem mot 2030-35. Det er planlagt større veg- og baneprosjekter (utbygging av 


E18 og Ytre IC til Skien) i korridoren som da ikke vil inngå i nullalternativet. Det er dermed valgt et 


nullalternativ for en Grenlandsbanen som anses å være mer realistisk tilnærmet «dagens situasjon» i 2035. 


Dette representeres gjennom et «Null-pluss alternativ». «Null-pluss» alternativet er valgt å være 


referansealternativet også i samfunnsøkonomisk analyse.   


Evaluering av konseptene gjøres relativt til referansealternativet (null-pluss alternativet). Analyseperioden er 


satt til 40 år fra 2035. For detaljer, henvises til Vedleggsrapport om Referanse null og null pluss. 


9.2 Utvikling etter mulighetsrommet 


Det er få endringer i konseptene siden mulighetsrommet, utover bearbeiding i form av detaljering og 


analyser. Eneste sentrale endringen er konsept M.1 og konsept M.2 er videreført med stopp på Tangen i 


stedet for på Brokelandsheia. Dette skyldes at transportanalyser, markedsanalyser og prissatte virkninger 


peker på at stopp på Tangen gir flere togpassasjerer, økt potensial for regionforstørring og representerer et 


mer egnet område for knutepunktsutvikling. Dette bidrar til at M.1 og M.2 med stopp på Tangen er mer 


samfunnsøkonomisk lønnsomt enn tilsvarende med stopp på Brokelandsheia, og det er derfor søkt 


stasjonsetablering på Tangen fremfor Brokelandsheia der dette er mulig. For mer informasjon, henvises det 


til delrapport Prissatte virkninger samt detaljer i denne rapport.  


9.3 Tilbudskonsept 


9.3.1 Jernbane 


For null/null-pluss alternativet forutsettes det at togtilbudet opprettholdes på eksisterende Sørlandsbane, og 


dekkes av doble togsett med en kapasitet på 500 pers. pr. tog, med en avgangsfrekvens som i dag (8 tog hver 


retning per døgn).  
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Ved investering i en sammenkobling der fjerntoget mellom Oslo-Kristisand/Stavanger vil føres over 


Vestfoldbanen, legges det til grunn bruk av triple togsett med en kapasitet på 750 pers. pr. tog, med 1 tog i 


timen. Godstog kjøres primært over eksisterende Sørlandsbane  


Kapasitetsmessige begrensninger i tilstøtende infrastruktur 


Tilstøtende infrastruktur gir føringer for hva som er mulig å kjøre på en eventuell sammenkobling av 


Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Tilbudskonseptet begrenses på den ene siden av kapasiteten på dagens 


Sørlandsbane sør for et eventuelt påkoblingspunkt for Grenlandsbanen, samt togtilbudet som skal kjøres på 


InterCity-strekningen til Skien. Uten større investeringer enten på Bratsbergbanen eller på Sørlandsbanen sør 


for påkoblingspunktet, vil tilbudskonseptet for Grenlandsbanen maksimalt være 1 fjerntog i timen i hver 


retning, samt enkelte ruteleier for godstog. 


Vestfoldbanen 


Full utbygging av IC har et tilbud som er halvtimesbasert. Det er i tillegg tilgjengelig kapasitet for 2 


fjerntog/time og retning i Vestfold. Inntil ny kapasitet gjennom Oslo er etablert, ligger det imidlertid 


kapasitetsbegrensninger der som ikke muliggjør et slikt tilbud. Dersom det er ønske om 2 tog/time på 


Grenlandsbanen før ny tunnel gjennom Oslo, kan dette etableres ved å la ett IC-tog pr. time fortsette 


Grenlandsbanen i stedet for å ende i Skien.  


Skorstøl-Kristiansand 


Strekningen Skorstøl–Kristiansand er enkeltsporet og dagens døgnkapasitet er grovt sett 2 tog/time. Det 


kjøres i dag 8 – 10 tog i en 6-timers periode.  


Innen Grenlandsbanen blir realisert, vil en del tiltak blir gjennomført på denne strekningen. Ut fra føringene i 


NTP er det vurdert som sannsynlig at nytt signalsystem ERMTS og to nye kryssingsspor etableres. Dette vil 


grovt anslått gi en døgnkapasitet på 3 tog/time. Hvis det forutsettes få godstog på dagtid og at frekvensen for 


fjerntog reduseres når godstogmengden kommer på ettermiddag/kveld, kan dette trolig gjøre det mulig å 


realisere 1 fjerntog/time til Kristiansand.   


En eventuell økning til halvtimesintervall for fjerntog helt til Kristiansand vil kreve omfattende utbygging av 


kryssingsspor/dobbeltsporparseller. 


En mulighet for halvtimesintervall på Grenlandsbanen kan være å kjøre annethvert tog til Arendal og 


Kristiansand, slik at det på enkeltsporet bare blir halvtimesintervall på de ca. 32 km mellom Skorstøl og 


Nelaug. Dette vil grovt estimert kreve ytterligere 3 kryssingsspor på denne delstrekningen og minst ett 


kryssingsspor på strekningen Nelaug–Arendal. En så høy trafikktetthet som 2 passasjertog/time vil medføre, 


vil gi flere kryssinger og dermed mer tidstap for fjerntogene.  


9.3.2 Buss 


For busstilbudet, forutsettes det at busselskapene tilbyr det markedet etterspør. Utbygging av vegnettet og 


liberalisering av adgangen til å etablere ekspressbusslinjer har bidratt til å realisere et omfattende 


ekspressbussnett på Sør- og Østlandet. Et fellestrekk ved ekspressbusslinjer som har hatt suksess, er at de har 


operert fylkesgrensekryssende. Andre momenter er pris, bussens flatedekning versus tog, tilstrekkelig stort 


marked, et togtilbud som enten ikke eksisterer i korridoren eller som har manglet kapasitet, og høy 


tilbudsstandard og service på bussene. De siste par årene har lav lønnsomhet preget ekspressbussnæringen. 


Dels skyldes dette kostnadsøkning, samtidig som veksten i antall reisende med ekspressbussene har stagnert. 


Ved Oslo bussterminal viser antall ekspressbussanløp nå en tilbakegang for første gang på lenge. Store 


aktører har vært tvunget til å gjennomgå ekspressbusstilbudet sitt, med det resultat at hele linjer er lagt ned, 
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og at frekvensene er tatt ned på andre linjer. En viktig årsak til utviklingen er trolig forbedringene i togtilbudet 


på hele Østlandsområdet.  


Busstilbudet som ligger til grunn i buss- og vegkonseptet genereres av transportmodellen, men illustrerer en 


situasjon der bussen bruker 3 timer og 30 minutter Oslo-Kristiansand, gitt en 4-felts motorveg med 100/110 


km/t grense. Bussen forutsettes å kjøre i 85-95 km/t avhengig av antall stopp. Et mulig busstilbud illustreres i 


Figur 39: Mulig busstilbud i korridoren, der frekvensen kan økes etter markedets behov. 


 


 


Figur 39: Mulig busstilbud i korridoren 
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Grimstad Arendal 


uttrykker en avgang pr time 


bestilling, stopp på signal 


Av- og påstigningsrestriksjoner nord for Porsgrunn 
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9.4 Nullalternativ 


 


Figur 40: Nullalternativet 


Nullalternativet representerer en videreføring av dagens transporttilbud, supplert med pågående prosjekter 


og prosjekter som har byggestart før 31.12.2017 som vist i Figur 40: Nullalternativet. For fullstendig 


prosjektliste, se vedleggsrapport om Referanse null og null pluss.  


Sørlandsbanen følger dagens trasé med stoppmønster og frekvens som i dag. I tillegg kjøres godstog med 


variabel frekvens. Kapasitet for toget mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger vil være ca. 4 000 pers. pr. dag, 


og reisetiden med tog er ca. 4,5 time mellom Oslo og Kristiansand. Vestfoldbanen bygges ut til Tønsberg med 


Intercity-tilbud og godstog i avvik.  


E18 bygges ut til firefelts veg, med noen gjenstående parseller. Ekspressbuss/busstilbudet og flytilbudet 


forutsettes å levere det tilbudet markedet etterspør. 
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9.5 Null pluss alternativ 


 


 


Figur 41: Null pluss alternativet 


Som nevnt er det forventet at prosjektoppstart av Grenlandsbanen vil ligge litt frem i tid. Null pluss- 


alternativet innebærer økt investering på bane i området, ved fullføring av IC Vestfold til Porsgrunn/Skien. 


Vegprosjekter er tilsvarende som de i nullalternativet. Forutsatte investeringer er vist i Figur 41: Null pluss 


alternativet. For detaljer, henvises til Vedleggsrapport om referanse null og null pluss. Null-pluss alternativet 


representerer referansealternativet i den samfunnsøkonomiske analysen. 


Togtilbudet på Vestfoldbanen styrkes gjennom full utbygging av Intercitystrekningen til Skien. Sørlandsbanen 


kjører over Kongsberg med dagens stoppmønster og dagens frekvens. Kapasitet for toget mellom Oslo og 


Kristiansand/Stavanger vil være ca. 4 000 pers. pr. dag, og reisetiden med tog er ca. 4,5 time mellom Oslo og 


Kristiansand. I tillegg kjøres godstog med variabel frekvens.  
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E18 bygges ut til firefelts veg, med noen gjenstående parseller. Ekspressbuss/busstilbudet og flytilbudet 


forutsettes å levere det tilbudet markedet etterspør. 


9.6 Buss- og vegkonseptet 


 


Figur 42: Buss- og vegkonseptet 


Buss- og vegkonseptet representerer en situasjon der gjenstående parseller på E18 mellom Oslo og 


Kristiansand bygges ut til firefelts veg. Konseptet er en videreføring av null-pluss alternativet med ytterligere 


forsterkning av vegens rolle i korridoren.  


Togtilbudet på Vestfoldbanen styrkes gjennom full utbygging av Intercitystrekningen til Skien. Sørlandsbanen 


kjører over Kongsberg med dagens stoppmønster og dagens frekvens. Kapasitet for toget mellom Oslo og 


Kristiansand/Stavanger vil være ca. 4 000 pers. pr. dag, og reisetiden med tog er ca. 4,5 time mellom Oslo og 


Kristiansand. Godstog kjøres med variabel frekvens.  
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Ekspressbuss/busstilbudet og flytilbudet forutsettes å levere det tilbudet markedet etterspør. Bussen bruker 


ca. 4,5 time (bussen er kodet med 4.25 mellom Oslo og Kristiansand, og det er bilen som oppnår den største 


reisetidsbesparelsen. 


 


9.7 Hastighetskonseptet 


 


Figur 43: Konsept Y.2 Hastighetskonseptet, via ytre korridor 
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Tabell 15 Oversikt Konsept Y.2 Hastighetskonseptet 


Konsept Y.2 Hastighetskonseptet 


Total lengde 64 km, trasé fra Eidanger til Gjerstad 


Stasjoner Porsgrunn (Eidanger), Tangen 


Reisetid Oslo-Kristiansand 3 timer og 19 minutter (Nullalternativ 4timer og 29 minutter) 


Andel tunnel 58% 


Andel bru 5% 


Antall spor Dobbeltspor 


Forventet kostnad 24,4 mrd.NOK (2016) 


Hastighetskonseptet, konsept Y.2, innebærer etablering av en jernbane gjennom Grenland, som følger ytre 


korridor. Konseptet er utviklet med tanke på å gå korteste veg mellom fremtidig IC-trasé Larvik-Porsgrunn og 


Sørlandsbanen, altså raskeste veg mellom Oslo og Kristiansand. Dimensjonerende hastighet på ny bane er 


250 km/t og reisetid Oslo-Kristiansand forkortes med én time til 3 timer og 19 minutter. 


I konseptet er det lagt opp til at fjerntoget kjører 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny 


sammenkobling via ytre trasé, med stopp i Eidanger og Tangen der det etableres nye stasjoner. Stasjon for IC 


blir i Porsgrunn. Det vil derfor ikke være mulighet for omstigning mellom fjerntog og IC tog i Eidanger, og det 


forutsettes at tilbringersystem/kobling mellom fjerntog og regiontog løses ved hjelp av et forsterket 


busstilbud. Godstog kjører over eksisterende Sørlandsbane. 


9.7.1 Trasé/korridor 


Grenlandsbanens avgreining fra IC-traseén skjer i Storberget tunnel øst for Eidanger. IC-parsellen Larvik 


(Farriseidet)-Porsgrunn vil være ferdigstilt i 2018 og ender ved Eidangertunnelens utløp ca. 2 km sør for 


dagens stasjon i Porsgrunn. 


Etter avgreiningspunktet i Storberget tunnel, går traseen mot nord og krysser dalføret på tvers like nord for 


Eidanger. Her etableres fjerntogstasjonen som skal betjene Grenlandsområdet. Videre sørover fra Eidanger 


må traseen krysse Frierfjorden ved Grenlandsbrua. Sør for Frierfjorden vil en kystlinje ligge på utsiden av 


dagens E18 videre mot Kragerø, der ny stasjon Tangen foreslås etablert. 


Vest for Kragerø vil traséen ikke gå oppom Brokelandsheia, men ligge lavere i terrenget lenger ute mot 


kysten, med tanke på videreføring langs en framtidig kystnær Sørlandsbane. Det bygges forbindelse innover 


til dagens bane i området ved Skorstøl. 


9.7.2 Stasjoner 


Stasjonsplassering for ytre korridor foreslås å være i Eidanger og ved Tangen nær Kragerø.  


Eidanger 


Det planlegges ny Eidanger stasjon på Enger ved Eidanger. Eidanger ligger vel 3 km sørøst for Porsgrunn 


sentrum. Det består av større områder med enebolig- og småhusbebyggelse, en del næringsbebyggelse og 


noe detaljhandel. Kommuneplan for Porsgrunn definerer Enger som område for blandet bebyggelse med 
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næring og forretning. Lokaliseringen er innenfor det definerte bybåndet i Grenland, men klart utenfor 


sentrumsområdet i Porsgrunn 


 


Figur 44: Eidanger stasjon på Enger næringsområde 


Fjerntogstasjonen (rosa) er planlagt med mulighet for overgang til en eventuell ny stasjon på Bratsbergbanen 


(sort). Stasjon på Bratsbergbanen inngår ikke som en del av konseptet. IC Vestfold (blå linje) passerer i tunnel 


videre til Porsgrunn stasjon, og det må derfor legges til rette for et effektivt busstilbud mellom Eidanger 


stasjon og Porsgrunn sentrum for at tiltaket ikke skal bidra til økt bilbruk i området.  


Tangen 


Tangen ligger i Sannidal i Kragerø kommune, tett på dagens E18. Stedet har lang historie som koblingspunkt 


mellom trafikken fra kysten og innlandet. Området består av næringsvirksomhet i form av et mindre 


kjøpesenter, dagligvarehandel, bensinstasjon og annen service. Eneboligbebyggelse er spredt i landskapet, 


som preges av koller og knauser. Kragerø by ligger ca. 11 km sør med en av to avkjøringer til E18 nettopp på 


Tangen. Ny avkjøring er under planlegging og Tangen styrkes som lokalsenter gjennom kommuneplanen der 


det er avsatt areal til sentrumsformål og boligbebyggelse, samt mer boligutbygging. Ca. 2,5 km nordøst for 


Sannidal ligger Kragerø Næringspark. Næringsområdet har høy prioritet i kommunen og ønskes videreutviklet 


og utvidet.  


Tangen blir nærmeste togstasjon mot Kragerø og den tette bolig- og fritidsbebyggelsen langs kysten. 


Etablering av et godt busstilbud er avgjørende for at knutepunktet skal fungere etter hensikten. Det ligger til 


rette for god trafikkavvikling og effektive transportruter, med god tilgjengelighet til E18, fv. 363 og fv. 351 


mot Kragerø og bebyggelsen langs kysten, samt forbindelse mot Kragerø Næringspark.  
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Figur 45: Tangen stasjon i Sannidal i Kragerø kommune 
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Figur 46: Fysisk trasé konsept Y.2 Hastighetskonseptet 
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9.7.3 Opsjoner/kombinasjonsmuligheter 


Konseptet er utformet på den måten av ny bane ikke vil ha direkte tilkobling til Bratsbergbanen, det vil si at 


man ikke kan kjøre tog fra Bratsbergbanen og inn på ny Grenlandsbane. Tilsvarende vil det i den sørlige delen 


av ny bane ikke være mulig for tog fra Porsgrunn å kjøre videre nordover på eksisterende Sørlandsbane. Å 


etablere tilsvinger for dette formålet vil være mulig, gitt at det er et ønsket tilbudskonsept og tilstrekkelig 


kapasitet på tilstøtende baner. Slike tilsvinger er ikke inkludert i konseptet, men er en mulig opsjon. Mulig 


stasjon på Bratsbergbanen i tilknytning til Eidanger stasjon er også en opsjon, dette vil gi mulighet for 


overgang for reisende. 


Ved utvidelse av togtilbudet til regiontog, kan det være aktuelt å etablere flere stasjoner/stopp. I dette tilfelle 


foreslås det stasjonsplassering på Rugtvedt og eller Fiane for å betjene et regiontogtilbud.  


Mulig stasjon ved Rugtvedt 


Rugtvedt ligger geografisk sentralt langs E18 i Bamble kommune, nær Stathelle og Langesund som ligger ved 


kysten, og store næringsområder lenger nord i kommunen.  


 


Figur 47: Mulig Rugtvedt stasjon 


Rugtvedt ligger på en flate ved Høgenhei, som er en dominerende vegg i landskapet, og består av 


næringsbebyggelse knyttet til beliggenheten langs vegen, småhusbebyggelse og skoletilbud. E18 passerer i en 


skjæring og er lite synlig. Rugtvedt ønskes utviklet som avlastningssenter for Stathelle. Det er avsatt areal til 


utvidelse av boligbebyggelse og nærings- og sentrumsformål, med målsetning om å styrke området som 


lokalsenter.  


Stasjonsområde og trase for Grenlandsbanen ligger mellom småhusbebyggelsen og E18. Etablering av 


knutepunkt her fremtvinger transformasjon av eksisterende næringsarealer på vestsiden av E18. Det ligger til 


rette for at det kan etableres et lokalt knutepunkt her, selv om det i dag er få boliger og arbeidsintensive 
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virksomheter nært stasjonen. Stasjonsområdet ligger i umiddelbar nærhet til hovedvegnettet der et godt 


utviklet busstilbud blir avgjørende for at Rugtvedt stasjon skal fungere som knutepunkt.  


Mulig stasjon ved Fiane 


Fiane ligger vel 2 km sør for avkjøring fra E18 ved Brokelandsheia, og regnes som et av to tettsteder i Gjerstad 


kommune. Området består av landbruksarealer mellom skogkledte koller, en del boligbebyggelse og noe 


næring- og verkstedsvirksomhet. Bebyggelsen strekker seg fra begge sider av rv. 418 mot de tidlige 


bosettingsetableringene rundt Egeland Jernverk.  


 


Figur 48: Mulig Fiane stasjon.  


Fiane utgjør den vestre og nyere del av Eikeland tettsted, som vokste frem rundt virksomheten på jernverket 


på 1700-tallet. Fiane utgjør et definert landskapsrom av jordbruksområder omgitt av åser og deler av Fiane 


inngår i hensynssone for landbruk. 


Gjerstad kommune ser for seg noe vekst i antall boliger nord i området. Det er ellers få planer for Fiane da 


Gjerstad kommune ser for seg utvikling av Gjerstad sentrum og Brokelandsheia som områder for 


senterutvikling. Eikeland/Fiane er i denne sammenhengen ikke nevnt. 


Fiane stasjon er interessant med tanke på en videre forlengelse av banen mot sør. Den gir mulighet til en 


linjeføring som i større grad følger kysten, slik at byene langs kysten lettere kan fanges opp. 


Som stasjon vil den i all hovedsak fungere som byttepunkt mellom transportmidler, med nærhet til E18 og 


sentrale fylkesveger, på samme vis som Brokelandsheia. Det er avgjørende med et godt busstilbud i 


sammenheng med stasjonsetableringen. Kapasitet på eksisterende lokalveger må bedres for økt trafikk i 


området. Tilgjengelighet for fotgjengere er pr i dag dårlig. 
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Det er lav tetthet av boliger og arbeidsplasser på Fiane. Det er relativt store avstander til områder med høy 


konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser, henholdsvis 30 km til Kragerø, 24 km til Risør og 13 km til Gjerstad 


sentrum. 


9.8 Fylkesplankonseptet (M.1) 


 


Figur 49: Fylkesplankonseptet (M.1) via midtre korridor 
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Tabell 16 Oversikt Konsept M.1 Fylkesplankonseptet 


Konsept M.1 Fylkesplankonseptet 


Total lengde 66 km, trasé via Porsgrunn over Menstad og videre sørover 


Stasjoner Porsgrunn, Tangen 


Reisetid Oslo-Kristiansand 3 timer og 21 minutter (Referanse 2028 4timer og 29 minutter) 


Andel tunnel 71% 


Andel bru 6% 


Antall spor Dobbeltspor 


Kostnader 25,6 mrd. NOK (2016) 


Fylkesplankonseptet innebærer etablering av ny jernbane gjennom Grenland i en midtre korridor via 


Porsgrunn, og er utformet med tanke på å treffe et større befolkningsgrunnlag i Grenlandsregionen enn 


konsept Y.2 gjør. Konsept M.1 bygger på tidligere utredete traseer i vedtatt fylkesdelplan og 


Høyhastighetsutredningen. Dimensjonerende hastighet på ny bane er 250 km/t og reisetid Oslo-Kristiansand 


forkortes med ca. én time til 3 timer og 21 minutter (+3 minutter i forhold til Y.2). 


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny sammenkobling i 


midtre trasé. Porsgrunn stasjon er hovedstasjon i Grenland, for både IC-tog og for fjerntog. Fjerntoget 


forutsettes å stoppe på Tangen, deretter går det videre mot Kristiansand. Godstog kjører over eksisterende 


Sørlandsbane. 


9.8.1 Trasé/korridor 


Midtre korridor kobler seg på Eidangerparsellen nord for utløpet av Eidangertunnelen, og følger IC 


sporet/dagens spor nordover mot Porsgrunn. 


Det etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte Behakvartalet). Nord for 


stasjonen går traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved Hovengasenteret fram til Menstad og 


krysser over elva her på en høy bru like sør for vegbrua. 


Etter kryssing av elva, vil korridor M krysse indre del av Vollsfjorden og passere sør for Flåtevann retning 


Dørdal. Fra Dørdal går banen sør for dagens E18, langs Bakkevannet og til Tangen, hvor det etableres ny 


stasjon. Deretter stiger traseen opp mot Brokelandsheia. Påkobling til Sørlandsbanen skjer mellom 


Brokelandsheia og Skorstøl. 


9.8.2 Stasjoner 


Stasjonsplassering for midtre korridor foreslås å være i Porsgrunn og på Tangen i Kragerø kommune. Tangen 


stasjon er beskrevet i kapittel 9.7.2 (se beskrivelse under Hastighetskonseptet Y.2). 


Nye Porsgrunn stasjon 


Det er allerede togstasjon i Porsgrunn i dag, men det er ikke tilstrekkelig areal til å utvikle ny stasjon innenfor 


dagens plassering, og stasjonen vil derfor flyttes noen hundre meter sørover. Ny Porsgrunn stasjon vil være 


mulig stoppested for Grenlandsbanen, Vestfoldbanen og Bratsbergbanen.  
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Figur 50: Foreslått lokalisering av ny stasjon i Porsgrunn 


 


9.8.3 Opsjoner/Fleksibilitet 


Ved utvidelse av togtilbudet til regiontog, kan det være aktuelt å etablere flere stasjoner/stopp. I midtre 


korridor kan det etableres stasjon ved Brokelandsheia for å betjene et regiontogtilbud. En tilsving fra dagens 


Sørlandsbane ved Gjerstad til Brokelandsheia, kombinert med et tredje spor på stasjonen på Brokelandsheia, 


vil gi mulighet for å koble Grenlandsbanen til et lokaltogtilbud langs dagens Sørlandsbane. Mulig stasjon på 


brokelandsheia er nærmere beskrevet i kapittel 9.10.3 under konsept I.1. 


Det er videre et uttalt behov for etablering av banetilknytning til industriområdet rundt Frierfjorden, mer 


spesifikt på vestsiden av Frierfjorden (Frier Vest). Dette ligger det godt til rette for i konsept M.1 
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Figur 51: Fysisk konsept M.1 Midtre korridor 
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9.9 Billigkonseptet (M.2) 


 


Figur 52: Konsept M.2 Billigkonseptet, via midtre korridor 


 


  







127 


Tabell 17 Oversikt Konsept M.2 Billigkonseptet 


Konsept M.2 Billigkonseptet 


Total lengde 68 km, trasé via Porsgrunn over Menstad og videre sørover 


Stasjoner Porsgrunn, Tangen 


Reisetid Oslo-Kristiansand 3 timer og 26 minutter (Referanse 2028 4timer og 29 minutter) 


Andel tunnel 51% 


Andel bru 5% 


Antall spor Enkeltspor 


Kostnader 17,2 mrd. NOK (2016) 


Konsept M.2 er som konsept M.1, men med enkeltspor og lavere hastighetsstandard med krappere kurvatur, 


tilpasset 160 km/t. Midtre korridor er kun valgt som et eksempel, lavere hastighet og enkeltspor kan følge 


også de andre korridorene. Som for de andre konseptene er det planlagt fremføring av 1 fjerntog i timen hver 


veg. Stoppmønsteret blir som i M.1, med stopp i Porsgrunn og på Tangen. Dimensjonerende hastighet på ny 


bane er 160 km/t og reisetid Oslo-Kristiansand forkortes med ca. én time til 3 timer og 26 minutter (+7 


minutter i forhold til Y.2). 


9.9.1 Trasé/korridor 


Konseptet er utformet med en lavere dimensjonerende hastighet, noe som gjør at tunnelandelen kan 


reduseres. Traséen avviker fra M.1 i området vest for Vollsfjorden/ sør for Flåtevann, hvor M.2 ligger sør for 


M.1, og mellom Tangen og Brokelandsheia, hvor M.2 ligger nord for M.1. M.2 er ca. 2 km lengre enn M.1. Det 


er lagt inn 4 kryssingsspor med 1 km lengde, i tillegg til kryssing ved stasjonene. 


9.9.2 Stasjoner 


Stasjonsplassering foreslås som i M.1 med ny stasjon i Porsgrunn og i Tangen.  


9.9.3 Opsjoner/Fleksibilitet 


Konseptet med enkeltspor og redusert hastighet kan «overføres» til samme fysiske linjeføring som de andre 


konseptene. Midtre korridor er valgt kun for å illustrere investeringsbehov og virkninger av lavere 


hastighetsprofil og enkeltspor.  Sammenlignet med de andre konseptene, bygger denne løsningen på at en 


framtidig situasjon for Sørlandsbanen vil fortsette å være enkeltspor, og konseptet er mindre fleksibelt i 


forhold til en fremtidig kystnær bane.  
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Figur 53: Fysisk konsept i M.2 Billigkonseptet i midtre korridor, vist sammen med M.1 
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9.10 Byutviklingskonseptet (I.1) 


 


Figur 54:: Konsept I.1 Byutviklingskonseptet via indre korridor 
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Tabell 18 Oversikt Konsept I.1 Byutviklinskonseptet 


Konsept I.1 Byutviklingskonseptet 


Total lengde 77 km, trasé via Porsgrunn og Skien 


Stasjoner Porsgrunn, Skien, Brokelandsheia 


Reisetid Oslo-Kristiansand 3 timer og 30 minutter (Referanse 2028 4timer og 29 minutter) 


Andel tunnel 66% 


Andel bru 3% 


Antall spor Dobbeltspor 


Kostnader 31,3 mrd. NOK (2016) 


Hensikten med alternativet er å fange opp mest mulig av markedsgrunnlaget i Grenland gjennom å ha stopp i 


begge de to knutepunktene, Skien og Porsgrunn, samt å ha med et alternativ som kan bygges i to etapper 


(Porsgrunn-Neslandsvatn og Neslandsvatn-Skorstøl). Dimensjonerende hastighet på ny bane er 250 km/t og 


beregnet kjøretid på ny bane er 41 minutter. Reisetid Oslo-Kristiansand forkortes med ca. én time til 3 timer 


og 30 minutter (+11 minutter i forhold til Y.2). 


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny sammenkobling i 


indre trasé. Dagens Skien stasjon benyttes som hensetting/vending for IC-togene. Det forutsettes 2 IC-tog i 


timen med stopp i Porsgrunn og Skien. Det er mulig med omstigning til både IC og Bratsbergbanen på ny 


stasjon Skien S. 


9.10.1 Trasé/korridor 


Den indre korridoren har elementer fra den såkalte Indre linje fra arbeidet med fylkesdelplan i 1999/2000. I 


dette konseptet vil Grenlandsbanen følge IC-strekningen til Skien (dobbeltspor Porsgrunn-Skien forutsettes).  


I konsept I.1 etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte Behakvartalet), som i 


M.1 og M.2. Nord for stasjonen går traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved 


Hovengasenteret fram til Skien stasjon. Det foreslås ny stasjon i fjell ved Skien sentrum (Landmannstorget). 


Nord for dagens stasjon fortsetter tunnelen mot vest, krysser Falkumelva og går inn under Gulset før linjen 


krysser over Farelva (ev. søndre del av Norsjø).  


Konseptet fortsetter sørover retning Kilebygda og ligger i en trasé nord for Flåtevann. Før Neslandsvatn 


krysses både nordre del av Rørholtfjorden og Nedre Toke på bru. 


Det er videre forutsatt ny trase også videre sørover mot Brokelandsheia (med stasjon der) og en ny tilkobling 


til dagens bane mellom Brokelandsheia og Skorstøl.  


9.10.2 Stasjoner 


Stasjonsplassering for indre korridor foreslås å være i Porsgrunn, Skien og på Brokelandsheia. 


Stasjonsplassering i Porsgrunn er allerede omtalt under midtre korridor, og beskrivelsen som følger 


omhandler derfor kun ny Skien stasjon og Brokelandsheia. 
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Ny Skien stasjon i fjell 


Dagens jernbanestasjon ligger et stykke nord for Skien sentrum, men bussterminalen ligger på 


Landmannstorget, sentralt i byen. Det er planlagt utvikling av Landmannstorget der det allerede er etablert 


stor parkeringsgarasje i fjellet øst for torvet. 


Trasé for framtidig IC til Skien er ikke avklart. Et av alternativene er skissert med ny stasjon i fjellet, i 


tilknytning til p-anlegget, og under boligområdene øst for Skien sentrum og det er denne løsningen som ligger 


til grunn for ny Skien stasjon. Med en ny stasjon i fjell ved Landmannstorget vil knutepunktet være sentralt 


plassert i byen, i kort avstand til sentrumsfunksjoner og med god tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. 


Det er kort veg mellom bussterminal og hovedvegnett for videre distribusjon av reisende, og det er etablert 


parkeringsgarasje i fjellet i nærheten av planlagt stasjon. 


Plattformer og stasjon vil ligge i nær tilknytning til bussterminal på Landmannstorget, som vil fungere som 


reisetorg for stasjonen, en funksjon om lag som i dag.  
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Figur 55: Fysisk konsept I.1 Byutviklingskonseptet i indre korridor 
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Figur 56: Foreslått plassering av ny Skien stasjon 


 


Figur 57: Landsmannstorget. Ny stasjon vil ligge i fjellet i bakkant av torget 
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Figur 58: Mulig prinsippsnitt for ny Skien stasjon i fjell 
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Brokelandsheia 


Brokelandsheia ligger ved E18 i Gjerstad kommune. Stedet har i stor grad vokst frem rundt bilbasert 


næringsvirksomhet knyttet til avkjøring fra E18 og gjennomfartsåren rv. 418. De senere år har det også blitt 


etablert noe boligbebyggelse her. Kommuneplanens arealdel definerer Brokelandsheia som sentrumsområde, 


og mulig etablering av jernbanestasjon inngår i planene for området.  


 


Figur 59: Mulig plassering av Brokelandsheia stasjon 


Foreslått plassering i konsept I.1 er nordøst for den etablerte bebyggelsen på Brokelandsheia, nord for E18. 


Dette avviker noe fra tidligere skisser gjort for området, men med hastighetsstandarden som nå er 


dimensjonerende vil ikke tidligere foreslått plassering være mulig grunnet kurvaturkrav. 


9.10.3 Opsjoner/fleksibilitet 


Stasjon ved Neslandsvatn 


Neslandsvatn er et lite tettsted i Drangedal kommune. Det er angitt som område for boligfortetting i 


kommuneplanen. Sørlandsbanen har i dag stoppested ved Neslandsvatn stasjon, med tilknytning til Kragerø 


via buss/Fv256. Her var det tidligere overgang til den nå nedlagte jernbanen mot Kragerø. Landskapet er 


kupert, med mye skog og noe landbruk. Drangedal kommune har høy utpendling til Kragerø og 


Grenlandsområdet. 


Jernbanetraseen skjærer på tvers av Sørlandsbanen, like nord for eksisterende spredte boligbebyggelse. 


Jernbanen krysser etablert jordbrukslandskap lenger vest. 
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Figur 60: Mulig stasjon på Neslandsvatn (eksisterende Neslandsvatn stasjon merket med sort) 


Neslandsvatn stasjon er plassert nær etablert tettsted og boligbebyggelse, men med noe avstand til 


fylkesvegen og nåværende Neslandsvatn stasjon. Det er mer enn fem minutters gangavstand mellom 


eksisterende Neslandsvatn stasjon og nye Neslandsvatn stasjon. Det må etableres tilfredsstillende tilkomst og 


tilstrekkelig busstilbud.  


Tetthet av boliger og arbeidsplasser er lav. Avstanden til sentrum i Drangedal er 21 km, og til Kragerø er 25 


km. Drangedal kommune har mye fritidsbebyggelse, og man må anta at reisende som passerer stasjonen vil 


ankomme med buss, bil eller fra kryssende tog fra et eventuelt tilbud på Sørlandsbanen.   


Tilsving Brokelandsheia og Neslandsvatn 


Det kan være muligheter for etablering av tilsving til eksisterende Sørlandsbane både ved Brokelandsheia og 


Neslandsvatn. Dette vil kunne gi mulighet for kobling til lokaltogtilbud langs dagens bane. 
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10 Transportanalyser  


Transportanalysene belyser hvordan konseptene vil påvirke transporten i korridoren både med hensyn til 


transportmiddelfordeling og etterspørsel. Dette kapitlet oppsummerer resultatene fra transportanalysen av 


de ulike konseptene, samt referansealternativet (null-plussalternativet). For detaljert informasjon henvises 


det til delrapport Transportanalyser.  


10.1 Beregning av trafikk 


Konseptene samt referansealternativet er kodet i NTM6 (Nasjonal transportmodell) og RTM (Regional 


transportmodell). Transportmodellene er beregningsverktøy utviklet av transportetatene for å analysere 


virkningen av infrastrukturtiltak. Modellene tar utgangspunkt i dagens situasjon, det vil si dagens 


persontransport og beregner hvordan transporten vil utvikle seg frem mot et gitt år ved hjelp av 


befolkningsprognoser og endringer i veg- og kollektivtilbud. Dette beregnes i transportmodellene ved hjelp 


av: 


1. Turproduksjon; Arealbruk (bosatte, arbeidsplasser, bilhold, etc.) 
2. Turfordeling mellom soner (reisevaneundersøkelser) 
3. Reisemiddelfordeling; Transportstandard (reisetid, reisekostnad, parkering, bilhold ++) 
4. Nettfordeling/rutevalg; Veg (lengde, hastighet, forsinkelse) og kollektiv (rutetider, frekvens og 


tilknytninger) 


Resultatet gir forventet årsdøgntrafikk (ÅDT) for de ulike transportmidlene på ulike strekninger, i et gitt år.  


10.2 Resultater for 2035  


En satsing på buss og veg vil generere mer biltrafikk enn i situasjonen der man bygger jernbane. Tilsvarende 


vil en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, noe uavhengig av konsept, generere mer 


togtrafikk enn i referanse og i buss- og vegkonseptet. For banekonseptene vil toget ta markedsandeler fra 


bussen, samtidig som investeringene vil bidra til nyskapt trafikk. Til sammen genererer dette mer 


kollektivtrafikk enn i referanse. Transportmodellen gir likevel liten eller ingen overføring av trafikk fra bil og 


fly ved utbygging av en sammenkobling. 


 


Figur 61: Sammenligning av passasjer på buss, tog og fly samt biltrafikk per døgn over fylkesgrensa 
Telemark/Aust-Agder i 2035  
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Fylkesplankonseptet (M.1) er det konseptet som beregnes å få flest togpassasjerer. Konseptet kombinerer 


kortere reisetid med stasjonsplassering sentralt i Grenland gjennom Porsgrunn stasjon, og vil derfor vinne 


noe flere passasjerer enn konsept I.1 Byutviklingskonseptet. Forskjellen mellom de ulike konseptene er likevel 


små, og alternativene skiller seg ikke vesentlig fra hverandre.  


Når det gjelder transportmiddelfordeling på strekningen Oslo-Kristiansand oppnås en høyere kollektivandel i 


banekonseptene sammenlignet med buss- og vegkonseptet og referanse. Dette skyldes en del nyskapt trafikk 


som følge av en jernbaneutbygging. Veg- og busskonseptet gir en liten økning i bilfører- og bilpassasjerandel, 


mens kollektivandelen er lik som i referanse. 


 


Figur 62: Transportmiddelfordeling Oslo-Kristiansand i 2035, transportmodellert 


Det er hentet ut resultater fra seks andre delstrekninger i influensområdet, der trafikkgrunnlaget er betydelig 


mindre13. Her er det også lite skille mellom de ulike konseptene, og det henvises til delrapport 


Transportanalyser for ytterligere dokumentasjon.  


10.3 Følsomhetsanalyser 


Med en forventet reisetidsbesparelse for toget på over 1 time sammenlignet med referansealternativet, er 


det rimelig å forvente at noe fly- og biltrafikk ville bli overført til toget. Modellen beregner derimot at 


konkurranseflaten mot bil og fly vil bestå selv ved utbygging av en Grenlandsbane. Dette gjelder både for 


strekningen mellom Oslo og Kristiansand og de seks andre delstrekningene som er analysert.  


Det er gjennomført følsomhetsberegninger på konsept M.1 for å se hvordan ytterligere redusert reisetid og 


økt frekvens kan ha betydning for transportmiddelfordelingen. Disse analysene viser at toget med en reisetid 


mellom Oslo og Kristiansand på under 3 timer og halvtimesfrekvens vil ta ytterligere markedsandeler fra 


bussmarkedet, men at modellen fortsatt i liten grad gir overføring fra bil og fly til tog. 


                                                                 


13
 Porsgrunn-Kristiansand, Tønsberg-Kristiansand, Porsgrunn-Kongsberg, Kongsberg-Kristiansand, Torp-Kristiansand og Kongsberg-Larvik 
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Tabell 19: Endring i passasjerer og biltrafikk, snitt over fylkesgrensen Aust-Agder/Telemark  


Type trafikk Dobbel frekvens 20 % raskere 


reisetid 


20 % raskere reisetid og 


dobbel frekvens 


Busspassasjerer E18 -30 % -34 % -73 % 


Togpassasjerer Sørlandsbanen -19 % -24 % -28 % 


Togpassasjerer Grenlandsbanen 20 % 28 % 56 % 


Sum buss og tog 7 % 11 % 22 % 


Biltrafikk E18 -0,3 % -0,3 % -0,7 % 


Fly Kristiansand - Oslo -0,5 % -0,8 % -1,4 % 


10.4 Diskusjon av resultater 


En transportmodell regner analytisk om til en generalisert reisekostnad, mens det er en rekke kvaliteter ved 


tog som ikke er mulig å regne om på denne måten. Transportmodeller gjengir dermed ikke nødvendigvis en 


"absolutt sannhet", og resultatene fra modellkjøringene må alltid leses og tolkes i lys av resultater for 


referansesituasjonen. Altså hvordan trafikken i referansealternativet endrer seg som følge av det aktuelle 


konseptet. 


En av hovedgrunnene til at konkurrerende transportmåter i modellen går lite ned er at det ikke bare er 


generaliserte kostnader som er avgjørende for transportmiddelvalget, men også hvem som reiser og 


omstendighetene rundt reisene. Enkelte av disse forholdene/variablene er belyst under: 


 Det er noe usikkerhet knyttet til hvorfor bil- og flyreiser i modellen er såpass lite følsomme for endringer i 


reisevaner som følge av ny jernbanestrekning. En av grunnene er tidsverdiene som ligger til grunn, som 


medfører at bil og fly er mer populære reisemidler hvis reisetiden er forholdsvis lik. I tillegg inneholder en 


kollektivreise også ventetid og gangtid, og for de fleste er det også nødvendig å bytte mellom ulike 


kollektive transportmidler for å komme fra A til B. 


 For større reisefølger øker sannsynligheten for å reise med bil, pga. reduserte reisekostnader pr person 


for bilreiser. Ca. 70 % av turene mellom Kristiansand og Oslo/Akershus er "andre"-reiser (privat, fritid og 


besøk), og disse reisene gjøres ofte av flere personer sammen. 


 For arbeids- og tjenestereiser inngår andelen som overnatter som en dummy som i prinsippet ekskluderer 


bruk av kollektivtransport og bil på reiser som gjennomføres uten overnatting (verdien på 


dummyvariabelen motsvarer en ulempe med 1,5 timers reisetid). Det vil si at for en god del av arbeids- og 


tjenestereisene er det nesten kun fly som gjelder. 


Det er med andre ord alltid usikkerhet knyttet til modellberegninger og framskrivinger, og resultatene bør 


leses med dette som bakgrunn. 
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11 Markedsanalyser 


Markedsanalysen er et supplement til den samfunnsøkonomiske analysen og transportanalysen, hvor det 


benyttes andre metoder for å vurdere forventede virkninger og effekter av en Grenlandsbane. 


Markedsanalysen fokuserer i hovedsak på om det er vesentlige forskjeller mellom konseptene ved å vurdere:    


 Endringer i togets konkurransekraft som følge av forbedret togtilbud  


 Potensial for regionforstørring 


Det er ikke utført markedsanalyser for buss- og vegkonseptet. Analysen er gjort for år 2035. 


11.1 Økt konkurransekraft for toget  


Økt togtilbud mellom Grenland, Vestfold og Agder, med redusert reisetid og økt frekvens, vil mest sannsynlig 


bidra til å styrke togets konkurransekraft på de syv utvalgte reiserelasjonene (tilsvarende som benyttet i 


transportanalysen). Basert på endringer i relativ konkurransekraft mellom transportmidlene, predikerer 


modellen endringer i hvert transportmiddel sin andel av det totale markedet på strekningen. En slik 


tilnærming har mindre bindinger i eksisterende passasjergrunnlag og gir rom for mer dynamikk i modellen 


enn det som ofte observeres i tradisjonelle transportmodeller.  


Det er flere forhold som er med på å bestemme konkurranseforholdet mellom transportmidlene og følgelig 


deres markedsandeler. Pris og tid er de to viktigste variablene, men tilleggsfaktorer som sitteplass på reisen, 


byttetid, frekvens (skjult ventetid) er også med på å bestemme valg av transportmiddel. Avhengig av hvem 


som reiser, vektlegges de nevnte forholdene ulikt. Det er i denne analysen sett på arbeidsreiser, private reiser 


og tjenestereiser.  


Det største passasjergrunnlaget er på strekningen Oslo-Kristiansand. Her er også konkurransesituasjonen 


mest kompleks, med både bil, buss, tog og fly. Endring i markedsandeler gjenspeiler derfor i stor grad endring 


i markedet på strekningen Oslo-Kristiansand. En del reisende med bil og fly antas å være «låst» til 


transportmiddel, men de øvrige reisende anses å være fleksible til å velge transportmiddel.  


Utgangspunktet for analysen er antall reiser og reisemiddelfordeling etter hensikt fra transportmodellens 


referansescenario. Med dette utgangspunktet og de predikerte endringene i markedsandeler anslås nye 


markedsandeler etter tiltaket, som igjen legges til grunn for et fremtidig passasjergrunnlag. 
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Resultatene fra markedsanalysen tilsier at mellom Oslo og Kristiansand kan toget ventes å øke sitt 


passasjergrunnlag markant. Markedsanalysen indikerer også at antall flyreiser vil reduseres, samtidig som 


bussen marginaliseres. Bilen vil opprettholde en høy markedsandel, som skyldes reisende som er bundne til 


bilen av ulike årsaker.  


 


 


Figur 63: Endring i markedsandeler ved utbygging av en sammenkobling 


I markedsanalysen er det også gjort vurderinger av hvordan en utbygging påvirker fritidsreiser, student- og 


skolereiser og flyplassreiser. Det er imidlertid funnet at en jernbaneutbygging vil gi er begrenset virkning på 


disse markedene, og det henvises til delrapport Markedsanalyser for ytterligere detaljer. 


11.1.1 Diskusjon av resultatene 


Til forskjell fra transportanalysene, vurderer markedsanalysen konkurranseflater mellom transportmidlene 


gitt reiser til og fra sentrum. Transportanalysene ser på reiser som generes fra bosted til destinasjon. Dette 


kan være én av årsakene til den vesentlige forskjellen i resultatene. 


11.1.2 Følsomhetsanalyser 


Også i markedsanalysen er det vurdert hvordan kortere reisetid og økt frekvens på toget vil påvirke 


markedet. En utbygging slik at toget får like kort reisetid som flyet vil kunne flytte hele markedet av ubundne 


reisende fra fly over til tog. De som er bundet til fly, f.eks. de som skal videre med fly til andre destinasjoner, 


vil forbli flypassasjerer.  


Økt frekvens har lavest effekt på generaliserte kostnader for toget av våre 3 sensitivitetsanalyser. Likevel ser 


vi at økt frekvens får større betydning på markedsandel, og antall reiser, enn redusert billettpris. Dette 


skyldes at tjenestereisesegmentet også blir påvirket av økt frekvens, noe det ikke ble av redusert billettpris. 


Flyet har i utgangspunktet en større markedsandel i tjenestereisesegmentet. Dette gjør at økt frekvens gir 


flere reiser med toget enn redusert billettpris.  
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11.2 Potensial for regionforstørring 


Regionforstørring er et uttrykk for utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner, og det er vurdert hvordan en 


sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen åpner for nye pendlestrømmer, og styrker eksisterende. 


Denne analysen er gjort med fokus på bo- og arbeidsregionene Grenland, Agder, Buskerud og Vestfold. 


Koblingen mellom Grenland og Vestfold blir dekket av utbyggingen av Intercity og tillegges derfor ikke vekt 


her.  


Potensialet for regionforstørring i de ulike konseptene uttrykkes ved et teoretisk mulighetsrom for hvor man 


kan bo og hvor man kan jobbe innenfor rimelig reisetid med toget via Grenlandsbanen. Rimelig reisetid er 


satt til 60 minutter14, hvorav 10 minutter forutsettes utført fra bosted til stasjon med bil, 45 minutter med tog 


og 500 meters gange fra stasjon til arbeidsplass. 


 


Figur 64: Illustrasjon av en potensiell reiserelasjon mellom bosted og arbeidsplasser 


Modellen bidrar først og fremst til å belyse forskjeller mellom konseptene, og kan ikke benyttes for å 


predikere volumer av pendling.  


Potensialet for regionforstørring illustreres i figuren under. Potensialet er størst i konsept M.1, og med fører 


at markedsgrunnlaget for pendling med toget antas å være størst i dette konseptet. 


 


Figur 65: Potensial for regionforstørring for konsepter, gitt reisetid med tog på maksimalt 45 minutter og 
stopp i Tangen. Poengskala på Y-aksen angir antall personer x antall arbeidsplasser. 


 


                                                                 


14
 Fearnly m. fl TØI rapport 1244/2012 og Kjørstad m.fl. Urbanet rapport 20-a/2010 
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De største driverne for regionforstørring i konsept M.1 er reiserelasjonene Porsgrunn-Tangen og Larvik-


Tangen. Begge kan gjennomføres innenfor 45 minutters reise med tog, henholdsvis 17 og 30 minutter.  


Potensial for regionforstørring er noe lavere i konsept Y.2, ettersom reisende må bytte til buss ved Eidanger 


stasjon for å nå arbeidsplassene i Porsgrunn og Skien. Økt reisetid er også grunnen til at potensialet er lavere i 


konsept M.2. 


Når det gjelder konsept I.1 er hovedårsaken til at dette konseptet kommer dårligst ut, at det er forutsatt 


stopp på Brokelandsheia. Generelt sett gir stopp på Tangen et større potensialet for regionforstørring enn 


stopp på Brokelandsheia, ettersom Tangen har større befolkning og flere arbeidsplasser enn Brokelandsheia.  


Funnene knyttet til Tangen og Brokelandsheia baserer seg på data for befolkning og arbeidsplasser rundt 


stasjonene i 2014 og vekst frem mot 2035. En realisering av Grenlandsbanen ligger noe frem i tid, og dette 


bildet kan følgelig endre seg. Det anbefales at det gjøres nye analyser av stasjonsplassering når 


realiseringspunkt for en sammenkobling nærmer seg.  


Det er utført følsomhetsanalyser som vurderer parametere som reisetidsfølsomhet, akseptabel reisetid, ulike 


avstander mellom hjem og utreisestasjon, samt ulike gangavstander til arbeidsstedet. Resultatene viser at 


rangeringen mellom konseptene i liten grad endres.  
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12 Andre virkninger  


Utover de rent transport- og markedsmessige virkninger av konseptene, er det også vurdert effekter knyttet 


til de ulike konseptenes innvirkning på regional og lokal arealstrategi inkl. potensiale for knutepunktutvikling 


rundt de foreslåtte stasjonsplasseringene. Videre er det sett på RAMS-forhold, og vurdert hvor fleksible 


konseptene er med hensyn til framtidig utvikling/opsjoner. Dette kapitlet oppsummerer resultatene fra disse 


virkningene.   


12.1 Arealstrategi og knutepunktutvikling i tiltaksområdet 


En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil skjære gjennom Grenlandsregionen og i den 


forbindelse er det viktig å belyse hvordan jernbanen kan fange opp reisende fra sentrale by- og arbeidssentre 


og hvordan stasjonsplasseringen støtter opp under overordnede målsetninger og byutvikling i området. 


Primær stasjonsstruktur er Skien, Porsgrunn, Eidanger, Tangen og Brokelandsheia, mens Rugtvedt, 


Neslandsvatn og Fiane er mulige stopp på Grenlandsbanen hvis et regiontogtilbud etableres. I dette kapitlet 


vurderes hver stasjonsplassering i forhold til overordnede planer for areal og transport og lokal/regional 


utvikling. 


 


Figur 66: Mulige stasjoner for en Grenlandsbane (rosa) og eksisterende stasjoner (svarte) 


Tiltaksområdets sentrale by- og arbeidssenter er konsentrert rundt stasjonsalternativene i Porsgrunn og 


Skien, som er historisk viktige industri- og bysentre i Grenland.  I tillegg vurderes et søndre stasjonsalternativ 


sør for den tettbebygde sonen, som er ny Eidanger stasjon.  


Brevik, Stathelle og Langesund ligger videre sørover i forlengelse av Grenlands bybånd. Vest for Stathelle 


ligger Rugtvedt som er en potensiell stasjon i ytre korridor. En stasjonslokalisering her gir både effekt for de 


nære tettstedene og kan ha betydning i forhold til reisende til fritidsområdene langs Bamblekysten. 


Utenom Grenlandsbyene finnes tettstedet og turistmålet Kragerø, som i sommersesongen har et 


innbyggertall på rundt 70 000. Stasjonsalternativ her er tettstedet Tangen, som ved sin plassering også fanger 


opp reisende fra et stort spredtbebygd innlandsområde nordover mot Neslandsvatn og Drangedal. En stasjon 
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her kan fungere både for ytre og midtre korridor. Handelsstedet Brokelandsheia (alle korridorer) og Fiane 


(ytre korridor) er begge alternative stasjoner i nærhet til kommunesenteret Kirkebygda i Gjerstad. I tillegg til 


disse stasjonene er Neslandsvatn i Drangedal kommune aktuell stasjon for en indre korridor.  


12.1.1 Eidanger stasjon 


Utforming av knutepunkt 


Ny Eidanger stasjon er foreslått med plattformer for Grenlandsbanen og eventuelle plattformer for 


Bratsbergbanen på ulikt nivå, begge er hevet over bakkenivå. Dette muliggjør etablering av reisetorg under 


plattform, der lokal- og regionalbuss ligger i umiddelbar nærhet til vertikale forbindelser. Det kan også 


etableres stasjonsbygning i kombinasjon med annen virksomhet direkte til plattform og reisetorg.  


Arealer rundt knutepunktet kan utvikles med blandet formål og høy utnyttelse. Nord for stasjonsområdet 


beholdes jordbruksarealer, og noe landskap rehabiliteres.  


Terrenghelning og stasjonens plassering over bakkeplan muliggjør et effektivt knutepunkt med redusert 


byttetid. Tilkomst til plattformer er vist på tre steder med lett tilgjengelige overgang mellom tog og nærhet til 


andre transportmidler. For reisende som ankommer stasjonen er det mulig å gjøre lesbarheten god, og tilby 


direkte ankomst til reisetorg og eventuell videre transport. Det kan også etableres en tydelig hovedinngang til 


plattformene som integrert del av annen byutvikling.   


Opplevd trygghet på stasjonsområdet er avhengig av hvordan området rundt utvikles, og at det fins folk i 


nærheten gjennom døgnet. Stasjonen ligger et stykke fra boligområdene ved Eidanger, og 


næringsprogrammet som dominerer i området i dag fungerer ikke optimalt i forhold til å generere ønsket 


byliv. Dette er forhold dom kan endres over tid da det for øvrig ligger til rette for endring. Avhengig av 


hvordan stasjonen og området rundt utvikles, kan stasjonen integreres i øvrig byutvikling. 


Forholdet til planlagt arealutvikling 


Etablering av Eidanger stasjon ved Enger bryter med overordnede føringer for byutvikling, fordi det ligger 


utenfor sentrale byområder samtidig som transformasjon av området utløser behov for at eksisterende 


virksomhet etableres annensteds. Det er imidlertid på lang sikt mulig å se for seg at knutepunkt Eidanger kan 


fungere godt som byutviklingsområde, og at det kan dannes et sterkt lokalsenter med større andel 


kontorvirksomhet rundt knutepunktet.  


Det må vurderes om det er reelt behov for utvikling av tilgjengelige arealer, og hvorvidt Enger som 


lokalsenter ligger for nært Porsgrunn sentrum til at det blir et konkurrerende senter. Utviklingen kan svekke 


andre sentrumsområder i Grenlandsbåndet, og særlig ha innvirkning på Porsgrunn, som får en sterk 


forstadsutvikling. Stasjon ved Eidanger bringer inn en problemstilling med et to-polært sentrum, med lengre 


reiseveger og mer transport. Transport til og fra stasjonen vil på sikt kunne foregå med tog og buss, men vil 


også foregå med bil. Avstander fra Porsgrunn tilsier lav andel som ankommer med sykkel og gange. Forholdet 


mellom knutepunktet på Eidanger og utvikling av lokalsenter på Moheim like sør for Eidanger må også 


vurderes.  
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Figur 67: Knutepunkt Eidanger 
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12.1.2 Porsgrunn stasjon 


Utforming av knutepunkt 


En mulig løsning for nye Porsgrunn stasjon er vist med stasjonsbygg på bysiden, med mulig reisetorg for kiss 


and ride og lett adkomst med sykkel og gange, langs Jernbanegata i retning dagens stasjonsbygning, se Figur 


68: Knutepunkt Porsgrunn, mulig utforming, alternativ A og Figur 69: Knutepunkt Porsgrunn, mulig utforming, 


alternativ B. 


Bussbetjening kan løses på flere måter, men det er skissert to prinsipper som begge frigjør 


Kammerherreløkka, flytter bussterminal nærmere stasjonsplattformene, og gir god tilknytning til 


eksisterende vegnett, samt mulighet for at over- og underganger gir direkte tilkomst til plattformer.  


I alternativ A er lokal og regional buss lagt på nytt trafikktorg på tvers av sporområdet, i tilknytning til ny 


vegbru for fv.356. I alternativ B er det vist lokal buss på byside, og regional på siden med Vallemyrveien (med 


mulighet til å samle på den ene eller den andre siden). Alternativ A er mer konfliktfylt i forhold til 


eksisterende bebyggelse, og vil være en løsning som trolig først vil være aktuell på lang sikt. 


Innfartsparkering legges i begge tilfeller tilknytning til fv.32 på østsiden. Boligbebyggelsen nordøst for 


stasjonen berøres direkte eller indirekte av stasjonsutbyggingen, avhengig av løsning for ny vegbru. 


Knutepunktet gir kort byttetid og det er mulig å oppnå god lesbarhet innenfor området. Løsningen vil da 


kunne gi effektive forbindelser mellom plattformer, og lett tilgjengelighet til reisetorg med andre kollektive 


reisemidler.  


Jernbanens barrierevirkning er redusert ved at strategisk plasserte krysningspunkt binder sammen etablert 


bystruktur. Krysningspunktene kan også fungere som adkomst til plattform, og gjøre jernbanestasjonen 


integrert i byens liv. Det kan etableres stasjonsbygning med tydelig hovedinngang på sentrumssida av 


stasjonen. For passasjerer som reiser jevnlig med toget fungerer stasjonen som et byrom der under og 


overganger bidrar til steder for opphold og sirkulasjon. 


Forholdet til planlagt arealutvikling 


Etablering av Nye Porsgrunn stasjon utløser transformasjon av bilbaserte næringsområder i direkte 


tilknytning til sentrum. Det er gode arealreserver tilgjengelig for utvikling av stasjons- og sentrumsnær 


bebyggelse med høy utnyttelse. Ny bebyggelse kan bidra til byreparasjon og etablere nye gode forbindelser 


på tvers av jernbane og fylkesveg.  


Porsgrunn stasjon ligger i en tosidig situasjon, med sentrum og lokalt gatenett på den ene siden, og regionalt 


vegnett på den andre siden. Plasseringen er sentral og svarer godt til målsetning om styrking av 


sentrumsområdene. Transformasjon av sentrumsnære arealer som i dag benyttes til overflateparkering og 


bilbaserte næringsformål er i tråd med overordnede planer og nasjonale forventninger.  


Det ligger til rette for at jernbanestasjonen kan integreres i byen med sammenhenger som bygger videre på 


eksisterende bystruktur. Stasjonen kan utvikles som et tydelig målpunkt, og det kan oppnås direkte kontakt 


fra sentrumsgatene til plattformer. Det ligger også godt til rette for at øvrige deler av Porsgrunn sentrum kan 


fortettes innenfor eksisterende bystruktur og i gangavstand til knutepunktet. 


 







150 


 


Figur 68: Knutepunkt Porsgrunn, mulig utforming, alternativ A 
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Figur 69: Knutepunkt Porsgrunn, mulig utforming, alternativ B 
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12.1.3 Ny Skien stasjon 


Utforming av knutepunkt 


Jernbanespor og plattformer ligger i sin helhet inne i fjellet på ulike vertikalnivå. De kobles sammen via et 


reisetorg inne i fjellet hvor alle vertikale forbindelser samles. Reisetorget ligger tilnærmet på samme nivå som 


Landmannstorget og knutepunkt for buss. Disse kobles sammen via en tunnel. En stasjonsbygning i 


overgangen mellom fjellanlegget og byen forøvrig har fasade mot Landmannstorget og fungerer som 


hovedinngang for jernbanestasjonen.  


Tunnelen som binder Landmannstorget sammen med knutepunktet for jernbane er vel 150 m lang, og 


passerer parkeringsanlegg inne i fjellet. Det kan eventuelt etableres heisforbindelse til småhusbebyggelsen 


som ligger over bynivå. 


Stasjonen kan få en tydelig hovedinngang via inngang/ stasjonsbygningen og hvis mulig kan man gjennom 


utforming og større grep inne i fjellet oppnå visuell kontakt mellom plattformer. 


I mangel av dagslys og klare orienteringspunkt mot byen, bør tunnelen som kobler stasjonen mot 


Landmannstorget utformes generøst, med god takhøyde, og helst inneholde utadrettet virksomhet eller 


attraksjoner for å redusere opplevelse av avstand.  


Forholdet til planlagt arealutvikling 


Etablering av knutepunkt i Skien sentrum svarer godt til kommunale og regionale planer om styrking av 


sentrumsområdene og kan bidra til ytterligere utvikling av et byområde innenfor gangavstand til stasjonen.  


Med en ny stasjon i fjell ved Landmannstorget vil knutepunktet være sentralt plassert i byen, i kort avstand til 


sentrumsfunksjoner og med god tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Lokaliseringen er tilnærmet 


optimal og godt integrert som del av byen. Det er kort veg mellom bussterminal og hovedvegnett for videre 


distribusjon av reisende, og det er etablert parkeringsgarasje i fjellet i nærheten av planlagt stasjon. 


Skien sentrum består av kvartalsstruktur, med noe rom for fortetting. Stasjonslokaliseringen i fhjellet uten 


direkte kontakt med byen utenfor krever tydelige grep i forhold til annonsering og en god sammenheng til 


bystrukturen for at den skal annonseres og fungere som aktiv del av byrommet Landmannstorget. 
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Figur 70: Knutepunktutvikling i Skien 
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12.1.4 Tangen 


Utforming av knutepunkt 


Etablering av knutepunkt på Tangen bygger opp under Sannidal som lokalsenter i Kragerø kommune og 


svarer godt til ønsket utvikling på kommunalt nivå. Sentrumsbebyggelsen i Sannidal ligger langs 


gjennomfartsårene. Det er arealreserver med potensiale for utvikling av stasjonsnær bebyggelse med 


offentlig program og tilgjengelige tomter for fortetting og boligutvikling i gangavstand til stasjonen. Det er 


dermed mulighet for stasjonsnær utvikling som bygger videre på eksisterende bebyggelsesstruktur og 


tilgjengelighet for fotgjengere. Jernbanens inngrep i kollelandskapet kan bli omfattende, men når stasjon 


etableres, og E18 må legges om, kan løsningen tilpasses til dagens kanter i terreng, og dels gjenbruke 


eksisterende areal for infrastruktur.  


Forholdet til planlagt arealutvikling 


Plasseringen av stasjonen på området gir mulighet for konsentrert utvikling og fortetting innenfor 


eksisterende bebyggelse. For å imøtekomme regionale og nasjonale målsetninger om økt andel 


kollektivreisende, er tilstrekkelig busstilbud i sammenheng med knutepunktet avgjørende. 


 


Figur 71: Knutepunktutvikling Tangen 


 


12.1.5 Brokelandsheia 


Utforming av knutepunkt 


Knutepunkt med busstasjon, taxiholdeplass og hovedatkomst ligger under plattformene sentrert i stasjonens 


lengderetning. Deler av sporarrangementene på stasjonen vil ligge i tunnel, men plattformer i dagen. 


Plattformer nås via vertikal kommunikasjon direkte fra hovedatkomst. Løsningen legger til rette for effektivt 


bytte mellom transportmidler, da Brokelandsheia stasjon i all hovedsak vil fungere som byttepunkt mellom 


transportmiddel. Etablering av et godt busstilbud er avgjørende for at stasjonen skal fungere etter hensikten.  
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Stasjonens plassering i utkanten av Brokelandsheia innebærer at den er lite synlig på stedet, og løsningen 


som er vist gir lite kontakt for reisende fra stasjonen mot bebyggelsen for øvrig. Dette bidrar til mindre 


aktivitet på stedet og at stasjonen kan oppleves som utrygg når det er få reisende der. 


Forholdet til planlagt arealutvikling 


Bebyggelsen på Brokelandsheia konsentreres i stor grad langs rv.418, fra avkjøringen til E18. Topografi og 


avstand til bebyggelse gjør det vanskelig å bygge videre på eksisterende bebyggelsesstruktur rundt 


knutepunktet. Det er per i dag lav konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser på og rundt Brokelandsheia, og 


det er relativt store avstander til områder med høy konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser. Jernbanens 


inngripen i landskapet er omfattende. Brokelandsheia skal etter kommunens ønsker bygges videre på som 


lokalsenter og det er ønskelig med utvikling av en «stasjonsby». Det er lav befolkningsvekst i Gjerstad 


kommune. 


Stasjonen vil hovedsakelig fungere som byttepunkt mellom tog og buss eller bil for reisende som skal et godt 


stykke videre. Det er dermed en viss sannsynlighet for at stasjonsetablering på Brokelandsheia vil bidra til å 


forsterke den bilbaserte bebyggelsesstrukturen på området. 


 


Figur 72: Knutepunktutvikling Brokelandsheia 


 


12.1.6 Rugtvedt – mulig stopp for et regiontogtilbud i ytre korridor 


Rugtvedt består av eneboliger og bilbasert næringsvirksomhet uten noen tydelig sammenheng. 


Næringsvirksomhet er basert på biltilgjengelighet, det er få definerte uterom og store asfaltflater. 


Stasjonsområdet ligger i overgangen mellom boligbebyggelse og nåværende og fremtidig næringsvirksomhet, 


og jernbanetraseen kan medføre inngripen i bygningsmassen på området. Lokale tilpasninger kan likevel 


styrke stedet ved økt konsentrasjon mot stasjonen som målpunkt. 


Etablering av Rugtvedt stasjon bygger opp under målsetning om å forsterke Rugtvedt som lokalsenter. 
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12.1.7 Fiane – mulig stopp for regiontogtilbud i ytre korridor 


Bebyggelsen på Fiane er konsentrert i randsonen av jordbruksområdene i skrånende terreng nord for 


foreslått stasjon. Næringsvirksomhet og størst konsentrasjon av boligbebyggelse ligger langs Rv 418. 


Stasjonen er plassert midt i jordbrukslandskapet, innenfor nevnte hensynssone og med en viss avstand til det 


som er av tettere bebyggelse. Jernbanens inngripen i landskapet blir derfor omfattende. Det ligger en 


mulighet for å begrense grad av inngrep ved å flytte stasjonen lenger mot nord, eller lenger mot sør. I begge 


tilfeller ville stasjonen kunne følge landskapsformer som er her i dag. Ved å legge den lenger mot nord vill 


man også komme nærmere eksisterende og planlagte utbyggingsområder. 


Plassering av stasjon på Fiane bryter med Gjerstad kommune sitt ønske om å utvikle Brokelandsheia som 


knutepunkt langs jernbanen og E18. Stasjonen vil i all hovedsak fungere som byttepunkt mellom 


transportmidler for reisende som skal et godt stykke videre med buss eller bil. Det aktuelle forslaget til trase 


og plassering av stasjon på Fiane tar ikke hensyn til eksisterende bebyggelsesstruktur og hensynssone for 


landskap, og en eventuell videreutvikling må ta disse faktorene inn over seg. 


 


12.1.8 Neslandsvatn – mulig stopp for et regiontogtilbud i indre korridor 


Neslandsvatn består av eneboligbebyggelse som følger terrenget. Jernbanetraseen følger ikke terrenget på 


tilsvarende måte, og har til dels stor inngripen i landskap og dels i bebyggelse. Det kan med fordel vurderes 


om traseen kan roteres noe og legges bedre i forhold til terrenget for å redusere landskapsinngrep.   


Etablering av Neslandsvatn stasjon med tilhørende styrking av kollektivtilbud er i tråd med kommunens 


planer om boligfortetting på Neslandsvatn. Drangedal er en kommune med lav befolkningsvekst. 


Neslandsvatn har per i dag få innbyggere og lite arbeidsplasser, noe som tilsier at etablering av stasjon på 


Neslandsvatn ikke er i tråd med nasjonale forventninger til areal- og transportutvikling. 
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12.2 RAMS 


Formålet med RAMS analysen er å vurdere om det er vesentlige forskjeller mellom jernbanekonseptene, men 


også om det er generelle farekilder ved bygging av jernbane i tiltaksområdet. RAMS-analysen belyser ulike 


tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer ved de ulike alternativene, primært knyttet til driftsfasen. Dette er 


med på å danne et bilde av kompleksiteten i utbyggingen, og følgelig risiko i gjennomføringsfasen, samt 


robusthet i driftssituasjonen.   


Alternativene er vurdert i forhold til:  


 Mulig påvirkning/betydning for jernbanes sikkerhet, oppetid og vedlikeholdbarhet i driftssituasjonen 


 Mulig eksponering av omgivelser (mennesker og virksomheter) for risiko fra jernbane 


For detaljer henvises til vedleggsrapport om RAMS-analyse.  


12.2.1 Håndterbar risiko ved generelle utfordringer for alle konseptene 


Alle alternativene en høy tunnel/bru-andel, som representerer en gjennomgående problemstilling. 


Tiltaksområdet består av kupert skogsterreng, noe som fører til at alle strekningene vil ha mange og til dels 


lange tunneler, korte dagsoner og høye bruer. Situasjonen med til dels mange og korte dagsoner kan gjøre 


det utfordrende å finne gode løsninger for plassering og tilkomst til beredskapsplasser.  


Hovedutfordringene bygger på: 


 Lange tunneler og korte dagsoner: Fører til at mange av dagsonene inngår i det som blir definert som 


tunnel. Evakueringsløsninger og løsninger med tanke på vedlikehold må vurderes. Selv om de korte 


dagsonene fører til at man formelt sett får til dels lange tunneler, vil dagsonene også ha en positiv effekt 


ved at de gir en naturlig utlufting av røyk ved et brannscenario.  


 Tunneler går igjennom skogterreng uten bilveger: Det må sees på muligheter for nødetater å ta seg til 


tunnelen og de avsatte evakueringsområdene.  


 Tunneler går ut i bru i bratt terreng og høyt over havet: Problemstillingen gjør det utfordrende å finne 


områder som tilfredsstiller kravene til et beredskapsområde, og det bør sees på løsninger for tilkomst for 


nødetater.  


 Lange og høye bruer, kan sette begrensinger for oppetid, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. For eksempel på 


grunn av sårbarhet for sterk vind og at eventuelle bropilarer kan være utsatt for sammenstøt med skip. 


Alle korridoralternativer har med andre ord visse utfordringer, men ingen som er av en slik art at de vurderes 


å ikke være håndterbare i videre planlegging. Det ble påpekt enkelte forhold som bør vurderes i eventuelt 


kommende planfaser, som gjengis i kapittel 9.  


12.2.2 Særskilte utfordringer for Konsept M.2 Billigkonseptet og Y.2 Hastighetskonseptet  


Utover generelle utfordringer som belyst i kapitlet over, så fremstår Konsept M.2 med enkeltspor og lavere 


hastighet og Konsept Y.2 som noe mer utfordrende i forhold til RAMS-aspekt:  


 M.2 er foreslått som en enkeltsporet løsning. Løsningen kan gjøre det utfordrende å legge til rette for 


evakuering fra tunnelene på strekningen. Løsningen vil også være mindre robust i forhold til oppetid da 


blant annet vedlikeholdsarbeid vil kreve stans av togtrafikk.   


 Y.2 kan by på RAMS utfordringer med tanke på jernbanebru over Frierfjorden, hvor det både er krevende 


fjellforhold og potensiell sidevindsproblematikk. 
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12.3 Fleksibilitet for videre utvikling av jernbanetilbudet 


12.3.1 Fjerntog 


For videre utvikling av fjerntogtilbudet er det flere forhold som er relevante: 


 Kapasitet: Konseptene I.1, Y.2 og M.1 har vesentlig bedre kapasitet enn M.2. Dette gir større fleksibilitet 


for framtidig vekst i togtrafikken. 


 Kobling mot IC: Som beskrevet i kapittel 9.3.1, kan en aktuell mulighet for å øke kapasitet på togtilbudet 


til og fra Sørlandet være å forlenge en IC-pendel fra Vestfold sørover. Dette vil kunne muliggjøre høyere 


frekvens på Grenlandsbanen også før kapasiteten inn til og gjennom Oslo er bygget ut. Forlengelse av IC-


pendel er mulig i konsept M.1, M.2 og I.1, men ikke i Y.2. 


 Kobling mot sør: Konsept Y.2 ligger lengre ut mot kysten, og korresponderer bedre med planer/skisser for 


framtidig utvikling av en kystnær Sørlandsbane. Ikke minst høydemessig legger denne traseen bedre til 


rette for videreføring sørover enn de andre konseptene. M.1 og M.2 kan imidlertid oppnå samme 


fleksibilitet ved å velge samme trasé som Y.2 vest for Tangen 


 Kobling mot nord: På lang sikt kan det bli aktuelt med et høyhastighetsspor mot Oslo gjennom indre 


Vestfold, dersom det er behov for større kapasitet enn det som er mulig på IC Vestfold. Slike løsninger er 


vurdert i Høyhastighetsutredningen. Alle konseptene vurderes å kunne kobles til en slik trasé, men 


dersom de stasjonene som er skissert skal benyttes, vil det være lettere å etablere slike koblinger i 


konsept I.1 (via Skien stasjon og deretter østover) og Y.2 (via Porsgrunn stasjon, og deretter østover) enn i 


M.1 og M.2. 


12.3.2 Lokal-/regionaltog 


Investering i dobbeltspor Porsgrunn-Skien i konsept I.1, tilrettelegger bedre for et forsterket lokaltilbud i 


Grenland (Bratsbergbanen) enn de andre konseptene, mens I.1, M.1 og M.2 gir større mulighet for å 


videreføre en IC-pendel sørover enn Y.2, da førstnevnte inkluderer stopp i Porsgrunn. 


Med hensyn til lokaltogtrafikk på eksisterende Sørlandsbane er det i alle konsepter vist muligheter for 


tilsvinger som muliggjør et slikt togtilbud. Dette inngår imidlertid ikke i konseptene slik det er 


kostnadsestimert og analysert. 


Lokaltrafikk på ny bane vil kunne etableres, med link til dagens Sørlandsbane, eller som et IC-tilbud mot 


Sørlandet (krever investeringer i økt kapasitet på dagens bane, eller ny bane). På grunn av økt trafikk og 


hastighetsforskjeller vil da dobbeltspor være nødvendig. Som opsjoner er det gjort rede for mulige stasjoner 


for lokalt togtilbud. 


12.3.3 Godstog  


I konseptanalysen for IC Vestfoldbanen beskrives det at det ikke er kapasitet for gjennomgående godstog 


under normal drift. Det er planlagt for godstog i avvikssituasjoner og trafikkavviklingen for godstog etter 


utbygget IC på Vestfoldbanen blir dermed en videreføring av dagens situasjon.  Sørlandsbanen vil fortsette å 


være primærrute for godstransport mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger. Markedsanalysen peker på at et 


behov for å kjøre godstransport på Grenlandsbanen da primært vil kunne drives av:  


 Godsvolumer som oppstår i regionen (som følge av produksjon) 


 Godsvolumer som ankommer regionen (f. eks med skip) og skal videre vestover til Kristiansand/Stavanger 


Godsvolumene som oppstår i regionen er industrigods som i all hovedsak fraktes med skip. Volumene over 


Grenland havn er generelt sett innsatsvarer til industrien eller eksport av industriens produksjonsvarer. Dette 


godset vil ha begrenset nytte av en Grenlandsbane, med unntak av potensielle «feeder»-løsninger for kortere 


jernbanetransporter fra produksjonssted til havn, tilsvarende som kalktoget med kalkstein til Norcem som 


fraktes 10 km fra Porsgrunn til Brevik.  
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Transittgods, det vil si gods som ankommer regionen og skal videre er i dag beskjedent. Det ligger et potensial 


i å avlaste østsiden av Oslofjorden med gods som skal til Vestlandet og nordover, gjennom økt 


containertransport over havnene i Grenlandsregionen. Utvikling av Brevik havn og eventuelt Frier Vest for 


intermodale transporter kan underbygge en slik satsing. Det er utfordrende å anslå hva dette kan bety av 


godsvolumer, men gitt en slik satsing vil Grenlandsbanen kunne påvirke og medvirke til et eventuelt tilbud, og 


konseptene vil slå noe ulikt ut. Fra vestsiden av Frierfjorden (Frier Vest) vil det på grunn av terrengmessige 


forhold være lettere å nå midtre korridor og konsept M.1 og M.2 med et sidespor, enn ytre korridor og 


konsept Y.2, og avstanden til indre korridor med konsept I.1, er lengre enn til midtre korridor. 


Dersom premisset om at godstog kun skal kjøre over Vestfoldbanen i avvik endres, og gods likevel skal gå via 


Grenlandsbanen og IC Vestfold, vil konseptene med dobbeltspor ha langt bedre kapasitet til å avvikle 


godstrafikk enn enkeltsporkonseptet M.2.  
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13 Samfunnsøkonomisk analyse 


Samfunnsøkonomisk analyse av konseptene omfatter både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser som 


består av følgende elementer: 


 Ikke prissatte virkninger (natur og kultur) 


 Prissetting av naturinngrep 


 Analyse av produktivitetsgevinster 


 "Standard" prissatte konsekvenser, det vil si nyttekostnadsanalyse i tråd med Jernbaneverkets 


metodehåndbok 


 De ulike analysene er dokumentert i delrapporter og oppsummeres kort nedenfor. 


13.1 Ikke prissatte virkninger 


Ikke-prissatte tema er verdier og ressurser som ikke kan omsettes på et marked, og som det er vanskelig å 


anslå kroneverdien på. Konseptene (med unntak av buss- og vegkonseptet) er vurdert i forhold til temaene:  


 Naturmangfold og naturressurser 


 Nærmiljø og friluftsliv 


 Kulturmiljø 


 Landskapsbilde 


Konsept I.1 og konsept M.1 er de to konseptene som har lavt til middels konfliktpotensial for alle tema. M.1 


har størst konflikt av disse to, da et større INON15-område vil bli borte. Konsept M.2 går gjennom områder 


med svært høy tetthet av fredete kulturminner. To steder medfører dette nærføring til verdifulle automatisk 


fredete kulturminner. Porsgrunn har byområder med nasjonal interesse og i området rundt byen ligger flere 


felt med monumentale gravhauger. Traséen berører et gravfelt i vest. Konsept Y.2 har et høyt 


konfliktpotensial for tema naturmangfold. Området mellom Porsgrunn og Bamble har nasjonalt viktig 


naturmiljø. Traséen ødelegger tre utvalgte naturtyper og ni naturtyper av nasjonal verdi (A). I tillegg berøres 


også et verneområde. En skjønnsmessig vurdering av konseptenes konfliktpotensial er oppsummert i  


 


. 


                                                                 


15
 Inngrepsfrie naturområder i Norge 







161 


  


 


Figur 73: Ikke prissatte konsekvenser - fordeling av konfliktpotensial for hvert konsept 


13.2 Prissetting av ikke-prissatte virkninger 


Som beskrevet i kapitlet over, vil jernbanekonseptene innebære ulike inngrep i naturområder og påvirke 


miljøet på ulike måter, men dette er utfordrende å prissette og inngår derfor normalt ikke som del av 


nyttekostnadsanalysen. 


For å vurdere om de ikke-prissatte virkningene kan påvirke rangeringen av konseptene, er det gjort et forsøk 


på å prissette de ikke-prissatte virkningene. Det er benyttet økonomiske verdsettingsmetoder for å prissette 


de miljøvirkningene, eller økosystemtjenestene, som blir eller kan bli påvirket.  


Den samlede nåverdien (verdien i dag av alle fremtidige kostnader) av naturinngrepene er beregnet til noen 


hundre millioner kroner. For de fleste konseptene betyr tap av nærrekreasjonsverdier mest, sammen med 


tap av bruks- og ikke-bruksverdier knyttet til stedlig identitet, kulturarv og -miljø og redusert verdi av 


naturarv (ikke-bruksverdier knyttet til tap av naturområder/naturmangfold) som er betydelig i en del av 


konseptene. Jordvernverdien tillagt jordbruksjord teller også med. 


Konsept Y.2 kommer adskillig bedre ut i beregningene enn de tre øvrige alternativene. Dette skyldes først og 


fremst lavere miljøkostnader knyttet til rekreasjon og stedlig identitet og kulturarv, som igjen har 


sammenheng med at det er relativt få som antas å få redusert sine rekreasjonsverdier og opplevelse av 


stedlig identitet, kulturarv og miljø i dette konseptet enn i de øvrige. Sammenstillingen er basert på et snitt av 


et anslått spenn innenfor hver kategori. For detaljert informasjon, henvises det til delrapport Prising av 


naturinngrep.  
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Figur 74: Estimat på prissetting av ikke-prissatte virkninger. 
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Figur 75: Ikke prissatte konsekvenser - oversikt over de viktigste verdiene 


 


13.3 Produktivitetsgevinster 


Gjennom empiriske data kan man vise til at et bedre transporttilbud gir økt gjennomsnittlig produktivitet for 


arbeidstakerne. Effekten er knyttet til at større og mer integrerte regioner gir bedre samsvar mellom tilbudt 


kompetanse og behov i arbeidsmarkedet, mulighet for deling av produkter, innsatsvarer og tjenester på tvers 


av regioner og større potensial for læring ved hjelp av lettere spredning av nye ideer og utvikling. For å 


verdsette denne effekten, er det gjort en netto ringvirkningsanalyse, der produktivitetsgevinster beregnes 


med bakgrunn i: 


 Bedre integrering av arbeidstakere i et større arbeidsmarked 


 Bedre tilgang for bedrifter til flere arbeidstakere, kunder og leverandører 


 Etablering av bolig og næringsvirksomhet 
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Alle banekonseptene innebærer økt frekvens på togavganger, med en avgang ekstra for alle stasjoner mellom 


Oslo og Kristiansand (1 tog i timen vs. 1 tog annen hver time i referansealternativet). Frekvensøkningen, 


kombinert med reduksjon i avstandsulempen som følge av redusert reisetid, er bakgrunnen for 


verdiskapningseffektene. For buss- og vegkonseptet er redusert reisetid hovedårsaken til mernytte. 


Samlet sett gir en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen en bedre sammenkobling av 


arbeidsmarkedene i regionen. For banekonseptene er verdien på netto ringvirkninger beregnet til 200 


millioner årlig, som 2,468 milliarder over 40 år med 4 prosent rente, altså betydelige netto ringvirkninger. For 


buss- og vegkonseptet er netto ringvirkninger beregnet til 327 mill. kr over 40 år, og virkningen er betydelig 


lavere noe som blant annet skyldes at tiltaket på jernbane gir større reduksjon i avstandsulempen enn det 


man får av vegtiltaket.  


 


Figur 76: Produktivitetsgevinster som følge av utbygging av en sammenkobling (M.1) og buss- og 
vegkonseptet 


Beregningene må tolkes som et uttrykk for stort potensial for utvikling av næringsvirksomhet langs 


strekningen. Det er viktig å understreke at disse effektene er ventet å oppstå over tid, dersom man lar bo- og 


sysselsettingsmønsteret utvikle seg naturlig rundt det sterkt forbedrede transporttilbudet. Gevinstene vil 


realiseres dersom kommunene imøtekommer økt etterspørsel etter bolig- og næringsarealer, slik at man får 


en fortetting av økonomisk aktivitet i regionen.  


13.4 Prissatte virkninger - nyttekostnadsanalyse 


Samfunnsøkonomisk nytte beregnes gjennom en standard nyttekostnadsanalyse, der investeringskostnadene 


sees i sammenheng med nytte for trafikanter, operatører, det offentlige og tredjepart.  


Transportanalysene inngår som en viktig del av nyttevurderingen. Som tidligere diskutert er det noe 


usikkerhet knyttet til resultatene fra transportanalysene. Markedsanalysen peker på at toget mest sannsynlig 


vil ta markedsandeler fra både fly og bil ved en sammenkobling. Av den grunn er det utført en 


nyttekostnadsanalyse der trafikantnytte blir justert noe i retning av resultatene fra markedsanalysen. Denne 


alternative analysen inkluderer også nytteeffekter for godstransport i tilfelle der godstog over 


Grenlandsbanen i stedet for eksisterende Sørlandsbane. Det er kjørt transportmodellberegninger av hvilken 
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nytte redusert reisetid vil gi for godstogene og vurdert nytteeffekter av en slik endring. For mer detaljer 


knyttet til dette, henvises til delrapport Transportanalyser. 


I analysene inngår hverken samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til naturinngrep og/eller 


produktivitetsgevinster. Når det gjelder sistnevnte, er deler av effekten i netto ringvirkningsanalysene 


allerede inkludert i nyttekostnadsanalysen, gjennom trafikantnytte. Det er utfordrende å angi hvor mye nytte 


som eventuelt skal legges til uten fare for «dobbelttelling», og beregnede produktivitetsgevinster holdes 


dermed utenfor nettonytte-beregningene. Når det gjelder prissetting av naturinngrep, inkluderes disse i en 


egen analyse, for å vurdere om dette endrer rangeringen av konseptene.  


Dette gir tre ulike nyttekostnadsanalyser: 


 En konservativ analyse der input fra transportmodellen benyttes direkte 


 En analyse der toget tar markedsandeler fra fly og bil og det i tillegg er mulig å kjøre godstog over 


Grenlandsbanen (endring i trafikantnytte). 


 En analyse der ikke prissatte konsekvenser inkluderes for å vurdere om dette endrer rangeringen av 


konseptene  
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13.4.1 Netto nåverdi per budsjettkrone (konservativ) 


Nytten fratrukket investeringskostnader (netto nåverdi) blir negativ i alle konsepter. Konsept M.2 kommer 


best ut, deretter følger Hastighetskonseptet Y.2, Fylkesplankonseptet M.1, Buss- og vegkonseptet og til slutt 


Byutviklingskonseptet I.1. Byutviklingskonseptet I.1 har dårligst nyttekostnadsbrøk, og er også dårligst av 


jernbanekonseptene på de fleste nyttekomponentene i analysen. 


 


Figur 77: Samfunnsøkonomisk analyse. Beregnet netto nåverdi per budsjettkrone  


Av jernbanekonseptene ser både Y.2 og M.1 ut til å gi et bedre tilbud til de reisende og generere høyere 


billettinntekter enn M.2. Hastighetskonseptet Y.2 og Fylkesplankonseptet M.1 scorer også høyere enn M.2 


med hensyn til ulykker, miljø og helse (nytte for tredjepart). Investeringskostnadene er imidlertid lavere i M.2 


og fører til at dette konseptet rangeres som det beste når man ser nytten i forhold til kostnadene. 


Buss- og vegkonseptet har vesentlig bedre trafikantnytte enn de øvrige konseptene, men høy 


investeringskostnad og negativ effekt på ulykkeskostnader, helse og miljø bidrar til at nettonåverdien blir 


dårligst i dette konseptet. Det må understrekes at investeringskostnadene for buss- og vegkonseptet kun er 


grove anslag, da deler av E18-utbyggingen ikke er planlagt ennå, slik at det ikke foreligger kostnadsestimater 


for hele strekningen. For detaljer, se tabell 20. 


Usikkerhetsanalyse med Monte Carlo-simulering viser at negativ netto nytte er et mer sannsynlig utfall en 


positiv, men at det finnes sannsynlighet for at resultatene kan bli positive.  Følsomhetsanalyser med 


inkludering av godstransport og økning i togreiser Oslo–Kristiansand viser at nytten av Grenlandsbanen kan 


bli positiv dersom noen av forutsetningene for analysen endres. 


 


13.4.2 Netto nåverdi per budsjettkrone ved endret trafikantnytte 


I markedsanalysen angis et større potensial for at toget kan få mer av flytrafikken enn det som framkommer 


av RTM-analysene når det gjelder reiserelasjonen mellom Oslo og Kristiansand. På dette grunnlaget er det 


gjort en følsomhetsanalyse der vi antar en annen transportmiddelfordeling enn i den konservative analysen.  


I tillegg er det inkludert nytteeffekter som følge av at godstogene kan fremføres over Vestfoldbanen og 


Grenlandsbanen og dermed oppnå reisetidsbesparelser mellom Oslo-Kristiansand/Stavanger.  
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Endret reisemiddelfordeling og tilretteleggelse for godstog over Grenlandsbanen bidrar til å forbedre nytten i 


konseptene. Konsept M.2 blir samfunnsøkonomisk lønnsomt med disse forutsetningene. 


 


Figur 78: Samfunnsøkonomisk analyse: netto nåverdi per budsjettkrone ved endret trafikantnytte 


 


13.4.3 Netto nåverdi inkl. ikke prissatte konsekvenser 


For å vurdere om de ikke-prissatte konsekvensene vil endre rangeringen av konseptene, legges prissettingen 


av disse inn i nyttekostnadsanalysen, på kostnadssiden. Ikke-prissatte konsekvenser er ikke vurdert for buss- 


og vegkonseptet, slik at dette ikke inkluderes i sammenstillingen. Den innbyrdes rangeringen av konseptene 


endres ikke, men de får noe dårligere nytteeffekt. 


 


Figur 79: Samfunnsøkonomisk analyse: netto nåverdi inkl. prissatte ikke-prissatte konsekvenser 
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Tabell 20: Resultattabell for nyttekostnadsanalysen – konservativ analyse. Mill. kr., nåverdi i 2022 


 Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/ 
veg 


Buss/ 
veg 


16
 


Trafikantnytte             


1.1 Kollektivtransport, referansetrafikk 4677 5795 6126 5612 6638 1245 1245 


1.2 Kollektivtransport, overført og nyskapt 725 926 945 834 1109 41 41 


1.3 Persontrafikk, andre transportmidler -3 -3 -3 -3 13 7474 7474 


1. SUM TRAFIKANTNYTTE 5400 6719 7069 6443 7760 8760 8760 


Operatørnytte             


2.1 Persontog, markedsinntekter 9204 9125 9649 8597 9394 -974 -974 


2.3 Persontog, kostnader -2789 -2707 -2707 -2710 -2684 0 0 


2.4 Andre operatører, markedsinntekter -3700 -3769 -4110 -3713 -4158 997 997 


2.6 Andre operatører, kostnader 1834 1761 2024 1787 2074 -730 -730 


2. SUM OPERATØRNYTTE (før off. kjøp) 4550 4409 4855 3961 4626 -707 -707 


Offentlig nytte             


3.1 Infrastrukturavgifter jernbane 0 0 0 0 0 0 0 


3.2 Drifts- og vedlikeholdskostnader, infrastruktur jernbane -244 -230 -235 -233 -232 0 0 


3.4 Andre virkninger på offentlige budsjetter -312 -313 -341 -306 -348 494 494 


3. SUM OFFENTLIG NYTTE (ekskl. off. kjøp) -556 -544 -577 -538 -580 494 494 


Nytte for tredje part             


4.1 Reduserte ulykkeskostnader -419 -374 -380 -397 -371 -748 -748 


4.2 Reduserte støykostnader -42 -44 -39 -39 -37 -16 -16 


4.3 Reduksjon i lokale utslipp 157 157 172 154 177 -178 -178 


4.4 Reduksjon i utslipp av klimagasser 236 236 258 231 264 -316 -316 


4.5 Helsegevinster, overført biltrafikk 127 123 128 119 165 -214 -214 


4. SUM NYTTE FOR TREDJE PART 59 99 140 69 197 -1471 -1471 


5. RESTVERDI 1563 2320 2519 2480 2806 0 0 


6. SKATTEFINANSIERINGSKOSTNADER -3064 -2289 -2191 -1258 -2076 -3592 -96 


BRUTTO NÅVERDI (SUM AV 1 TIL 6) 7950 10714 11815 11156 12733 3484 6980 


7. INVESTERINGSKOSTNADER -21178 -17321 -17321 -11638 -16509 -17480  


NETTO NÅVERDI (BRUTTO NNV - INVESTERINGSKOSTNADER) -13227 -6607 -5506 -481 -3776 -13997 6980 


NETTO NÅVERDI PR. BUDSJETTKRONE (NNB)  -0.876      -0.606      -0.535      -0.089   -0.389       -
0.779  


 


NETTO NÅVERDI PR. INVESTERT KRONE  -0.625      -0.381      -0.318      -0.041   -0.229       -
0.801  


 


Alle positive beløp i tabell 20 representerer nytte av at banen/vegen blir bygget, sammenliknet med en 


situasjon der den ikke bygges. Negative beløp indikerer redusert nytte. I det konservative estimatet tas det 


ikke hensyn til den forventede nytteøkningen for godstrafikk på strekningen eller den forventede økte 


overføringen av personreiser med tog som det legges opp til i kapittel 11  i delrapporten om prissatte 


virkninger. 


                                                                 


16
 Nytten vil bli lavere i vegkonseptet enn vist her dersom man tar hensyn til bompengefinansiering 
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Tabell 21: Resultattabell for nyttekostnadsanalysen – rimelighetsjustert analyse. Mill. kr., nåverdi i 2022 


 Indredre M1BM1B M1T 
M1T 


M2M2 Y Ytre 
tre 


Buss/ 
veg 


Buss/ 
veg/vg 


Trafikantnytte             


1.1 Kollektivtransport, referansetrafikk 4677 5795 6126 5612 6638 1245 1245 


1.2 Kollektivtransport, overført og nyskapt trafikk 1147 1429 1446 1294 1632 41 41 


1.3 Persontrafikk, andre transportmidler -3 -3 -3 -3 13 7474 7474 


1.4 Nytte, godskunder 417 417 417 417 417 1874 1874 


1. SUM TRAFIKANTNYTTE 6238 7639 7986 7320 8701 10634 10634 


Operatørnytte        


2.1 Persontog, markedsinntekter 9443 9361 9897 8814 9635 -974 -974 


2.3 Persontog, kostnader -2862 -2777 -2777 -2778 -2753 0 0 


2.4 Andre operatører, markedsinntekter -3700 -3769 -4110 -3713 -4158 997 997 


2.6 Andre operatører, kostnader 1834 1761 2024 1787 2074 -730 -730 


2. SUM OPERATØRNYTTE (før off. kjøp persontog) 4716 4576 5034 4109 4798 -707 -707 


Offentlig nytte        


3.1 Infrastrukturavgifter jernbane 58 58 58 58 58 0 0 


3.2 Drifts- og vedlikeholdskostnader, infrastruktur  
       jernbane 


-274 -265 -265 -262 -262 0 0 


3.4 Andre virkninger på offentlige budsjetter -356 -357 -385 -350 -392 625 625 


3. SUM OFFENTLIG NYTTE (ekskl. off. kjøp) -572 -564 -592 -554 -596 625 625 


Nytte for tredje part        


4.1 Reduserte ulykkeskostnader -348 -322 -310 -326 -301 -1211 -1211 


4.2 Reduserte støykostnader -53 -63 -50 -51 -49 -24 -24 


4.3 Reduksjon i lokale utslipp 179 179 194 176 198 -295 -295 


4.4 Reduksjon i utslipp av klimagasser 272 273 295 268 300 -487 -487 


4.5 Helsegevinster, overført biltrafikk 127 123 128 119 165 -214 -214 


4. SUM NYTTE FOR TREDJE PART 176 190 257 186 314 -2231 -2231 


5. RESTVERDI 1985 2756 2974 2915 3268 0 0 


6. SKATTEFINANSIERINGSKOSTNADER -3034 -2260 -2159 -1231 -2045 -3566 -70 


BRUTTO NÅVERDI (SUM AV 1 TIL 6) 9510 12336 13500 12745 14440 4755 8251 


7. INVESTERINGSKOSTNADER -21178 -17321 -17321 -11638 -16509 -17480  


NETTO NÅVERDI (BRUTTO NNV - INVESTERINGSKOSTNADER) -11668 -4985 -3821 1107 -2069 -12725 8251 


NETTO NÅVERDI PR. BUDSJETTKRONE (NNB)  -0.784      -0.466      -
0.380  


     
0.211  


 -0.218        -
0.714  


 


NETTO NÅVERDI PR. INVESTERT KRONE  -0.551      -0.288      -
0.221  


     
0.095  


 -0.125        -
0.728  


 


Tabell 21 er hentet fra følsomhetsanalysen kapittel 11 i delrapporten om prissatte virkninger, og tar hensyn til 


forventet økt nytte for godstransport og økt overføring av personreiser til tog. Disse resultatene legges til 


grunn for den videre drøftingen og anbefalingen.  
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14 Evaluering og måloppnåelse 


Dette kapitlet presenterer evaluering av konseptene i forhold til måloppnåelse. Resultater fra den 


samfunnsøkonomiske analysen inngår til dels i evalueringen av konseptene, da noen av målene er knyttet til 


forhold som beregnes som nyttekomponenter i analysen. Som tidligere nevnt, representerer dette enkelte 


dobbelttellinger: 


 Kollektivandel i regionen er hentet fra transportmodellberegningen, der sistnevnte inngår i beregning av 


samfunnsøkonomisk nytte 


 Trafikantnytte inngår som del av nytteberegningene i den samfunnsøkonomiske analysen, i tillegg til å 


inngå som grunnlag for å vurdere måloppnåelse. 


14.1 Evaluering 


Evalueringen tar utgangspunkt i effektmålene på: 


 Miljø 


 Regional utvikling 


 Avstandskostnader 


  


 Regional utvikling og avstandskostnader er likestilt i målhierarkiet og vektes dermed like høyt. Miljø 


vektes noe lavere, da dette ikke skiller banekonseptene.  


  


14.1.1 Miljø (vektes 10%) 


Vurdering av måloppnåelse på miljø tar utgangspunkt i kollektivandel mellom Oslo og Kristiansand i 2035.  


Kollektivandelen endres mellom referanse, buss og vegkonseptet og banekonseptene, men ikke internt 


mellom banekonseptene. Hastighetskonseptet Y.2 vil medføre en noe høyere kollektivandel (40%) enn de 


andre banekonseptene (39%-38%), men det vurderes at denne forskjellen ikke er utslagsgivende. Referanse 


og buss- og vegkonseptet medfører en kollektivandel på 29% på strekningen Oslo-Kristiansand.  


 


Tabell 22: Evaluering av effektmål miljø 


Konsept/ 


 


Evaluerings-kriterier 


Buss-og veg-


konseptet 


Hastighets-


konseptet 


Y.2 


Fylkesplan-


konseptet 


M.1 


Billig-


konseptet 


M.2 


Byutviklings-


konseptet 


I.1 


Forventet 


kollektivandel Oslo-


Kristiansand 


29% 40% 39% 39% 39% 


Score 1 2 2 2 2 


 


14.1.2 Regional utvikling (vektes 45%) 


Banekonseptene skilles i forhold til regional utvikling, der Byutviklingskonseptet I.1 er utformet med tanke på 


å nå flest befolkningsrike områder, mens Hastighetskonseptet Y.2 prioriterer raskeste vei.  
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Vurdering av konseptene i forhold til regional utvikling, tar utgangspunkt i netto ringvirkningsanalysen og 


markedsanalysens resultater for potensial for regionforstørring. De to forholdene vektes likt, og vurderingen 


baserer seg på et snitt av de to forholdene.  


Netto ringvirkninger 


Jernbanekonseptene oppnår netto ringvirkninger tilsvarende 2,4 mrd. kr. Buss- og vegkonseptet oppnår kun 


0,3 mrd. kr. Øverste score på 2,4 mrd. kr settes lik 3. Dette gir enhetsverdi på 2 468/3= 822,6 mill. kr. Buss- og 


vegkonseptet oppnår da en score tilsvarende 327/822,6=0,4. 


Potensial for regionforstørring 


Fra markedsanalysens potensial for regionforstørring skilles det i større grad mellom konseptene. Konsept 


M.1 får best vurdering i denne analysen, tett etterfulgt av Y.2. Evalueringen utføres på tilsvarende måte, der 


høyeste verdi i analysen settes lik 3.  


 


Tabell 23: Evaluering av effektmål regional utvikling 


Konsept/ 


 


Evaluerings-kriterier 


Buss-og veg-


konseptet 


Hastighets-


konseptet  


Y.2 


Fylkesplan-


konseptet 


M.1 


Billig-


konseptet 


M.2 


Byutviklings-


konseptet 


I.1 


Netto ringvirkninger 0,4 3 3 3 3 


Potensial for 


regionforstørring 


1 2,81 3 2,37 2,25 


Score 0,7 2,91 3,00 2,68 2,63 


 


14.1.3 Avstandskostnader (vektes 45%) 


Effektmålet knyttet til avstandskostnader omhandler effekter knyttet til redusert reisetid, men også 


konseptenes robusthet, hvordan de bidrar til et tilgjengelig transportsystem og i hvilken grad de er pålitelige. 


Det er derfor valgt å vurdere måloppnåelse for dette på bakgrunn av trafikantnytte fra den 


samfunnsøkonomiske analysen i tillegg til kvalitative vurderinger av robusthet, tilgjengelighet og pålitelighet 


på bakgrunn av RAMS analysen. De to forholdene vektes innbyrdes likt. 


Trafikantnytte 


Trafikantnytte hentes fra den samfunnsøkonomiske analysen, der høyeste verdi i analysen settes til 3. Buss- 


og vegkonseptet gir høyest trafikantnyttet, etterfulgt av Y.2.  Byutviklingskonseptet I.1 har lavest 


trafikantnytte grunnet en mindre reduksjon i reisetid. 


Robusthet, tilgjengelighet og pålitelighet 


I RAMS analysen ble det påpekt at konsept Y.2 og M.2 har særskilte utfordringer. Billigkonseptet M.2 


vurderes å være mer sårbart enn de andre banekonseptene i en driftssituasjon da det er enkeltspor. Blant 


annet vil togtrafikken måtte stanse ved uhell eller vedlikehold i en av de flere tunnelene på strekningen. 


Ruteplanlegging og tilbudskonsept blir også mer rigid i en situasjon der man har enkeltspor med 
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kryssingsspor. Hastighetskonseptet Y.2 krever en kryssing av Frierfjorden ved en ny bru. Her er det svært 


krevende fjellforhold og det vil være risiko for sidevind, som kan gi utfordringer i en driftssituasjon. 


Det er ikke utført RAMS analyse for buss- og vegkonseptet, da dette primært er en jernbanerelatert analyse. 


En ny firefelts motorvei vurderes likevel til å være robust, tilgjengelig og gi høy pålitelighet i 


transportsystemet. Buss- og vegkonseptet scores derfor her høyt. 


 


Tabell 24: Evaluering av effektmål avstandskostnader 


Konsept/ 


 


Evaluerings-kriterier 


Buss-og veg-


konseptet 


Hastighets-


konseptet  


Y.2 


Fylkesplan-


konseptet 


M.1 


Billig-


konseptet 


M.2 


Byutviklings-


konseptet 


I.1 


Trafikantnytte 3,00 2,66 2,42 2,21 1,85 


Robusthet, 


tilgjengelighet og 


pålitelighet 


3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 


Score 3,00 2,33 2,71 1,6 2,42 


 


Evalueringsmatrisene oppgir hvilken score konseptet har fått i forhold til måloppnåelse. Dette gir grunnlag for 


å beregne samlet måloppnåelse. 


14.2 Samlet måloppnåelse 


Basert på evalueringsmatrisen, beregnes en verdi for måloppnåelse basert på konseptets score på de enkelte 


kriteriene sammenholdt med vekting av kriteriet. Vekting av kriteriene er basert i målhierarkiet. 


Fylkesplankonseptet M.1 gir best måloppnåelse samlet sett, tett etterfulgt av Hastighetskonseptet Y.2 og 


Byutviklingskonseptet I.1. Det er relativ liten forskjell mellom konseptene, selv om de har iboende ulikheter 


mellom seg. Det er derimot tydelig av Buss- og vegkonseptet ikke oppnår samme måloppnåelse som 


banekonseptene. Dette diskuteres nærmere i kapittel 15. 


Tabell 25: Samlet måloppnåelse 


 


Forankring Evalueringkriterie Buss- og 
vegkonseptet 


Y.2 M.1 M.2  I.1 Vekt 


Effektmål Miljø 0,1 0,20 0,20 0,2 0,2 10 % 


Effektmål Regional utvikling 0,3 1,31 1,35 1,2 1,2 45 % 


Effektmål Avstandskostnad 1,4 1,05 1,22 0,72 1,1 45 % 


Samlet 
score 


  1,76 2,56 2,77 2,13 2,47 100 % 
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Figur 80: Evaluering av konseptene - samlet måloppnåelse per konsept 
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15 Drøfting og anbefaling  


Dette kapitlet drøfter resultatene fra alternativanalysen som munner ut i en anbefaling av konsept. 


15.1 Realisere en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen eller ikke 


En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen viser seg ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom. 


Det billigste konseptet M.2 gir en netto nåverdi på -480 mill. kr. Prissatte effekter som ikke er inkludert i 


beregningene tilsier en økt kostnad for naturinngrep på mellom 139-400 mill. kr, mens netto ringvirkninger 


(nytte) er vurdert til å være i størrelsesorden 2,4 mrd. kroner. En del av nytten i ringvirkningene er allerede 


hensyntatt i beregning av netto nåverdi, men det er grunnlag for å vurdere det dithen at en sammenkobling 


bør gi positiv samfunnsnytte, selv dersom prissetting av naturinngrep inkluderes. 


En sammenkobling vil kunne generere mer togtrafikk enn i referansesituasjonen og gjennom dette endre 


transportmiddelfordelingen i en mer miljøvennlig retning. Økt trafikk er ikke i seg selv et mål, og resultatene 


viser dermed en utvikling som både er ønsket og ikke ønsket. Konseptene er vurdert med utgangspunkt i 


transportmodellberegninger, som gir ingen eller svært liten overgang fra bil og fly til tog ved etablering av en 


jernbane i tiltaksområdet. Med reisetider ned mot 3,5 time mellom Oslo og Kristiansand, er det likevel 


naturlig å forvente at noe av bil- og flytrafikken vil overføres til toget. Resultater fra markedsanalysen viser at 


det er mulig å oppnå andre effekter av en slik reisetidsreduksjon, enn hva som fanges opp i eksisterende 


transportmodeller.  


Det er flere forhold som er med på å bestemme konkurranseforholdet mellom transportmidlene og følgelig 


deres markedsandeler. Pris og tid er de to viktigste variablene, men tilleggsfaktorer som sitteplass på reisen, 


byttetid, frekvens er også med å bestemme i tillegg til hvem det er som reiser. En del reisende med bil og fly 


antas å være «låst» til transportmiddel, likevel viser resultatene fra markedsanalysen at en utbygging av en 


jernbane på strekningen generelt øker togets konkurransekraft og vil ta markeder fra både bil og fly. Dette 


illustrerer at jernbanen kan øke sin markedsandel og endre transportmiddelfordelingen i en mer miljøvennlig 


retning, utover nyskapt trafikk på toget. I markedsanalysen er ikke nyskapt trafikk på tog inkludert. 


Resultatene må derfor sammenlignes med referanse, og ikke direkte med resultatene fra transportmodellen.  


Figur 81 viser resultater for strekningen Oslo-Kristiansand fra transportmodell og markedsanalysen. Fra 


venstre til høyre fremstilles referansesituasjonen i 2035, resultater fra transportmodellberegninger etter 


utbygging av jernbane (2035) og resultater fra markedsanalysen (2035). Størrelsen på kaken angir antall 


reiser til grunn for hvert diagram. 







175 


 


Figur 81: Transportmiddelfordeling Oslo-Kristiansand for referanse og utbygging av Grenlandsbanen 
(Konsept M.1 valgt) fra henholdsvis transportmodellberegning og markedsanalysen.  


Ved å endre transportmiddelfordelingen i retning av hva som gjenspeiles i markedsanalysen (overføring fra 


bil og fly til tog), samt åpne for muligheten for å kjøre godstog over Grenlandsbanen endrer samfunnsnytten 


ved konseptene seg. Konsept M.2 med disse forutsetningene vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.  


Dobbeltsporkonseptene viser pr nå ikke samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dersom man skal bygge 


dobbeltspor må det derfor være andre forhold som ikke direkte er knyttet til den samfunnsøkonomiske 


vurderingen som tilsier at dette gir gevinster, noe som drøftes i neste delkapittel. Blant 


dobbeltsporkonseptene kommer konsept Y.2 Hastighetskonseptet nest best ut etter M.2 Billigkonseptet i 


forhold til de prissatte virkningene, men Y.2 har høyest konfliktpotensial for de ikke prissatte virkningene. 


M.1 ligger nokså nær Y.2 med hensyn til netto nytte, mens konsept I.1 Byutviklingskonseptet gir minst nytte 


per budsjettkrone. Dette skyldes høy investeringskostnad og lave nytteeffekter.  


15.2 Ambisjonsnivået for en eventuell sammenkobling gir føringer for konseptvalg 


Det er i forrige avsnitt påpekt at en sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil bygge opp 


under mål om miljøvennlig transport i korridoren mellom Oslo og Kristiansand. Hvordan man velger å bygge 


ut en slik sammenkobling avhenger av ambisjonsnivået for tiltaket, og en vurdering rundt ambisjonsnivået vil 


være opp til beslutningstaker. I dette delkapitlet diskuteres fordeler og ulemper ved en utbygging med 


enkeltspor og lavere hastighetsstandard vs. dobbeltspor og høyere hastighetsstandard. Differansen mellom 


M.1 og M.2 er ca. 6 mrd. kroner, der anslagsvis 3 mrd. er knyttet til dobbeltsporinvesteringen og resterende 3 


mrd. er knyttet til hastighetsstandarden. 


Den samfunnsøkonomiske analysen tilsier at det i dag vil være mest lønnsomt å bygge ut Billigkonseptet M.2. 


Dette inkluderer en lavere hastighet enn IC-strekningene, og en bane med begrenset kapasitet, men gitt den 


fremskrevne trafikkmengden i korridoren vil tiltaket gi tilstrekkelig kapasitet til fjerntoget i lang tid fremover. 


Markedsanalysen peker på at toget vil kunne ta større markedsandeler enn hva transportmodellene gir i 


trafikktall. Ringvirkningsanalysen viser videre at potensial for regionforstørring er tilstede, gjennom et 


forbedret transporttilbud i korridoren. Begge deler angir en retning der det i fremtiden kan være ønskelig 


med hyppigere frekvens på Grenlandsbanen, utover 1 fjerntog i timen. Utvidelse av fjerntogtilbudet kan 
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kreve tiltak sør for påkoblingspunktet, det vil si tiltak på eksisterende Sørlandsbane. Full utbygging av 


dobbeltspor mellom Kristiansand og Oslo, vil kreve ytterligere 100 km med ny jernbane utover IC-strekningen 


og en eventuell Grenlandsbane. Dette vil da trolig være en kystnær trasé med mulige stasjoner i Arendal 


(Stoa), Grimstad og Lillesand, som da kan betjene et vesentlig større marked enn dagens Sørlandsbane. Dette 


vil også redusere reisetiden med ytterligere ca. 50 minutter Oslo-Kristiansand, noe som gir en reisetid på 2 


timer og 30 minutter. Tiltaket er grovt estimert til å ha en forventet kostnad på om lag 38 mrd. kr 


(basisestimat). 


En eventuell full utbygging er ikke nødvendigvis relevant på kort og mellomlang sikt, mens en forlengelse av 


IC-tilbudet til f.eks. Arendal krever mindre investeringer og kan være mer realistisk å realisere tidligere. For å 


få til dette, må det etableres lik standard på sammenkoblingen som på IC-strekningen, det vil si dobbeltspor. 


Hastighetsstandarden kan justeres, men det vil gå utover reisetidsbesparelsen.   


I konseptanalysen for IC Vestfoldbanen beskrives det at det ikke er kapasitet for gjennomgående godstog 


under normal drift. Det er planlagt for godstog i avvikssituasjoner og trafikkavviklingen for godstog etter 


utbygget IC på Vestfoldbanen blir dermed en videreføring av dagens situasjon.  Sørlandsbanen vil fortsette å 


være primærrute for godstransport mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger. Dersom denne premissen 


endres, og gods likevel skal gå via Grenlandsbanen og IC Vestfold, vil konseptene med dobbeltspor ha langt 


bedre kapasitet til å avvikle godstrafikk enn enkeltsporkonseptet M.2. Det er videre et uttrykt behov om å 


etablere sidespor til en eventuell sammenkobling, for godstog til og fra industriklyngen i Grenland. Dette vil 


kreve kapasitet på linja. Avhengig av tidspunkt, kan det være kapasitet for dette selv med en enkeltsporet 


bane, men et dobbeltspor gir økt fleksibilitet for å håndtere slike lokale godstransporter og/eller 


godstransport i avvikssituasjoner. 


Utover å vurdere tiltaksomfang i forhold til ambisjonsnivået, viser RAMS-analysen at konsept M.2 med 


enkeltspor kan gjøre det utfordrende å legge til rette for evakuering fra tunnelene på strekningen. Alle 


konseptene har til dels langs tunneler og korte dagsoner grunnet kupert skogsterreng i tiltaksområdet, men 


utfordringen blir større for konseptet M.2 nettopp grunnet banestandarden. Konsept M.2 vil i tillegg være 


mindre robust i forhold til oppetid da blant annet vedlikeholdsarbeid vil kreve stans av togtrafikk.   


15.3 Flatedekning vs. hastighet for en eventuell sammenkobling 


Et ytterligere konseptuelt valg, utover banestandard, er flatedekning vs. hastighet, representert i sine 


ytterpunkter av konsept Y.2 Hastighetskonseptet og konsept I Byutviklingskonseptet. Måloppnåelsen for Y.2 


og I.1 er tilnærmet lik, noe som nettopp illustrerer målkonflikten mellom hastighet og regional utvikling. Den 


gylne middelveg er konsept M.1 som stopper i Porsgrunn, men ikke i Skien, og har en reisetid mellom de to 


konseptene.  


Gjennom markedsanalysen vurderes potensial for regionforstørring, der M.1 med stopp på Tangen gir det 


største potensialet. Dette skyldes at M.1 konseptet har stasjoner plassert sentralt i forhold til store 


befolkningskonsentrasjoner, kombinert med en relativt kort reisetid. Konsept I.1 har stasjon både i Skien og 


Porsgrunn, men reisetiden samt stasjon på Brokelandsheia trekker potensialet for regionforstørring noe ned. 


15.4 Andre virkninger 


M.1 gir en fleksibilitet som er bedre enn Y.2 med hensyn til en mulig fremtidig IC-pendel med stopp i 


Porsgrunn og videre sørover. Konsept I.1 har tilsvarende fleksibilitet, mens konsept Y.2 ikke har felles stopp 


med IC i Grenland. Dette gjør det mindre sannsynlig at en IC-pendel vil kunne fortsette videre sørover i Y.2.  
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Det er også knyttet større risiko- og sårbarhetsutfordringer til konsept Y.2, identifisert gjennom RAMS 


analysen, med tanke på svært krevende fjellforhold og risiko for driftsutfordringer knyttet til sidevind på 


jernbanebru over Frierfjorden. 


15.5 Anbefaling  


Beregningene av samfunnsøkonomisk lønnsomhet viser at Grenlandsbanen gir positiv netto nytte ved 


utbygging av rimeligste konsept, gitt en at man tror på at en utbygging vil gi noe overført trafikk fra bil og fly. 


Utbygging av dobbeltspor på strekningen gir dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet gitt dagens 


rammebetingelser, men betydelig større fleksibilitet og robusthet i et langsiktig perspektiv. 


Med bakgrunn i en helhetsvurdering, anbefales det videre planlegging med Fylkesplankonseptet M.1. Dette 


anbefales med bakgrunn i konseptets måloppnåelse innenfor miljø, regional utvikling og reduserte 


avstandskostnader. Konseptet gir en merkostnad på 6 mrd. kr sammenlignet med det billigste alternativet 


M.2 med enkeltspor og lavere hastighet. Gitt en mernytte på ca. 2,5 mrd. og en fremtidsfleksibilitet for økt 


togtilbud på strekningen ved eksempelvis en videreføring av en IC-pendel mot eksempelvis Tangen eller 


Arendal, vurderes dette til å gi den beste samfunnsnytten på lang sikt.  
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15.6 Føringer for neste planfase 


Dersom det besluttes å gå videre med anbefalt konsept, er det i forbindelse med KVU-arbeidet avdekket 


forhold som gir føringer for neste planfase. I tillegg har Samferdselsdepartementet i sitt oppdragsbrev påpekt 


av Jernbaneverket i KVU’en så langt som praktisk mulig skal gjøre vurderinger og gi anbefalinger til 


kontraktstrategi for de mest aktuelle konseptene. I statens prosjektmodell med KVU/KS1 i tidlig fase og KS2 


før oppstartsbevilgning til prosjektet, har praksis vært at kvalitetssikring av kontraktstrategi skjer i KS2. Men 


for enkelte avtaleformer, eks. totalentrepriser eller ulike former for samspillskontrakter kan det være behov 


for å legge kontraktstrategi tidligere enn ved tidspunkt for KS2, og dette er bakgrunnen for bestillingen fra 


departementet.  


Prosjektet er foreløpig i tidlig planfase, og dette betyr at vurderingene på dette stadiet vil være overordnede.  


Det vil i eventuell videre planlegging være behov for detaljering av anbefalt strategi. Da dette prosjektet mest 


sannsynlig vil igangsettes etter større prosjekter som InterCity, Ringeriksbanen og eventuelt Oslo-navet er 


påbegynt, kan erfaringer fra disse også gi føringer for blant annet valg av kontraktstrategi. 


Forslag til gjennomføring- og kontraktstrategi omtales derfor kort her, og det vises til vedleggsrapport 


Gjennomføring og kontraktstrategi for ytterligere detaljer. Det er ikke vurdert gjennomføring- og eller 


kontraktstrategi for buss- og vegkonseptet. 


15.6.1 Gjennomføringsstrategi 


På grunn av mange grensesnitt vil det være nødvendig at planlegging av de delene av Grenlandsbanen som 


berører bybåndet i Grenland skjer sammen med planleggingen av InterCity-utbygging i Grenland. Dette 


gjelder spesielt konseptene M.1, M.2 og I.1 som har sammenfallende trasé med deler av InterCity-


strekningen mellom Porsgrunn og Skien. I henhold til fremdriftsplan for IC-strekningene, skal Porsgrunn 


stasjon prosjekteres 2021. Før den tid bør man ha bestemt om Grenlandsbanen skal bygges, da det innvirker 


på stasjonsløsningen. 


For de delene av Grenlandsbanen og IC som er tettest integrert, vil det trolig også være kostnadsbesparende 


med samtidig bygging, men med god planlegging er det ikke helt nødvendig at byggingen skjer samtidig. 


Framdriften vil være avhengig av bestilling fra besluttende myndigheter. Raskeste mulige framdrift vil være å 


bygge både Intercity Porsgrunn-Skien og Grenlandsbanen parallelt, slik at hele parsellen kan tas i bruk 


samtidig med åpning av InterCity til Porsgrunn/Skien. En alternativ fremdriftsplan, særlig for indre korridor, 


kan være å starte i bybåndet i Grenland med planlegging og bygging samtidig med InterCity, og deretter 


bygge neste etappe sørover. Indre korridor kan om ønskelig bygges ut i to eller tre etapper, der første 


utbyggingsetappe sammenfaller med InterCity-utbyggingen til Skien, andre etappe er Skien-Neslandsvatn og 


tredje etappe Neslandsvatn-Skorstøl. Midtre og ytre korridor må bygges ut i én utbyggingsetappe, slik at man 


kan ta ut nytten av tiltaket gjennom reisetidsbesparelser for fjerntog. 


Gitt påpekte RAMS-utfordringer, anbefales det videre at det utføres en beredskapsanalyse med involvering 


av nødetater tidlig i videre planlegging, for å se til at valgte løsninger vil kunne tilfredsstille krav til evakuering 


og løse muligheter for tilkomst for nødetater. Utover dette, kan usikre fjellforhold og nærhet til E18 på 


enkelte strekninger medføre risiko for ras ved påhugg i anleggsfasen. Det kan være nødvendig å utføre en 


SHA-analyse for å vurdere om det er noen avgjørende forhold i anleggsfasen som vil sette føringer for valg av 


trasé.  


15.6.2 Kontraktstrategi 


I de siste årene har Jernbaneverket blitt tilført betydelige midler som organisasjonen skal bruke på 


planlegging og bygging av ny infrastruktur. Omfanget er økende, og behovet for å sikre gjennomføringsevne 
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er stort. Økende investeringsrammer skal ikke være ensbetydende med en økning i Jernbaneverkets 


bemanning, og kontraktstrategi er et av flere verktøy Jernbaneverket kan benytte i denne sammenhengen.    


En detaljert kontraktstrategi inneholder oppgavebeskrivelse, tidsplan, budsjett, plan for styring av risiko, 


organisasjon m.v. Siden dette prosjektet foreløpig er på konseptvalgnivå, er det begrenset hvilken 


informasjon som ligger til grunn for anbefalingen. Dette gjelder også informasjon om hvordan Jernbaneverket 


som organisasjon vil være noe frem i tid, gitt jernbanereformen. Det skal opprettes et jernbanedirektorat og 


et foretak. Sistnevnte vil ha ansvaret for blant annet drift og vedlikehold, utbygging av 


jernbaneinfrastrukturen, forvaltning av jernbaneeiendommer og togstyring.  


Type kontraktstruktur (størrelse på kontrakt) og kontrakt (avtaleform) anbefales derfor i stor grad på 


bakgrunn av prosjektets egenskaper. Kapasitet og størrelse på foretaket vil kunne gi andre føringer for 


kontraktstrategi. 


Vurdering av alternativene 


Felles for alternativene er en relativt omfattende og kompleks strekning fra Eidanger/Porsgrunn og 10-12 km 


sør-vestover, gjennom tettbebyggelsen i Grenland og over Skiensvassdraget. Resterende strekning vurderes å 


være mindre problematisk, med unntak av enkelte lengre bruer og stasjoner. Disse elementene har spesielle 


egenskaper som det settes noe ekstra fokus på.  


Særskilte delstrekninger 


Strekningene Eidanger/Porsgrunn/Skien og videre sør-vestover består i all hovedsak av tunnel og korte 


dagsoner, som bør gå som enhetspriskontrakt eller utførelsesentrepriser. Dette begrunnes i at disse 


delstrekningene innehar stor risiko og er teknisk utfordrende blant annet grunnet nærhet til bebyggelse, 


nærhet til eksisterende infrastruktur, grensesnitt mot spor i drift og til dels svært krevende geotekniske 


forhold. Det vurderes derfor at risikopåslaget kan bli betydelig ved bruk av totalentrepriser. Strekningene har 


også stor innvirkning på tredjepart, som medfører at det er fornuftig at byggherre er tett på byggeprosessen.   


Strekningene gjennom bybåndet i Grenland har basisestimat i størrelsesorden 9 mrd, som tilsier en 


entreprisekostnad på omkring 4-6 mrd. netto. Erfaringsmessig kan det norske entreprenørmarkedet håndtere 


totalentrepriser opp mot 4 mrd. i dagens situasjon. Trenden de siste årene har gått i retning av økte 


kontraktstørrelser, og det forventes at også norske entreprenører tilpasser seg dette, slik at de kan håndtere 


større kontrakter på lengre sikt. Dette impliserer at det kan være aktuelt å benytte det norske 


entreprenørmarkedet til disse delstrekningene, men at også utenlandske entreprenører vil være aktuelt.  


Bruer/konstruksjoner 


Det er enkelte lengre bruer i alle alternativer, og disse vurderes å være godt egnet for totalentrepriser med 


en størrelsesorden godt tilpasset norske entreprenører. Særlig den lengre brua over Vollsfjorden i alternativ 


M.1 og M.2 kan være aktuelt for denne typen kontrakt. 


Stasjoner 


Stasjonene Eidanger, Porsgrunn, Skien, Tangen og Brokelandsheia er aktuelle for de ulike alternativene. Det 


anbefales at disse kjøres som egne utførelsesentrepriser som gir byggherre full styring med materialvalg og 


kvalitet i utbyggingen. Stasjoner representerer et tett grensesnitt mellom byggherre og kunden og har stor 


effekt på tredjepart.  
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Resterende delstrekninger 


Resterende delstrekninger omfatter traséene fra km 0 til km 50-58, det vil si delstrekningene som i hovedsak 


går gjennom jomfruelig terreng. Strekningene er relativt like på tvers av alternativene ved at de vurderes å ha 


lav kompleksitet knyttet til jernbaneutbygging og mindre behov for spesielle tiltak knyttet til grunnforhold og 


geoteknikk. Grunnet delstrekningenes egenskaper anbefales kontraktsformen totalentreprise. 


Kontraktstrukturen (størrelsen på kontraktene) kan legges opp etter hva som vil være naturlige ankomster 


inn til anlegget, og etter markedet, det vil si om man vil legge til rette for det norske markedet eller det 


utenlandske  


På de resterende delstrekningene kan man også i senere planfase vurdere samspillskontrakter for å 


opparbeide seg erfaring med denne typen avtaleform.  


Figur 82 oppsummerer forslag avtaleform for de ulike delstrekningene.  
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Figur 82: Forslag til avtaleform-kontraktstrategi 
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16 Medvirkning og informasjon 


Arbeidet med konseptvalgutredningen har skjedd i tett dialog med et bredt utvalg av 


interessentene. Åpenhet, samarbeid og medvirkning har preget denne dialogen helt frem 


til Jernbaneverket sin utarbeidelse av anbefalingen, slik KVU metodikken tilsier. 


Fremgangsmåten og metodikken er fortløpende kommunisert til interessenten gjennom 


ulike møtepunkt. I etterkant av den lukkede fasen hos JBV, er det avholdt 


informasjonsmøte hvor resultatet fra alle analysene er presentert. 


I oppstarten av arbeidet ble utredninger og kartlegginger for Grenlandsbanen og regionen gjennomgått for å 


identifisere hva som tidligere er utredet og planlagt, og hvem som hadde vært involvert i dette arbeidet. I 


tillegg tok vi med oss erfaring fra andre ulike prosjekter i JBV og SVV for å finne de mest aktuelle 


interessentene. Basert på dette inviterte vi til et heldags verksted. Dette ble avholdt 18.03.15 i Skien på 


Skagerak Arena med over 70 deltagere. Se forøvrig vedleggsrapport fra verksted. 


Verkstedet ga oss en bredere og dypere innsikt i lokale og regionale interesser. Med bakgrunn i dette 


gjennomførte vi en interessentanalyse for å kartlegge primære, sekundære og andre interessenter. Det har 


hele tiden vært et mål å være åpne og inkluderende til en bred interessentgruppe. For å strukturer arbeidet 


med involvering, benyttet vi interessentanalysen i utarbeidelse av en kommunikasjonsplan (se eget vedlegg). 


Denne planen har vært et verktøy for KVU-staben for å sikre at de rette interessentene har fått gitt innspill på 


sine interesser. Samtidig har informasjon vært et strategisk virkemiddel for å nå våre mål.  


Vi gjorde en Omverdensanalyse – Sårbarhet i juli 2015 for å identifisere mulige hendelser som krever mer av 


oss, enn de ressursene vi har tilgang til i hverdagen.  


Triggerene som kom ut av denne analysen var: 


• Større og vedvarende forsinkelser i prosjekter som fører til avlysninger av møter, samlinger m.m, som i 


sum reduserer tilliten til prosjektet. Kan også fyre oppunder at KVU-en i seg selv er en utsettelse av et 


viktig politisk spørsmål for regionen.  


• Grenlandssamarbeidet sprekker på grunn av KVU-en – som kanskje likevel ikke gir noe nytt 


• Konsepter siles ut. Trigger omkamp og ny argumentasjon og felles fronter mot prosjektet 


• Den åpne prosessen avsluttes. Tolke- og rykteflom om hva som velges og agering på bakgrunn av 


manglende informasjon om hva som faktisk foreslås 


• Konseptene legges fram på høring. Berørte agerer.  


 


Tiltakene etter analysen: 


• LEAN – sterk kontroll med framdrift. Gjennomført leanworkshop med alle fagressurser 12.08.15 


• Planlegge for møter, men ikke innkalle før vi vet de kan gjennomføres, dvs opptre ryddig overfor 


omgivelsene 


• Samle natur- og miljøaktører for å gi innspill 


• Involvere nøkkelaktører i næringsliv (transport, reise, industri, osv) 


• Ha en praktisk kortfattet kriseplan (mappe fysisk og elektronisk med viktig info) 


• Ha tilgang på ekstra ressurser i sårbare perioder som ved siling og sluttfase av prosjektet 


• Ha tilgang på bistand til betydelig mediehåndtering i perioder der prosjektledelsen må ha 


oppmerksomheten på prosjektinterne forhold 
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Hovedtiltaket for å sikre bred informasjonsflyt, medvirkning og samarbeid, var å opprette ulike 


interessentgrupper og egne møteserier med disse: 


 Referansegruppe for informasjon, involvering og lokal/ regional forankring inviterte vi politisk og 


administrativ ledelse i Fylkeskommunene, kommunene, Fylkesmann, næringsliv og organisasjoner til 


egne møter. Referat/ presentasjon er formidlet til deltagere i etterkant av møtene. Det er avholdt seks 


referansegruppemøter. 


 Ressursgruppe for å få lokalkunnskap inn i faganalysene inviterte vi saksbehandlere fra 


Fylkeskommunene og kommunene til arbeidsmøter. Referat/ presentasjon er formidlet til deltagere i 


etterkant av møtene. Det er avholdt fem ressursgruppemøter, hvor de tre første var arbeidsmøter. 


 Særmøter med transportører og Telemark fylkeskommune. Referat/ presentasjon er formidlet til 


deltagere i etterkant av møtene. Det er avholdt tre særmøter 


 Orientering på møter i regionen – vi åpnet opp for at vi på forespørsel kunne holde innlegg på ulike 


møtearenaer i regionen.  Vi har deltatt på seks slike møter. 


Prosjektet har hatt en egen nettside for å formidle informasjon om prosjektet: Her er det lagt ut info om 


Verksted, Verkstedsrapport, Bestillingsbrev, Prosjektplan, Svarbrev fra SD på planen, Brosjyre, Historikk om 


Grenlandsbanen og pressemeldinger;  www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Utredninger/KVUGrenlandsbanen  


 


Tabell 26 Tiltaksplan basert på Kommunikasjonsplanen 


# Tiltak Kanal Målgruppe Dato 


1 Oppstart Opprette nettsider Samarbeidsparter i Grenland, 


presse, publikum 


14.01.15 


2 Info om oppstart Pressemelding Samarbeidsparter i Grenland, 


presse, publikum 


18.03.15 


3 Verksted Innkalling pr e-post, 


rapport, sak på 


banenett, nettside, 


mail 


Alle 18.03.15 


4 Møte nr. 1 i 


referansegruppen 


Innkalling og referat 


via e-post 


Referansegruppen, 


styringsgruppen, publikum og 


media 


24.04.15 


5 Møte nr. 2 i 


referansegruppen 


Innkalling og referat 


via e-post 


Referansegruppen, 


styringsgruppen, publikum og 


media 


27.05.15 


6 Møte nr. 1 i 


ressursgruppen 


Innkalling og referat 


via e-post 


Ressursgruppen, 


styringsgruppen, publikum og 


media 


17.06.15 


6 Møte ikke-prissatte 


virkninger 


Innkalling og referat 


via e-post 


Telemark Fylkeskommune, 


Fylkesmannen i Telemark 


02.09.16 



http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/
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8 Møte nr. 3 i 


referansegruppen 


Innkalling og referat 


via e-post 


Referansegruppen, 


styringsgruppen, publikum og 


media 


22.09.15 


9 Møte nr. 2 i 


ressursgruppen 


Innkalling og referat 


via e-post 


Ressursgruppen, 


styringsgruppen, publikum og 


media 


22.09.2015 


10 Møte nr. 3 i 


ressursgruppen 


Innkalling og referat 


via e-post 


Ressursgruppen, 


styringsgruppen, publikum og 


media 


28.10. 2015 


11 Møte med transportører Innkalling og referat 


via e-post 


Ulike transportører i Grenland 28.10.15 


12 Møte nr. 4 i 


referansegruppen 


Innkalling og referat 


via e-post 


Referansegruppen, 


styringsgruppen, publikum og 


media 


13.11.15 


13 Innlegg Jernbaneforum 


sør 


Avtalt direkte Jernbaneforum sør 13.01.16 


14 Innlegg politisk møte Avtalt direkte Ordfører kollegiet i Grenland 29.01.16 


15 Innlegg Avtalt direkte Bystrategi Grenland adm. 


koordineringsgruppe 


12.02.16 


16 Møte Ikke-prissatte 


virkninger, 


kvalitetssikring 


Innkalling og referat 


via e-post 


Telemark Fylkeskommune, 


Fylkesmannen Telemark 


02.03.16 


17 Møte nr. 5 i 


referansegruppen 


Innkalling og referat 


via e-post 


Referansegruppen, 


styringsgruppen, publikum og 


media 


03.03.16 


18 Møte nr. 4 i 


ressursgruppen 


Innkalling og referat 


via e-post 


Ressursgruppen, 


styringsgruppen, publikum og 


media 


03.03. 2016 


19 Info om siling og 


alternativer til vurdering 


Pressemelding Samarbeidsparter i Grenland, 


presse, publikum 


03.03.16 


20 Innlegg Avtalt direkte Jernbaneforum sør  


21 Innlegg politisk møte Avtalt direkte Byutvalget Kristiansand 14.03.16 
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21 Innlegg politisk møte Avtalt direkte Bystyret Skien 14.03.16 


22 Møte nr. 6 i 


referansegruppen 


Innkalling og referat 


via e-post 


Referansegruppen, 


styringsgruppen, publikum og 


media 


25.05.16 


23 Møte nr. 5 i 


ressursgruppen 


Innkalling og referat 


via e-post 


Ressursgruppen, 


styringsgruppen, publikum og 


media 


25.05. 2016 


26 Info om ferdig utredning Banenett, nettside, e-


post 


Fylkesmannen i Telemark, 


Grenlandssamarbeidet, 


Referansegruppen, 


Ressursgruppen, 


Styringsgruppen 


Juli 2016 
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Forord 


Denne rapporten med dokumentasjon av kostnadsestimat inngår i Jernbaneverkets KVU 


(konseptvalgutredning) for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien 


har en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiandsand/Stavanger 


kan reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). 


Dette forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik- Porsgrunn 


(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920 og 30 tallet. 


Strekningen blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. Dette 


arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og Aust 


Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 


Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 


innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort 


prosjektet enda mer relevant.  


I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 


konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 


Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. 


Behov, mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 


Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold 


til måloppnåelse. Til sist er det gjort det ulike analyser bl.a. transportanalyser, 


samfunnsøkonomiske analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På 


bakgrunn av det faglige arbeidet kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell 


realisering av Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 


kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre 


politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i 


Nasjonal Transportplan. 


Rapporten er utarbeidet av Multiconsult. Fagansvarlig har vært Dag Johnsen. Lars Toverud har 


bistått på konstruksjoner, Espen Roe på tunneler/bergteknikk og Lars Mørk på geoteknikk. 


Oppdragsleder hos Multiconsult har vært Gunnar Bratheim. 


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, 


Katrine Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har 


følgende deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein 


Skartsæterhagen (kapasitet), Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove 


Geekie/Jakob Kristiansen (estimering, usikkerhetsanalyse).  


Oslo, mai 2016. 
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Om dokumentet: Dokumentasjon av kostnadsestimat  


Når kostnadsestimatet leveres til godkjenning skal Dokumentasjon for kostnadsestimat vedlegges. 


Dokumentasjonen bygges opp som gitt på de følgende sider og skal generelt ha følgende innhold: 


Kostnadssammendrag 


 Nøyaktighet på kostnadsoverslaget 


 Bakgrunn/hensikt med estimatet 


 Hvem som har utarbeidet estimatet 


 Når (perioden) estimatet ble utarbeidet 


 Prisår  


 Omfang av estimatet 


 Overordnede antakelser, forutsetninger og eventuelle særskilte avgrensninger 


 Oppsummering og begrunnelse for valg av metodikk, erfaringsdata og kilder 


 KTR-ark, inkludert identifiserte påslag for uspesifiserte kostnader (erstattes her av IC-byggeklosser 


med definerte påslag) 


 Referansesjekk 


 Sjekkliste for kvalitetssikring av estimatet 


 Håndtering av prosjekteringskostnader og byggherrekostnader  


 


Kostnadsoversikt 


 Kostnadsoversikt på overordnet nivå (produksjonskostnader, prosjekteringskostnader, grunnerverv, 


byggherrekostnader, forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger; se kapittel 2.3 Oppbygging av 


kostnadsestimat i STY-600466 Håndbok for estimering av kostnader for investeringstiltak). 


 


Detaljert kostnadsestimat 


 For klasse 0- estimater: Nøkkeltall per element gitt av nøkkeltallstruktur. 


 For klasse 1- og klasse 2- estimater: Detaljert oversikt over mengder, enhetspriser og kostnader i 


henhold til STY-600496 Mal for Prosjektnedbrytingsstruktur for estimering i JBV. 
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Om kostnadsestimatet 


1. Oppdrag 


Samferdselsdepartementet (SD) har i brev datert 4.7.2014 gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede 


en eventuell framtidig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, den såkalte 


«Grenlandsbanen».  


Prosjektet «KVU Grenlandsbanen» er en konseptvalgutredning, en tidlig planfase hvor hvert 


konsept representerer prinsippløsninger for ulike transportmåter, innenfor brede korridorer. Det 


opereres også med konsepter som forutsetter at tiltaket IKKE realiseres: 0- alternativ og  


0+ - alternativ. Disse er ikke beskrevet i dette dokumentet. 


Hensikten med kostnadsestimatet er å vurdere ulike transportløsninger og traséer mot hverandre, 


innenfor en margin på +/- 40 %. Estimatet skal brukes som underlag for KS1 (kvalitetssikring av 


statlig prosjekt) med tilhørende virkningsberegninger, og eventuelt et videre regjeringsnotat med 


vurdering av valg av konsept, planlagt oppstart mm. 


 


1.1 Overordnet omfang og avgrensninger 


Departementet ber om at prosjektet er tydelig definert, slik at kostnadsomfanget ikke øker i 


etterfølgende planfaser som følge av et merbehov. En sentral oppgave er å avgrense og definere 


grensnitt for utredningen. Dette gjøres gjennom etablering av prosjektspesifikke behov, mål og krav, 


og gir videre konsekvenser for hvilke konsepter som anbefales videre.  


I samsvar med bestillingen er det fokusert på ny jernbane mellom tilknytningspunktene, samt 


stasjoner for fjerntog.  


Stasjoner for betjening av eventuell ny region-/lokaltrafikk er ikke inkludert i arbeidet. Etablering av 


Intercity-standard mellom Porsgrunn og Skien, og eventuell opprusting av Bratsbergbanen inngår 


ikke i estimatene for Grenlandsbanen.  


Noe overlapping mellom konsepter og InterCity-utbyggingen er vurdert og beskrevet. Dette gjelder 


indre trasé, konsept I, ved Skien, samt utvikling ved Porsgrunn stasjon, konsept M og I). Estimatene 


er justert ved at overlappende kostnader som inngår i IC-utbyggingen er tatt ut av estimatene. Dette 


gjelder strekningen fra Eidanger – Vallermyrene til nordre del av Porsgrunn sentrum (Hovenga). 


All tilknytning til eksisterende infrastruktur er inkludert i konseptene og estimatene. 


 


1.1.1 Føringer fra bestillingsbrevet 


Utredningen skal ha fokus på tiltak på strekningen der det i dag ikke er jernbane 


Det er tydelig presisert i oppdragsbrevet at selv om utredningen skal vurdere virkninger for transport 


av personer og gods på hele strekningen Oslo-Kristiansand, skal det ikke vurderes fysiske tiltak på 


hele strekningen Porsgrunn-Kristiansand. Det skal fokuseres på tiltak på strekningen der det ikke er 


jernbane i dag. Det vil si mellom Porsgrunn og Brokelandsheia/Skorstøl. (Fordi dette er en 


konseptvalgutredning og ikke en tiltaksutredning er det ikke angitt eksakt hvor konseptene skal 


ende/starte.) 
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Reduksjon i reisetid  


Fokus for utredningen er å legge til rette for et mellomdistanse-/fjerntogtilbud mellom Agderfylkene 


og Vestfold/Buskerud og hovedstadsområdet, som reduserer reisetiden betydelig sammenlignet 


med i dag. Det skal identifiseres tiltak som etablerer et attraktivt togtilbud med akseptable reisetider 


i ulike markeder. Det skal også utredes hvordan buss kan spille en relevant rolle i denne 


sammenheng, gjennom etablering av 0+ - alternativ, hvor det forutsettes at E18 er ferdig utbygget 


mellom Oslo og Kristiansand  


Fremdriftsplan, gjennomføringsstrategi og kontraktstrategi. 


Det legges til grunn at realisering eventuelt skjer etter at InterCity-standard er ferdig bygget til 


Porsgrunn (år 2030 iht. nåværende bestilling fra SD). Nytten av tiltaket er avhengig av at det er 


realisert infrastruktur på Vestfoldbanen som har kapasitet, robusthet og hastighetsdimensjonering 


som kan gjøre tog mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen aktuelt og attraktivt som reisemiddel i 


korridor 3. Planlegging av prosjektet bør skje parallelt med innføring av IC til Porsgrunn for å unngå 


svært krevende omprosjektering og ombygging av jernbanen i bybåndet, få år etter at man har 


bygget InterCity-bane. 


Prosjektet vil drøfte kontraktstrategi og gjennomføringsstrategi iht. bestillingsbrevet, og komme med 


en anbefaling. Dette vil i hovedsak være totalentreprise på lange, ubebygde strekninger, og en mer 


konvensjonell entrepriseform på de spesielt krevende og komplekse, kortere strekningene i 


Porsgrunn/Skien. Samhandlingskontrakter vil også bli vurdert. Prosjektet har hatt oppstartsmøte 


med Michael Bors i JBV om dette arbeidet, og benyttet kontraktstrategi for IC som 


bakgrunnsdokument ved utarbeidelsen av prosjektets egen strategi. Prosjektet vil anbefale en 


spesifikk kontraktstrategi, men vil også skissere alternative modeller. Valg av kontraktstrategi vil 


skje ved en senere behandling av prosjektet hos bevilgende myndigheter.  


Man kan tenke seg at gjennomføring og bygging i bybåndet i Grenland skjer sammen med/som en 


del av InterCity-utbyggingen i Grenland. Korridorene sørover kan i stor grad bygges uavhengig av 


dette. Avhengig av bestilling fra besluttende myndigheter kan man bygge ferdig korridorene i sørlige 


deler (for eksempel oppstart 2025), slik at hele parsellen kan tas i bruk samtidig med åpning av 


InterCity-bane til Porsgrunn/Skien (år 2030). En alternativ fremdriftsplan kan være å starte i 


bybåndet i Grenland med planlegging (oppstart 2025) og bygging samtidig med InterCity, og 


deretter bygge sørover slik at hele strekningen står ferdig, for eksempel i 2035. 


 


1.1.2 Avgrensning og grensesnitt 


ERTMS/Signal 


Det forutsettes at Grenlandsbanen bygges med ERTMS signalanlegg. Målsetningen for ERTMS-


prosjektet er ferdigstillelse av alle strekninger innen 2030. Eksempelvis er målsetningen at 


Sørlandsbanen skal være ferdig bygget med ERTMS innen 2028, og at implementering på 


Vestfoldbanen er ferdig innen 2030, i henhold til Nasjonal signalplan.  


Eksisterende jernbane 


Innenfor planområdet vil prosjektet berøre Vestfoldbanen, Sørlandsbanen, Bratsbergbanen og 


Brevikbanen. 


Tilknytning til eksisterende bane og Intercity-strekninger er medregnet i estimatene. Mulige nye 


forbindelser, som «tilsving» Grenlandsbanen sør – Sørlandsbanen, og ny trasé for Bratsbergbanen 


Porsgrunn nord – Skien, inngår ikke i estimatene. Slike mulige tilsvinger er ikke en del av 


prosjektbestillingen. Det kan være noe overlapp mellom InterCity-prosjektet og Grenlandsbanen, 
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dette er vurdert spesielt, kfr. neste avsnitt. 


Ny InterCity-utbygging 


Intercity-parsellen Farriseidet – Porsgrunn ferdigstilles i 2018, denne avsluttes ved 


Vallermyrene/Eidanger, et stykke før Porsgrunn stasjon. Videreføring til Porsgrunn sentrum, ny 


stasjon i Porsgrunn og etablering av InterCity-standard til Skien er en del av InterCity-prosjektet, 


men løsning er ikke klarlagt.  


Dette grensesnittet er svært omfattende, og avtalen med IC-prosjektet er at JBV gjør ferdig KVU for 


Grenlandsbanen, og et eventuelt vedtak om å gå videre med et konsept vil legge premisser for 


videre planlegging av både IC-løsning og Grenlandsbanen i dette området. 


Løsningen for konseptene I og M kan fungere som InterCity-stasjon. I de tidligste estimatene for 


Grenlandsbanen var ny Porsgrunn stasjon inkludert. Konsept Y ligger lengre unna Porsgrunn 


sentrum, og stasjonen ved Vallermyrene/Eidanger kan ikke fungere som InterCity-stasjon. Dette er 


beskrevet grundigere i kapittel om konseptene. I revidert versjon av estimatene er nå strekningen 


fra Eidangerparsellen til nordre del av Porsgrunn (Hovenga) tatt ut, dette forutsettes å inngå i 


Intercity-kostnadene. 


I konsept I er det også inkludert nytt dobbeltspor Porsgrunn-Skien og ny tospors stasjon i fjell ved 


Skien sentrum/Landmannstorget. Denne traséen kan også fungere som Intercityspor til like sør for 


Skien, hvor Grenlandsbanen skiller lag med Bratsbergbanen mot eksisterende Skien stasjon. 


Denne strekningen, mellom Hovenga og Skien sentrum, er dog i sin helhet belastet 


Grenlandsbanen, siden man i Intercity-sammenheng kun planlegger å utvide kapasiteten med 


kryssingsspor på eksisterende banestrekning. 


Evt. ny stasjon for Intercity-tog i Skien sentrum kan etableres over Grenlandsbanens stasjon ved å 


bygge om og utvide eksisterende tunnel for Bratsbergbanen. Denne stasjonen er ikke medregnet i 


estimatet for konsept I. 


Hovedveinett 


Det er tatt hensyn til planer for ny fv. 32 i Porsgrunn, rv. 36 i Skien samt E18 Langangen - Rugtvedt 


(kommunedelplan) og E18 Rugtvedt - Dørdal (reguleringsplan). En mindre omlegging av E18 kan bli 


aktuelt i prosjektets søndre del ved Tangen/Sannidal. Det er medregnet en rundsum for omlegging 


av E18 og kryss på stedet, dette elementet er noe usikkert, siden omleggingen ikke er planlagt i 


detalj.  


Kommunale og regionale planer 


Det vises til beskrivelse av involvering med regionale og lokale myndigheter. Kommuneplaner og 


regionale planer (samferdselsplan for Telemark, ATP (Areal- og transportplan) Grenland) leverer 


premisser og vil måtte tilpasses eventuelt valg av konsept. Valg av konsept og plassering av nye 


stasjoner vil påvirke arealplanleggingen i området i svært stor grad. Terminaler og industriområder 


er under utvikling i området (Grenland havn, Larvik havn, nye Frier vest), og det vil være aktuelt 


med etablering av godsspor. Dette er ikke en del av prosjektet, og er ikke estimert. 


Alle konseptene omfatter etablering av en stasjon i bybåndet i Grenland (Skien eller Porsgrunn), og 


en stasjon sør i området (Brokelandsheia, Tangen/Sannidal eller Fiane). Spesielt ved Porsgrunn 


stasjon og på Brokelandsheia er det lokalt stort engasjement for å få avklart stasjonsplassering som 


grunnlag for arealutvikling/stedsutvikling. Som det fremgår av vedlagte silingsnotat og plan- og 


profiltegninger, har prosjektet relativt godt avklart stasjonsplassering på disse stedene. Stasjonen i 


Porsgrunn er forankret med lokale og regionale myndigheter, mens foreslått stasjonsløsning på 
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Brokelandsheia avviker noe fra plasseringen som tidligere ble utarbeidet lokalt. 


Gjennom senere planfaser (kommunedelplan/reguleringsplan) vil detaljert plassering og utforming 


avklares. (Tidligst oppstart av planarbeid i 2021.) Siden prosjektet ligger såpass langt frem i tid er 


det ikke hensiktsmessig å avklare detaljert stasjonsplassering og stasjonsutforming nå. Det 


estimeres med tilhørende funksjoner og arealbehov for den type stasjon vi etter JBVs 


konseptdokument for InterCity vil ha behov for.  


Det er også vist andre mulige stasjoner på tegningene (Rugtvedt, Tangen, Neslandsvatn, Fiane), for 


å vise utviklingsmuligheter for eventuell lokal-/regional togtrafikk. Dette ligger ikke inne som en del 


av prosjektets bestilling, og er derfor ikke estimert. Hensikten med å vise mulige stasjoner er å 


synliggjøre fleksible valgmuligheter med bedre flatedekning.  


Prosjektet er bedt om å se på sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, og de mulige 


stasjonene er ikke en del av prosjektbestillingen, men synliggjøres for å vise potensialet som ligger i 


hvert av konseptene.  


Øvrige kollektivtilbud 


For konsept I og M er stasjonene i Skien og Porsgrunn knutepunkter for kollektivtrafikk. For konsept 


Y forutsettes et kollektivtilbud mellom eksisterende Porsgrunn stasjon og ny stasjon for 


Grenlandsbanen nær Eidanger. Både Bratsbergbanen og bussruter vil komplettere kollektivtilbudet. 


Busstilbudet i Grenland er nylig endret til et system som kalles «Metro», og vi legger til grunn at ved 


anleggelse av nye jernbanestasjoner vil bussystemet kobles mot dette. Det lokale kollektivtilbudet, 


og eventuelle investeringer som kreves til dette, er ikke en del av estimatet. 


2. Konsepter til analyse 


Basert på to silingsrunder i henhold til prosjektets definerte behov, mål og krav er følgende 


konsepter anbefalt til analyse. Prosjektets konsepter er diskutert i JL/JD og er vedtatt av prosjektets 


styringsgruppe.  


Tabell 1 Konsepter til analyse 


Konsept Inneholder Kommentar 


I.1  


 


Indre korridor. Vestfoldbanen og ny 


bane om Skien, med stasjon i 


Skien sentrum.  


Stasjoner i Porsgrunn, Skien og på 


Brokelandsheia. Total lengde 77 km. 


M.1  Midtre korridor. Vestfoldbanen og 


ny bane om Porsgrunn. 


Stasjoner i Porsgrunn og på Brokelandsheia. 


Total lengde 66 km. 


M.2 Som M.1, men med enkeltspor og 


lavere dimensjonerende hastighet. 


Stasjoner i Porsgrunn og på Brokelandsheia. 


Det er lagt inn 3 kryssingsspor. Total lengde 


68 km. 


Y.2 Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny 


bane om Eidanger. 


Stasjoner i Porsgrunn og på Brokelandsheia. 


Total lengde 64 km.  


 


Konseptene er vist på kartet på neste side. For detaljer henvises til plan- og profiltegninger samt 


silingsrapport (se vedlegg).  
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Figur 1 Konsepter til analyse 
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2.1.1 Hovedtrekk i konseptene 


Landskapet har dalfører i nord/sør-retning, mens traséene går i retning øst/vest. Dette, sammen 


med stiv horisontalkurvatur, gir en relativt høy tunnelandel. Ved en mykere kurvatur kan 


tunnelandelen reduseres, se konsept M2.  


Hovedtall for fordeling av dagsone, tunnel/kulvert og bru er gitt i tabellene under: 


Alt. I


m km %


Bru 2199.06 2.20 3


Dagsone 24091.28 24.09 31


T unne l/Kulvert 51157.91 51.16 66


T ota l 77448.25 77.45  


Alt. M1


m km %


Bru 4164.27 4.16 6


Dagsone 14833.48 14.83 23


T unne l/Kulvert 46734.97 46.73 71


T ota l 65732.72 65.73  


Alt. M2


m km %


Bru 3574.23 3.57 5


Dagsone 29929.56 29.93 44


T unne l/Kulvert 34690.72 34.69 51


T ota l 68194.50 68.19  


Alt. Y2


m km %


Bru 2996.81 3.00 5


Dagsone 24019.56 24.02 37


T unne l/Kulvert 37524.90 37.52 58


T ota l 64541.27 64.54  


Tabell 2 Hovedtall for konsepter til analyse 


 


2.2 Fra mulighetsrommet til endelig valg av fire konsepter 


Det er anlagt et bredt perspektiv for å identifisere alle mulige konseptuelle alternativer for en 


sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette kapitlet presenterer en bruttoliste over 
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idéer og hovedgrep som er løftet frem. Enkelte konsepter er forkastet med bakgrunn i at de 


vurderes å være i strid med rammebetingelsene for utredningen.  


De resterende konseptene representerer det reelle mulighetsrommet og blir vurdert i forhold til: 


 Absolutte krav (silingsrunde 1) 


 Andre krav (silingsrunde 2) 


 


Gjenstående konsepter føres videre til Konseptanalyse for grundigere analyse.  


Iht. KVU-metodikken skal det etableres et referansealternativ (0-alternativ). Da oppstart av 


prosjektet ligger lenger frem i tid, er det utarbeidet et referansealternativ 0+ for å fange opp tiltak 


som sannsynlig er ferdigstilt før prosjektets åpningsår.  


Referansealternativer er særlig viktige i den samfunnsøkonomiske analysen, ettersom de øvrige 


konseptenes nytte og kostnader vurderes i forhold til disse. Referansealternativene beskrives kort 


her, ettersom de er del av mulighetsrommet og representerer valgbare konsepter. 


Referansealternativet, 0 


0-alternativet vil være referansen med basis i Nasjonal Transportplan (NTP), dvs. alle prosjekter 


som har oppstart senest 2018, og i tillegg «indre IC», som Jernbaneverket i denne sammenhengen 


betrakter som fullfinansiert og ferdigstilt i 2023. 


Referansealternativ (0+) 


Dette vil være alle prosjekter i 0- alternativet, og i tillegg vil det være hele «ytre IC», Ringeriks-


banen, dobbeltspor Mjøndalen – Hokksund, full E18-utbygging i korridor 3 og utbygd E134. 


2.2.1 Idéer og konseptuelle alternativer 


En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom etablering av Grenlandsbanen er 


vurdert gjennom en rekke tidligere utredninger, og det er et omfattende grunnlagsmateriale 


tilgjengelig. For å identifisere eventuelle nye muligheter og konseptuelle alternativer, er det i 


forbindelse med denne utredningen avholdt 2 idéverksteder. Til sammen danner dette grunnlaget 


for arbeidet med konseptutviklingen som har pågått i perioden april - november 2015. Idéer og 


muligheter er bearbeidet og satt sammen til en bruttoliste av konseptuelle muligheter.  


Gjennom innledende arbeid med konseptutvikling og innspill fra verkstedene er det identifisert 


følgende hovedkorridorer for området hvor det i dag ikke er jernbane: 


 Korridor I: Indre linje, via Skien og videre via Neslandsvatn, eventuelt også via Drangedal 


 Korridor M: Midtre linje, via Menstad, Tangen og Brokelandsheia 


 Korridor Y: Kystlinje, ytre linje via Rugtvedt, Tangen og Fiane 


 


Innenfor hver av korridorene kan det tenkes en rekke varianter, både av linjeføringer og 


stasjonsplasseringer. Videre kan det være kombinasjonsmuligheter mellom korridorene. For å skille 


mellom konseptene, er det her søkt å rendyrke alternativene.   


Utover de identifiserte hovedkorridorene for en mulig sammenkobling er det også identifisert 


alternative løsninger i form av:  
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 S: Konsepter via Kongsberg/eksisterende Sørlandsbane 


 B: Oppgradering av Bratsbergbanen for å styrke tilbudet mellom Porsgrunn/Skien og videre 


mot Kongsberg.  


 R: Ytre korridor i kombinasjon med oppgradering av eksisterende Sørlandsbane og 


Bratsbergbane for å betjene en «Ringbane» for lokaltrafikk og godstransport i regionen.  


 


Tabell 3 gir en oversikt over konsepter/muligheter som er løftet frem, og refererer til figur 2 og figur 


3.  


Tabell 3 Bruttoliste idéer og konseptuelle alternativer 


Konsept Inneholder Kommentar 


S1 Sørlandsbanen via Kongsberg, 


Bratsbergbanen til Porsgrunn og ny trasé for 


Grenlandsbanen langs ytre korridor (se 


Konsept Y). 


 


S2  Oppgradering av eksisterende Sørlandsbane 


fra Kongsberg via Notodden til Bø, for 


deretter å benytte eksisterende trasé på 


Sørlandsbanen. 


 


I  Indre korridor. Vestfoldbanen til Porsgrunn og 


ny bane om Skien, med stasjon i Skien. 


Det er identifisert 2 ulike 


trasémuligheter. 


Stasjonsplassering i Skien er foreslått i 


fjell ved eksisterende kollektivknute-


punkt, som er under utbygging i 


forbindelse med «Bypakke Grenland» 


fase 1 


M  Midtre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 


Porsgrunn. 


 


Innenfor denne korridoren vurderes 


også en alternativ trasé med lavere 


hastighet. 


Det er identifisert 4 ulike 


stasjonsplasseringer.  


Y  Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 


Eidanger/Porsgrunn/Herøya mot Brevik og 


ytre del av Bamble. 


Det er identifisert 3 ulike 


stasjonsplasseringer. 


R  Ringbane. Benytter Sørlandsbanen og 


Bratsbergbanen i kombinasjon med ny bane 


gjennom Grenland for betjening av lokaltrafikk 


og gods i regionen.  


 


B Bratsbergbanen. Opprustning av dagens 


Bratsbergbanen for en forsterkning av 


togtilbud mellom Porsgrunn/Skien og 


Kongsberg. 
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Figur 2 Bruttoversikt idéer og konseptuelle alternativer 
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Figur 3 Detaljer mht idéer og konseptuelle alternativer, korridor M og Y 
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2.2.2 Forkastede konsepter  


Konsept B Opprusting av dagens Bratsbergbane og konsept R Ringbane vurderes å ligge utenfor 


mulighetsrommet til denne utredningen. Dette er konsepter som ikke møter hovedgrepet i 


bestillingen for utredningen, nemlig å vurdere en sammenkobling mellom Sørlandsbanen og 


Vestfoldbanen. Det er også vurdert at begge disse konseptene kostnadsmessig har stor 


risiko/usikkerhet.  


I tråd med rammebetingelsene gitt fra departementet gjennom oppdragsbrevet, skal prosjektet 


utformes slik at kostnadsomfanget ikke øker i etterfølgende planfaser som følge av et merbehov. 


Merbehov oppstår gjerne ved løsninger der det identifiseres betydelig risiko i gjennomføring 


allerede på tidlig planstadium, eller medfører behov for etablering av tilstøtende infrastruktur i 


betydelig omfang for at løsningen skal være gjennomførbar.  


Følgende konsepter ble forkastet: 


 Konsept B - Opprusting av dagens Bratsbergbane 


 Konsept R: Ringbane 


 Konsept S1: Oppgradering av Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Bø 


 


2.2.3 Det reelle mulighetsrommet 


Basert på foregående vurderinger, anses alternativene vist i   


figur 4 det reelle mulighetsrommet 


å representere det reelle mulighetsrommet for prosjektet.  
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Figur 4 Det reelle mulighetsrommet 


 


2.2.4 Resultat Silingsrunde 1 


I silingsrunde 1 vurderes alle konsepter mot absolutt krav:  


 Reisetid Oslo-Kristiansand skal reduseres med minimum 1 time (±10 %). 


 


Konsepter som ble vurdert er listet i Tabell 4 nedenfor. Begrunnelse er gitt for de konsepter som blir 


silt ut. Oversikt over reisetid på de ulike konseptene, er gitt i eget vedlegg til silingsrapporten 


(vedlegg). 


Tabell 4: Resultater fra Silingsrunde 1 


Konsept Inneholder Reisetid 


S2 


 


Det fremføres fjerntog en gang i timen over 


Sørlandsbanen til Nordagutu, videre på en 


oppgradert Bratsbergbane og sørover via 


Grenlandsbanen i ytre trasé. 


  


Reisetiden Oslo–Kristiansand er 


beregnet til 4:14. Innfrir ikke absolutt 


krav om 1 times reduksjon i reisetid 


  


I  Indre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om Skien, Reisetiden Oslo–Kristiansand via 


indre korridor I.2 om Drangedal og 
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 med stasjon i Skien Neslandsvatn er beregnet til 3:40. 


Dette innfrir absolutt krav, men ligger 


innenfor +10%.  


Indre korridor I.1 til Neslandsvatn 


innfrir absolutt krav 


M  Midtre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 


Porsgrunn 


Begge traséforslagene innfrir absolutt 


krav. 


Y  


 


Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny bane om 


Eidanger/Porsgrunn/Herøya 


Innfrir absolutt krav 


 


2.2.5 Resultat Silingsrunde 2 


I silingsrunde 2 vurderes konseptene mot følgende kriterier:  


 Gir stasjonsplasseringene i Grenland en arealutvikling i tråd med Areal- og transportplan (ATP) for 


Telemark? 


 Inneholder konseptet/alternativet kostnadselementer som gjør et alternativ dyrere enn et annet, uten 


at det tilfører vesentlig nytte? 


 


Konsepter som vurderes er listet i tabell 5 nedenfor. Begrunnelse er gitt for de konsepter som blir 


silt ut. 


Tabell 5: Resultat Silingsrunde 2 


Konsept Inneholder Regional utvikling Kostnad Konklusjon 


I.1  


 


Indre korridor. Vestfoldbanen og 


ny bane om Skien, med stasjon i 


Skien 


Stasjonene i Grenland er plassert 


nær sentrum, ny stasjon i Skien 


ligger mer sentralt enn dagens.Gir 


god mulighet for overgang mellom 


lokaltog, fjerntog og 


buss/kollektivtilbud. 


Stasjon i fjell i Skien 


har høyere 


kostnader enn en 


stasjon i dagen. 


Konsept I.1 


videreføres 


I.2 Indre korridor: Vestfoldbanen og 


ny bane om Skien og Drangedal, 


som medfører lengre reisevei enn 


I.1 


Stasjonene i Grenland er plassert 


nær sentrum, ny stasjon i Skien 


ligger mer sentralt enn dagens. Gir 


god mulighet for overgang mellom 


lokaltog, fjerntog og 


buss/kollektivtilbud. 


Stasjon i fjell i Skien 


har høyere 


kostnader enn en 


stasjon i dagen 


Konseptet I.2 


siles ut. 
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M  Midtre korridor. Vestfoldbanen og 


ny bane om Porsgrunn 


M.1: Stasjon i Porsgrunn (like sør 


for dagens), kryssing over elva 


ved Menstad  


M.2: Som M.1, men enkeltspor og 


lavere dimensjonerende hastighet 


(160 km/t)  


M.3: Som M.1, men stasjon på bru 


ved Menstad i stedet for 


Porsgrunn stasjon 


M.4: Som M.1, men stasjon vest 


for brua ved Menstad i stedet for 


Porsgrunn stasjon 


M.5: Stasjon under bakken i 


Porsgrunn sentrum, kryssing 


under Porsgrunnselva 


Stasjon ved Menstad (M.3, M4) er 


ikke i tråd med ATP Grenland. 


Området ligger langt fra etablerte 


og planlagte knutepunkt, og treffer 


færre arbeidsplasser enn stasjon 


nærmere Porsgrunn. 


M.3 og M.4 krever økt 


tilretteleggelse for overgang 


mellom lokaltog, fjerntog og 


buss/kollektivtilbud, se 


kostnadsvurdering. 


 


Stasjonsplasseringe


ne M.3, M.4 og M.5 


er teknisk mer kom-


plekse og vesentlig 


dyrere enn ny 


Porsgrunn stasjon 


(M1 og M2). 


Stasjon under 


bakken i Porsgrunn 


(M5)med kryssing 


under 


Porsgrunnselva 


vurderes som 


teknisk svært 


vanskelig å 


realisere, og vil 


medføre svært høye 


kostnader.  


 


Konsept M.1 


og M.2 


videreføres 


Konsept M.3, 


M.4 og M.5 


siles ut. 


 


Y  


 


Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny 


bane om 


Eidanger/Porsgrunn/Herøya 


Y.1: Ny felles stasjon for IC og 


fjerntog ved Vallstad sør for 


Porsgrunn 


Y.2: Ny fjerntogstasjon i Eidanger, 


IC-stasjon ved dagens Porsgrunn 


st  


Y.3: Ny fjerntogstasjon ved 


Rød/Klepp vest for E18 mot 


Bamble (Alt Y.3) 


Y.4: Som Y.1, men trasé via 


Herøya 


Stasjonsplassering felles for IC og 


fjerntog ved Vallstad (Y.1) ligger 


ved lite utbygd område 2 km sør 


for dagens stasjon. Kan føre til 


byspredning, men vurderes å 


være med videre.  


Fjerntogstasjon i Eidanger (Y.2) 


gir mulighet for IC-stasjon i Pors-


grunn sentrum. Dårligere 


forbindelse mot sentrum for 


reisende med fjerntog  


Stasjon ved Rød/Klepp (Y3) ligger 


langt fra tettstedsbebyggelsen og 


siles ut. 


Stasjon i Y.3 ligger 


langt fra 


infrastruktur, og vil 


kreve betydelige 


investeringer. 


Trase Y.4 over 


Herøya kan antas å 


møte utfordringer 


med dårlige 


grunnforhold og 


forurensede 


masser, i tillegg til 


høy risiko ved 


nærføring til 


bedrifter med 


storulykkerisiko. 


Konsept Y.1 


og Y.2 og 


videreføres 


Konsept Y.3 


og Y.4 siles ut. 
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2.2.6 Konsepter som skrinlegges etter silingsrunde 2 


Konsept I.2 om Drangedal 


I dette konseptet vil Grenlandsbanen følge IC-strekningen til Skien (dobbeltspor Porsgrunn-Skien 


forutsettes). Det er forutsatt ny stasjon i fjell ved Skien sentrum Nord for dagens stasjon grener 


banen av mot vest, krysser i tunnel under Gulset vest for Skien sentrum, krysser Norsjøvassdraget 


og fortsetter vestover til Drangedal, før den bøyer av ned mot Neslandsvatn, videre til 


Brokelandsheia, og deretter til tilkoblingspunkt med dagens bane ved Skorstøl. Konseptet kan om 


ønskelig bygges i flere etapper. Total lengde på ny bane i konseptet er om 86 km. Reisetiden er 


beregnet til 3t og 40 minutter, på grensen til å ligge innenfor absolutt krav. 


 


Silingskriterium Konsept I.2 om Drangedal 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark Ja, Skien 


Kostnader/risiko ift. nytte Traséen er lengre enn i Konsept I.1 uten at det medfører 


vesentlig nytte. Konseptet siles ut på bakgrunn i at 


Konsept I.1 er med kostnadseffektiv av de to. 


 


Konsept M3, M4 og M5 
I alternativ M.3 og M.4 er selve sportraséen 


som i M.1. Ny stasjon etableres i M.4 vest for 


elva mellom Nenset og Kjørbekk, i M.3 på bru 


over elva med adkomstsoner på begge sider, 


og overgang til lokaltog som stopper på 


nivået under. Dersom IC-tog skal vende på 


stasjonen her, vil dette kreve etablering av et 


eget tilknytningsspor til Skien stasjon, hvor 


hensetting og vedlikehold av tog er forutsatt å 


skje også framover. Dette vil øke kostnader 


og kompleksitet i konseptet noe 


sammenlignet med M.1.  


En stasjon ved Menstad vil ligge i et område 


med få etablerte arbeidsplasser, og en 


utvikling av et knutepunkt her vil også være i 


strid med vedtatte strategier om å bygge opp 


om dagens bysentra. 


Ny bru ved Menstad vil ha seilingshøyde som 


dagens vegbru, og blir en stor og kostbar 


konstruksjon som er godt synlig i landskapet.  


 


Figur 5 Konsept M3, M4 og M5 


Som et alternativ til brukryssing er det sett på muligheten for å krysse under elva i tunnel, og det er 


innhentet informasjon fra grunnboringer utført av Statens vegvesen i forbindelse med bygging av 


Menstadbrua. Grunnundersøkelsene viser at dybden til fjell i området under Menstadbrua ligger 
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mellom kote -25 til -70, Disse dybdene baserer seg på tolkning av seismiske undersøkelser. 


Grunnboringene utført i forbindelse med de samme arbeidene ble utført på det dypeste til  


ca. kote -33. Kryssing med tunnel i fjell under elva er ut fra dette ikke mulig. En eventuell tunnel i 


fjell må da minimum ligge dypere enn kote -100, og dette er ikke forenlig med de krav som gjelder 


med hensyn til stigning dersom det samtidig skal være en stasjon i Porsgrunn. Kryssing med tunnel 


gjennom løsmasser over en lang strekning under elvebunnen er forbundet med store tekniske 


utfordringer og svært høye kostnader, og det er usikkert om det er teknisk mulig. Konsepter med 


kryssing under elva ved Menstad er derfor ikke vurdert som aktuelle. 


Alternativ M.5 med stasjon under bakken i Porsgrunn er krevende høydemessig. Ved utløpet av 


Eidangertunnelen ligger sporet på kote 17, med et høybrekk på kote 20 om lag 500 m nord for 


munningen, mens sporet på dagens stasjon i Porsgrunn ligger om lag på kote 10. Strekningen fra 


utløpet av Eidangertunnelen til elva er ca. 2,5 km, og med anbefalt stigning for lange godstog  


(1,25 %) kan man gå ned 31 m, dvs. til kote -11. Det er mulig å gå med brattere stigning, f.eks.  


2,0 % over kortere strekninger. Selve stasjonsområdet under bakken bør imidlertid ikke ha stigning, 


så det er fremdeles begrenset hvor dypt man kan komme ned. 


 


Figur 6 Løsmassekart. Kilde: NGU 


 


Videre er det stor usikkerhet knyttet til fjelloverdekning under og nær elva. Generelt er elva mellom 


Porsgrunn og Skien skillet mellom Oslofeltets kalk/leirskifre i øst, og grunnfjellets gneiss/granitt i 


vest. Fjellet stiger relativt raskt opp på østsiden av elva, mens det ligger dypere over større områder 


på vestsiden. Løsmassekartet i figur 6 viser områder med tykke marine avsetninger, hvor dybden til 


fjell er stor og tunnel mest sannsynlig er vanskelig. Områdene med forvitringsmateriale indikerer 


større sannsynlighet for at dybden til fjell er liten. 


Intensjonen i alternativ M.5 var å krysse under elva i området ved Strømtangskjæret, et skjær i elva 


hvor det stikker opp bart fjell. Dette sammenfaller med en fjellrygg som strekker seg ut mot elva fra 


sør. Dybdekart over elva viser imidlertid at det er svært dypt like nord for det aktuelle skjæret, hele 


28 meter, se Figur 7. Den store dybden gjør at det ikke er mulig å krysse under elva i fjelltunnel. 


Senketunnel er vurdert som uaktuelt, da dette vil redusere vannføringskapasiteten og øke risikoen 
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for flom. Ved utgraving for senketunnel vil det også være betydelig fare for utglidning av store 


områder, på grunn av kvikkleire langs elven og innover i Porsgrunn sentrum. 


 


Figur 7 Dybder i Porsgrunnselva. Kilde: Kystverket (www.kystverket.no) 


 


Kryssing i tunnel øst for Strømtangskjæret er ikke mulig, da det her er løsmasser med stor dybde til 


fjell. Lenger vest er det mindre dybde i elva, men med kryssing her, vil ikke stasjon kunne ligge 


under dagens stasjonsområde og muligheten for felles stasjon med InterCity-bane og 


Bratsbergbanen faller bort. 


Ut fra vanskelighetene knyttet til gjennomførbarheten av alternativet kan ikke M.5 anbefales for 


videre utredning, da en slik løsning svært sannsynlig vil medføre betydelige merkostnader 


sammenlignet med andre alternativer. 


 


Tabell 6 Samlet vurdering Konsept M3, M4 og M5 


Silingskriterium M3 M4 M5 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark. Nei Nei Ja 


Kostnader/risiko og nytte. Betydelig risiko 


og 


kostnadsomfang. 


Betydelig 


kostnadsomfang. 


Vanskelig å 


realisere rent 


teknisk. Meget 


høyt kostnads-


omfang. 
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Konsept Y3 og Y4 
I medvirkningsmøtet i Porsgrunn i september 


2015 ble det skissert tre mulige 


stasjonsløsninger for en ytre korridor:  


 Ny stasjon sør for dagens Porsgrunn 


stasjon (Alt Y.1). 


 Ny stasjon i Eidanger (Alt Y.2).   


 Ny stasjon ved Rød/Klepp vest for E18 


 mot Bamble (Alt Y.3). 


 


 


Det er ikke mulig å etablere stasjon i dagsonen 


mellom Storberget tunnel og Eidangertunnelen 


på Eidanger. Dagsonen her er kun ca. 250 m 


lang, og for kort til en stasjon. Det er også for 


kort dagstrekning til å etablere avgreining til 


Grenlandsbanen her, dette må skje i 


Eidangertunnelen nordvest for dagsonen (alt. 


Y.2). 


Figur 8 Konsept Y1, Y2 og Y3 


Alternativ Y.2 og Y.3 innebærer at investeringen i IC-linjen til Porsgrunn ikke utnyttes fullt ut, og det 


må etableres avgreininger i tunnel. I Y.2 blir det 3-4 km parallelle linjer for Grenlandsbanen og IC. 


Total lengde blir imidlertid noe kortere i denne løsningen sammenliknet med Y.1, slik at en 


avgreining i Storberget tunnel trolig kan forsvares rent kostnadsmessig. Det vil da være andre 


forhold som blir styrende, som kostnader for tilbringersystem (Bratsbergbanen eller buss), 


mulighetene for lokal arealutvikling, og konflikter med henblikk på ikke-prissatte konsekvenser. 


Stasjonsplassering i alternativ Y.3 kommer dårlig ut under tema byutvikling. Stasjonen ligger i 


kulturlandskapet, langt fra de sentrale områdene i Porsgrunn, og uten gode koblinger til overordnet 


infrastruktur. I tillegg blir det vanskelig å etablere gode koblinger med InterCity-bane og 


lokaltogtilbud langs Bratsbergbanen. Etablering av infrastruktur vil også medføre høye kostnader. 


Konsept Y.3 med denne stasjonsplasseringen foreslås på denne bakgrunn silt bort. 


Konsept Y.1 innebærer etablering av felles stasjon for IC, Bratsbergbanen og fjerntog ved 


Vallermyrene /Bjørntvedt, ca 2 km sør for dagens stasjon i Porsgrunn. En stasjon som skissert her 


vil ligge i et område med få etablerte arbeidsplasser, og en utvikling av et knutepunkt her vil 


innebære byspredning sørover og være i strid med vedtatte strategier om å bygge opp om dagens 


bysentra. Konsept Y.2 har også en ugunstig stasjonsplassering, men i dette konseptet vil stasjonen 


for InterCity og Bratsbergbanen ligge nær sentrum som i dag, slik at virkningene for arealutviklingen 


blir mindre. Dette, sammen med kortere reisetid, er årsaken til at Y.2 er foretrukket framfor Y.1. 


 


 


 


Y.1 


Y.3 


Y.2 
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Konsept Y4 omfatter en mulig traseføring via Herøya i 


korridoren til eksisterende godsspor, for deretter å følge Ytre 


korridor videre sør/vestover. Denne traséen har flere 


utfordringer.  


 Den har mulige arealkonflikter med viktige industribedrifter, noe 


som kan medføre betydelige kostnader.  


 Føringen i sør ved enden av Gunnekleivfjorden vil enten gi 


tunge konflikter med boligområder eller lang brukonstruksjon i 


område med dårlige grunnforhold og forurensede masser 


 Kurvaturen er krevende i nordre del 


 Herøya har flere bedrifter omfattet av storulykkeforskriften og 


risikobildet ved etablering av en hovedjernbanetrase gjennom 


området er usikkert 


 Figur 9 Konsept Y4 


 


Summen av ulemper ved traséen, og at den er lengre og antatt mer kostbar enn Y.2, gjør at den 


ikke anbefales for videre utredning. Løsningen vurderes å innebære betydelig risiko og 


merkostnader. 


 


Tabell 7: Samlet vurdering Konsept Y1, Y3 og Y4 


Silingskriterium Y.3 Y.4 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark Nei Ja 


Kostnader/risiko ift. nytte Betydelig 


kostnadsomfang 


knyttet til etablering av 


nødvendig infrastruktur 


Høy risiko og sannsynlig 


høye kostnader 


 


 


Y.4 
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2.2.7 Konsepter til videre analyse 


Basert på silingsrundene, er følgende konsepter anbefalt til videre analyse. 


Tabell 8 Konsepter til videre analyse 


Konsept Inneholder Kommentar 


I.1  


 


Indre korridor. Vestfoldbanen og ny bane 


om Skien, med stasjon i Skien 


Innfrir absolutt krav om reisetid. 


Stasjonsplassering i tråd med ATP Telemark 


 


M.1  Midtre korridor. Vestfoldbanen og ny 


bane om Porsgrunn 


 


Innfrir absoluttkrav om reisetid. 


Stasjonsplassering i tråd med ATP 


 


M.2 Som M.1, men med enkeltspor og lavere 


dimensjonerende hastighet 


Innfrir absoluttkrav om reisetid. 


Antas å være vesentlig rimeligere enn M.1 


Y.2  


 


Ytre korridor. Vestfoldbanen og ny bane 


om Eidanger 


Innfrir absoluttkrav om reisetid. 


Stasjonsplassering mindre i tråd med ATP enn i I.1 


og M.1/M.2, men vurdert som beste løsning for ytre 


korridor. Forutsetter etablering av tilbringertjenester/ 


til Prosgrunn Skien (buss eller Bratsbergbanen) og 


overgang til InterCity i Larvik.  


Y.2 er foretrukket fremfor Y.1, men endelig valg ift. 


stasjonsplassering (som skiller de to konseptene) 


forutsettes avklart i senere planfaser. Videre analyse 


tar utgangspunkt i Y.2 


 


 


Konseptene beskrives nærmere i påfølgende tekst. 
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Figur 10 Konsepter til videre analyse, med angivelse av mulige stasjonsplasseringer. 


 


 


Konsept I: Indre korridor med ny stasjon i fjell ved Skien sentrum. 


Linjeføring 


Den indre korridoren har elementer fra den såkalte Indre linje fra arbeidet med fylkesdelplan i 


1999/2000. I dette konseptet vil Grenlandsbanen følge IC-strekningen til Skien (dobbeltspor 


Porsgrunn-Skien forutsettes).  


Stasjon og linjeføring i Grenland 


I alternativ I.1 etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte Beha-


kvartalet). Nord for stasjonen går traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved 


Hovengasenteret fram til ny stasjon i fjell ved Skien sentrum (Landmannstorget). Nord for den nye 


stasjonen dreier tunnelen mot vest, krysser under området Mæla og Falkumelva og går inn under 


Gulset, før linjen krysser over Farelva (sør for Norsjø) mot Geiteryggen/Solum.  


Traséføring vest for Skiensvassdraget 


Konsept I.1 fortsetter sørover i retning Kilebygda og ligger i en trasé nord for Flåtevann. Før 


Neslandsvatn krysses både nordre del av Rørholtfjorden og Nedre Toke på bru. 


Det er videre forutsatt ny trase sørover mot Brokelandsheia (med stasjon der) og en ny tilkobling til 


dagens bane mellom Brokelandsheia og Skorstøl. Dette kan eventuelt løses som to 


utbyggingsetapper. 


Total lengde på korridoren i konsept I.1 er om lag 77 km. 


Opsjoner/framtidig videreutvikling 


Det er sett på muligheter for stasjonsløsninger som kan legge til rette for et framtidig 


regiontogtilbud. Dette vil være stasjoner hvor fjerntogene sannsynligvis ikke vil stoppe, og de er 


derfor ikke inkludert i konseptene for Grenlandsbanen: 
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 Ved Neslandsvatn kan det etableres stasjon for lokalt/regionalt togtilbud øst for dagens stasjon. Det 


kan også etableres tilkobling til dagens Sørlandsbane. 


 I tillegg til ny stasjon for Grenlandsbanen i Skien sentrum bygges også ny stasjon som betjener 


Bratsbergbanen/InterCity-tog. Stasjon i fjell, som legges over stasjonen for Grenlandsbanen.  


 


Tilbudskonsept  


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny 


sammenkobling i indre trasé. Dagens Skien stasjon benyttes som hensetting/vending for IC-togene.  


Det forutsettes 2 IC-tog i timen med stopp i Porsgrunn og Skien. Det er mulig med omstigning til 


både IC-tog og Bratsbergbanen, enten i Porsgrunn eller på eventuell ny IC-stasjon «Skien S» i 


Skien sentrum (IC-stasjon ikke med i Grenlandsbanens konsept). 
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Figur 11 Mulig tilbudskonsept Konsept I 
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Konsept M1/M2: Midtre korridor med stasjon i Porsgrunn 


Linjeføring 


Midtre korridor ligger nærmest tidligere utredede traseer i vedtatt fylkesdelplan og 


Høyhastighetsutredningens fase 3. Her er det foreslått å koble seg på Eidangerparsellen nord for 


utløpet av Eidangertunnelen, krysse Skiensvassdraget mellom Porsgrunn og Menstad og deretter 


gå mot sørvest mot Bamble. 


Stasjon og linjeføring i Porsgrunn 


I alternativ M.1 etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte Beha-


kvartalet). Nord for stasjonen legges traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved 


Hovengasenteret, kommer ut ved Menstad og krysser over elva her på en høy bru like sør for 


nåværende vegbru. 


Traséføring vest for Skiensvassdraget 


Etter kryssing av elva vil korridor M krysse indre del av Vollsfjorden og passere sør for Flåtevann 


mot Dørdal. Fra Dørdal går banen sør for dagens E18, langs Bakkevannet og forbi 


Sannidal/Tangen. Deretter stiger traseen opp mot Brokelandsheia, hvor det etableres ny stasjon. 


Påkobling til Sørlandsbanen skjer mellom Brokelandsheia og Skorstøl. 


Total lengde på konsept M.1 er om lag 66 km. 


Konsept M.2 er som konsept M.1, men med lavere hastighetsstandard og noe krappere kurvatur. 


Dette gjør at tunnelandelen reduseres. Traséen avviker fra M.1 i området vest for Vollsfjorden/sør 


for Flåtevann, hvor M.2 ligger sør for M.1, og mellom Tangen og Brokelandsheia, hvor M.2 ligger 


nord for M.1. Konsept M.2 er ca 2 km lengre enn M.1. 


Opsjoner/framtidig videreutvikling 


Det er sett på muligheter for stasjonsløsninger og tilkoblinger som kan legge til rette for et framtidig 


regiontogtilbud. Dette vil være stasjoner hvor fjerntogene sannsynligvis ikke vil stoppe, og de er 


derfor ikke inkludert i konseptene for Grenlandsbanen: 


 Tangen/Sannidal: Stasjon er plassert like ved dagens E18, og krever en tilpasset/ny E18-løsning 


 Tilkobling fra dagens Sørlandsbane til Brokelandsheia kan muliggjøre regionalt togtilbud med 


korrespondanse til fjerntog. Dette vil kreve et ekstra spor på Brokelandsheia stasjon. 


 


Tilbudskonsept 


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny 


sammenkobling i midtre trasé. Det forutsettes to IC-tog i timen med stopp i Porsgrunn og Skien. 


Porsgrunn stasjon er hovedstasjon i Grenland, for både IC-tog og for fjerntog. Fjerntoget kan stoppe 


på Brokelandsheia, deretter videre mot Kristiansand. 
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Figur 12 Mulig tilbudskonsept Konsept M1-M2 
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Konsept Y2: Ytre trasé med stasjon på Eidanger/Vallemyrene 


Linjeføring 


Dette konseptet innebærer avgrening fra fremtidig IC-trasé mot Porsgrunn/Skien.  


Parsellen Larvik-Porsgrunn vil være ferdigstilt i 2018. Utløpet for Eidangertunnelen ligger ca. 2 km 


sør for dagens stasjon i Porsgrunn. Avgreining fra IC-traseén skjer i Storberget tunnel øst for 


Eidanger. 


Traséen vil videre måtte krysse Frierfjorden, trolig parallelt med dagens E18, før den går videre 


sørvest mot eksisterende Sørlandsbane. Norsk Bane har utredet en lignende trasé (1). 


Stasjon på Eidanger/Vallermyrene 


Etter avgreiningspunktet i Storberget tunnel, går traseen mot nord og krysser dalføret på tvers like 


nord for Eidanger.  


Ny Eidanger stasjon vil være en ren fjerntogstasjon. Det vil innebære at det ikke blir direkte 


overgang mellom fjerntog og InterCity-tog i Grenland. Overgang kan da skje i Larvik. Det kan 


eventuelt etableres ny holdeplass for Bratsbergbanen ved den nye fjerntogstasjonen.  


Ny Eidanger stasjon plasseres nær overordnet vegnett, men med lang gangavstand til Porsgrunn 


sentrum, og svært få arbeidsplasser i gangavstand fra stasjonen. Vekststrategien i Grenland er 


utvikling langs bybåndet. Stasjonen for Grenlandsbanen vil ligge nær dette, men langt sør og ikke 


sentralt med tanke på fortetting og utvikling av kompakte knutepunkt. 


IC-stasjonen, som trolig vil ha den største mengden passasjerer, vil imidlertid kunne etableres 


sentrumsnært i Porsgrunn. 


Det er 1 metrobusslinje som vil passere stasjonen. Uten en oppgradert lokaltogløsning er det få 


tilgjengelige togavganger inn til Porsgrunn/Skien. Det er ledige arealer i nærheten og således noe 


potensiale for utvikling. Totalt er potensialet for byutvikling og regionforstørring rundt 


fjerntogstasjonen utfordrende med ny Eidanger stasjon plassert på Vallermyrene. Potensialet vil 


være noe bedre med et utvidet lokalt kollektivtilbud. 


Korridor sør for Eidanger 


Videre sørover fra Eidanger må traseen krysse Frierfjorden ved Grenlandsbrua. Hvilken side man 


krysser på, vil avhenge av valgt løsning for ny E18. Det er konflikter med bebyggelse på østsiden, 


og utfordringer med geologien på vestsiden. Mellom Porsgrunn og Frierfjorden er det også en rekke 


naturreservater. 


Sør for Frierfjorden vil en kystlinje i hovedsak ligge på utsiden av dagens E18 videre mot Kragerø. 


Ny stasjon kan etableres ved Tangen/Sannidal, like ved dagens E18. 


Vest for Kragerø vil traséen ikke gå oppom Brokelandsheia, men ligge lavere i terrenget lenger ute 


mot kysten, med tanke på videreføring langs en framtidig kystnær Sørlandsbane. Det må bygges 


forbindelse innover til dagens bane i området ved Skorstøl. 


Total lengde på korridoren er om lag 64 km fram til påkobling til dagens bane. 


 


Opsjoner/framtidig videreutvikling 


Det er sett på muligheter for stasjonsløsninger som kan legge til rette for et framtidig 


regiontogtilbud. Dette vil være stasjoner hvor fjerntogene sannsynligvis ikke vil stoppe, og de er 
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derfor ikke inkludert i konseptene for Grenlandsbanen: 


 Rugtvedt: Stasjon kan plasseres like nord for dagens kryss med E18, tilpasset ny E18-


løsning 


 Fiane: Ny overgangsstasjon for eventuelt regiontogtilbud langs dagens Sørlandsbane mot 


Drangedal, Bø, Kongsberg. Vil inkludere tilsving til Sørlandsbanen mot nord.  Vil ha 


tilsvarende funksjon som en tilkobling til Brokelandsheia stasjon i korridor M. 


Tilbudskonsept 


I konseptet er det lagt opp til at fjerntoget kjører 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre 


sørover via ny sammenkobling mot ytre trasé. Ny Eidanger stasjon benyttes av fjerntoget. Det 


forutsettes i konseptet at to IC-tog i timen har stopp både i Porsgrunn og Skien, og at 


tilbringersystem/kobling mellom fjerntog og regiontog løses ved hjelp av et busstilbud eller 


oppgradering av Bratsbergbanen, med tilkobling mellom de to traséene. Det vil ikke være mulighet 


for omstigning mellom fjerntog og IC-tog på disse stasjonene. Det legges opp til at fjerntoget kan 


stoppe på Tangen, før det fortsetter videre mot Kristiansand.  
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Figur 13 Mulig tilbudskonsept Konsept Y2 
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2.2.8 Godstog på Grenlandsbanen 


Potensial for godstransport i Grenlandsområdet 


I dag kjører godstogene fra Oslo til Kristiansand og videre til Stavanger over Sørlandsbanen. Det 


går ikke godstog over Vestfoldbanen i normal situasjon. Grenland Havn har et operativt elektrifisert 


jernbanespor helt ut til kaikanten på Brevikterminalen over Breviksbanen, og i samarbeid med 


CargoNet kjøres det tog til Bergen og Alnabruterminalen fra Grenland Havn over Bratsbergbanen. 


Begrenset tilgang på Vestfoldbanen gjør at ruten over Bratsbergbanen til Sørlandsbanen blir 


benyttet.  


I behovsanalysen ble sammenhengen mellom næringslivets sammensetning og potensial for 


godstransport påpekt. Industri og engroshandel er de mest areal- og transportkrevende næringene, 


og dette er næringer som er godt representert i Grenlandsområdet. Dagens godsstrømmer inn og ut 


av Grenland havn er tegn på dette. Industrien er forventet å tape arbeidsplasser, men trenden er 


motsatt når det gjelder engroshandel. Større distribusjons—og sentrallager har flyttet ut av byene 


og inn i omlandet, der arealtilgangen er enklere, og det er i hovedsak kommunene i randsonene av 


befolkningskonsentrasjonene som har fått økt sysselsetting innenfor engroshandel. Nærhet til 


markedet og hovedtransportsystemet har vist seg å veie tungt i lokaliseringsbeslutninger og det 


synes som Grenland og Vestfold er attraktive for nyetableringer.  Eksempelvis er det ved Torp 


flyplass reservert et større område for næringspark med mulig kobling til fremtidig jernbanetrasé og 


flere sentrallager/distribusjonslager er lokalisert nær tiltaksområdet (TØI 1378, 2014). Ytterligere 


planlegges det nye industri/næringsområder rundt Frierfjorden (f.eks. Frier Vest) og ved Tangen i 


Grenland. Dette vil potensielt være med å drive etterspørselen etter godstransport i 


Grenlandsområdet og i korridoren. 


 


Rammebetingelser fra IC gir føringer for Grenlandsbanen 


I konseptanalysen for IC Vestfoldbanen beskrives at det ikke er kapasitet for gjennomgående 


godstog under normal drift. Det er planlagt for godstog i avvikssituasjoner og trafikkavviklingen for 


godstog etter utbygget IC på Vestfoldbanen blir dermed en videreføring av dagens situasjon.  


Sørlandsbanen vil fortsette å være primærrute for godstransport mellom Oslo, Kristiansand og 


Stavanger.  


Behovet for å kjøre godstog over Grenlandsbanen vil, som følge av planlagt togtrafikk på IC 


Vestfoldbanen, drives av eventuelle godstransporter som har start-/endepunkt i Grenland mellom 


Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, og som skal videre sørover til Kristiansand og Stavanger. Bred 


samfunnsanalyse av godstransporten har vist at hovedtyngden av godstransport inn og ut av 


Grenland er industrigods til og fra utlandet. Industrigodset håndteres i Grenland havn og skal 


generelt ikke lenger enn til og fra industrien i Grenland. Denne godstransporten skjer med skip. 


Derimot er mulighetene for å avlaste østsiden av Oslofjorden med gods som skal til Vestlandet/ mot 


nord til stede, slik som togtilbudet som er etablert mellom Grenland havn og Bergen og 


Alnabruterminalen.  


Nye næringsområder i Grenland, tilknytning til Grenlandsbanen 


Det er en mulighet for at nye næringsområder i Frierfjorden og ved Tangen etableres. Særlig synes 


det å være konkrete planer for etablering av Frier Vest, på vestsiden av Frierfjorden. Her planlegges 


dypvannskai med tilknytning til sidespor. Fra vestsiden av Frierfjorden vil det på grunn av 


terrengmessige forhold være lettere å nå Midtre trasé med et sidespor, enn Ytre trasé. En 


dypvannshavn koblet til jernbanen ved Frier Vest vil potensielt ta rollen som regional havn og 
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godsterminal i Grenlandsområdet, og muligens også for et større geografisk område på vestsiden 


av Oslofjorden. Potensialet for godstransport til de nye industriområdene er ikke utredet på 


nåværende tidspunkt. 


 


Anbefaling 


Med mindre det blir andre føringer for videre planlegging av IC Vestfoldbanen, anbefales det at 


godstransport på Grenlandsbanen følger samme føring som for IC, og at det planlegges for 


godstransport i avvikssituasjoner. Eventuelle nyetableringer kan ha behov for et sidespor med 


tilknytning til Grenlandsbanen for distribusjon av varer videre sørover, men her vil det sannsynligvis 


være konkurranseflater mot både veg- og sjøtransport. Som følge av mindre muligheter for å føre 


godstog over Grenlandsbanen, legges det til grunn at behovet dekkes av Bratsbergbanen. 
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2.3 Referanse og underlagsdokumentasjon 


Kostnadsberegningen er utført for linjer som er konstruert iht. gitte dimensjoneringsparametre. 
Se vedlagte plan- og profiltegninger datert 16.12.2015.  


Annet underlag som er benyttet for estimatet, samt andre viktige opplysninger: 


 Kostnadsbyggeklosser fra InterCity-prosjektet (oppdatert sept. 2015). 


 Terrengdata med oppløsning 5 m-koter og 1 m-koter (delområder). 


 Opplysninger om bunnprofil i Skienselva/Porsgrunnselva, fra NVE. 


 Opplysninger om minste tillatte seilingshøyder ved Brevik og i Skiens-/Porsgrunnselva opp til 


Menstad, fra Kystverket. 


 Grunnforhold er hentet fra berggrunnskart, fra kart for løsmasser samt enkelte data fra Multiconsults 


prosjektarkiv. 


 Plan for Eidangertunnelen, ny jernbane Farriseidet – Porsgrunn (Vallermyrene). 


 Vedtatt reguleringsplan for ny E18, Rugtvedt – Dørdal. 


 Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E18, Langangen – Rugtvedt. 


 Vedtatt reguleringsplan for omlegging av fv. 32 mellom Porsgrunn stasjon og Hovenga. 


 Plan for omlegging av rv. 36, Skyggestein – Skjelbredstrand. 


 Plan for P-huset «Bygarasjen» i Skien sentrum, ved Landmannstorget. 


 Kommunedelplaner for de enkelte kommuner, arealdelen. 


 


2.4 Metode 


Det er estimert med «ovenfra og ned»-metode gjennom bruk av byggeklossene fra InterCity. I 


«byggeklossene» for delstrekninger er det både inkludert jernbane og andre elementer som 


vegomlegging, VA-ledninger, gjerder mv, basert på erfaringer fra utførte jernbaneprosjekter.  


For hvert konsept for jernbaneløsning er det konstruert en trasé basert på gitte 


dimensjoneringsparametre. Disse er hentet fra retningslinjene for Intercity-prosjektering. 


Dimensjonerende hastighet er 250 km/t. I tillegg er det også vurdert ett alternativ (M.2) med  


160 km/t som dimensjonerende hastighet.  


Traséene er delt opp i delstrekninger med dagsone, tunnel, bru, kulvert og stasjon. Disse er 


klassifisert med utgangspunkt i undergrunn, bergkvalitet, bebyggelse, nærføring osv. i samsvar med 


inndelingen som er benyttet i Intercity-prosjektet. 


Delstrekningene er klassifisert, og mengder for de ulike byggeklossene er summert. Mengdene er 


benyttet for utregning av totale kostnader, basert på enhetspriser på 2015-nivå. Det er utarbeidet 


regneark som viser en detaljert oversikt (se vedlegg), og sammen med plan- og profiltegninger kan 


man finne frem til delstrekningene og deres klassifisering/kostnad. 


 


2.4.1 Estimeringsaktiviteter og kvalitetssikring 


Før estimeringen startet ble det avholdt oppstartsmøte/metodediskusjon med estimatorer i JBV 


(Marit Bjørgum, Jan-Ove Geekie) høst 2015. Man ble i dette møtet enige om å benytte seg av IC-


byggeklosser. Det ble bekreftet at byggeklossene skulle benyttes uten ytterligere detaljering. 


Prosjektet fremviste et første utkast til estimat som ble gjennomgått av JBVs estimatorer før møtet, 


for å avklare detaljeringsnivå etc.  
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Da konseptene var avklart og forankret i styringsgruppen ble 4 konsepter prosjektert og estimert 


ferdig. Det er utarbeidet et regneark som viser en detaljert oversikt (se vedlegg).  


Grunnforholdene i prosjektområdet er vurdert av fagpersonell innenfor geologi og ingeniørgeologi, 


og er en viktig del av grunnlaget for prosjektering, valg av konstruksjoner og plassering av 


stasjoner. Kunnskapsgrunnlaget består av eksisterende, offentlig tilgjengelig informasjon om 


berggrunn og løsmasser (NGU, Norges geologiske undersøkelse), samt av data fra lokale 


prosjekter. De varierende geologiske forholdene er hensyntatt i estimatene, og det fremgår av valg 


av byggeklosser hvilke områder som er utfordrende og enkle å bygge i. Vurdering av grunnforhold 


er også nøye gjennomgått som en del av prosjektets RAMS-analyse.  


Generelt kan man si at de geologiske forholdene i området er todelt. Det går et geologisk skille vest 


for Skien og Porsgrunn, som ses med blått og gult i kartet under. Begge byene og båndet mellom 


disse ligger i områder med forekomst av marine avsetninger (potensielt kvikkleire) og fluviale 


elveavsetninger. Disse er mer utfordrende med tanke på bygging enn øvrige deler av området. De 


rosa og grønne områdene, herunder strekningene der man vurderer bygging av helt ny jernbane 


sørvestover, består i hovedsak av bart fjell og tykk morene, som gir enklere byggeforhold. Lokalt 


utfordrende grunnforhold i hele området er tatt hensyn til i vurderinger og valg av byggeklosser for 


hvert av konseptene. 


Figur 14 Løsmassekart – NGU Arealis 


Prosjekteringen av prosjektets fire fysiske korridorer fremgår av egne tekniske tegninger, der også 


tunneler, bruer og dagsoner vises med ulik fargekoding.  
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Det har vært en arbeidsperiode på 4 måneder med prosjektering av de 4 konseptene og estimering. 


Underveis er det gjennomført arbeidsmøter to ganger i uken, både med oppdragsledelse i JBV og 


internt i Multiconsult. Det har vært omfattende involvering under konseptutforming, med eksterne 


aktører (regionale/lokale myndigheter) og prosjektets styringsgruppe.  


Plassering og design av stasjoner (antall plattformspor, ønsket trafikkavvikling mm.) er forankret i 


ulike tilbudskonsepter og kapasitetsanalyser (se vedlagt silingsnotat s. 35-40). Faktorer som 


grunnforhold, eksisterende infrastruktur, rutetilbud, reisetid og mulig gjennomføring ligger til grunn 


for plasseringen. Lokale og regionale myndigheter samt interessenter er involvert gjennom 


omfattende kontakt, herunder 7 tverrfaglige møter samt heldags idéverksted. 


 


2.4.2 Prosjektering og estimatklasse 


Utvalgte traseer er konstruert i henhold til JBVs regelverk og presentert på kart i målestokk  


1: 50.000. Prosjekteringen er imidlertid basert på digitalt kart med bedre oppløsning, tilsvarende 


målestokk 1: 5.000 og 1:1000.  


Dagsoner, tunneler, og bruer er vurdert ut fra grunnforhold (ingeniørgeologi, geoteknikk) og 


fundamentering (brukonstruksjoner). Stasjoner er plassert etter størrelse samt vurdering av trasé og 


bebyggelse. Lengdeprofil er konstruert ut fra regelverk og andre forhold, som kryssende 


hovedveger, bebyggelse og seilingshøyder. Detaljer og tekniske løsninger for traséer er ikke 


endelig fastlagt, da dette er en tidligfase-utredning med et overordnet detaljeringsnivå. 


Estimatet bygges opp av løpemeter-/stk.-priser, hentet fra InterCity-byggeklossene. Dette tilsvarer 


estimatklasse 0, med nøkkeltall per element, gitt av nøkkeltallstruktur.  


 


2.5 Bidragsytere 


Det har vært avholdt en rekke arbeidsmøter med bidrag fra følgende fag, som grunnlag for 


prosjektering og påfølgende estimering: 


 Estimering (Dag Johnsen og Asta Scheving, Multiconsult) 


 Kvalitetssikring av estimater (Gunnar Bratheim, Multiconsult, Jarle Vaage, JBV) 


 Kapasitet (Marit Linnerud og Svein Skartsæterhagen, JBV) 


 Geoteknikk (Lars Mørk, Multiconsult) 


 Ingeniørgeologi (Espen Roe, Multiconsult) 


 Konstruksjoner (Lars Toverud, Multiconsult) 


 Sporplanlegging (Asta G. Scheving, Sam Pawar og Oscar Bonillo, Multiconsult) 


 RAMS (Rune Winther og Ida Øwre Lundby, Multiconsult) 


 Byplanlegging/arkitektur/landskapsarkitektur (Merete Stokke Hestvedt, Multiconsult, Einar Lunøe, Alt 


arkitektur og Maria Durucz, JBV) 


 Ikke-prissatte konsekvenser (miljø) (Beate A. Heidenreich, Janne W. Ørka, Jesper Vesøen, COWI, 


Torbjørn Røberg, Odel) 


 Vegplanlegging (Dag Johnsen og Asta Scheving, Multiconsult) 


 Anleggsgjennomføring/kontraktstrategi (Terje A. Vik, Multiconsult) 
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3. KOSTNADSOVERSLAG 


3.1 Generelt om estimatet 


Målsettingen for estimat på dette plannivået er en nøyaktighet på +/- 40 %.  


Forutsetninger: 


 Kostnadene er basert på erfaringstall og byggeklosser hentet fra InterCity-prosjektet. 


 Det er benyttet tall for bane med dimensjonerende hastighet 250 km/t, med unntak av midtre linje - 


konseptet M2, med hastighet 160 km/t. 


 Generelle påslag for administrasjon, byggherrekostnader mv. er hentet fra InterCity-byggeklossene. 


 Påslag for nærføring er hentet fra InterCity-byggeklossene. 


 Prisnivå er 2015, med indeksjustering iht. IC-byggeklossene 


 Enhetskostnader for bruer er hentet fra IC-byggeklossene. De kan muligens være noe høye på deler 


av linjene. 


 
Under usikkerhetsanalysen ble enkelte av disse faktorene vurdert nærmere og størrelsen ble 
vurdert, se rapport fra usikkerhetsanalysen. Dette gjelder blant annet byggeklossenes 
prisindeksjustering og generelle påslag. 
 


3.1.1 Forutsetning for prosjektering 


Det er en forutsetning for bygging av Grenlandsbanen at denne kobles på eksisterende 


infrastruktur, henholdsvis i nærheten av Porsgrunn og på eksisterende Sørlandsbane. Konseptene 


kobler seg til eksisterende infrastruktur på ulike punkter, dette er vist i tegningsgrunnlaget.     


 


3.1.2 Designbasis 


Konseptene i KVU Grenlandsbanen er utviklet med dimensjoneringskrav fastsatt i designbasis for 


InterCity, dvs. 250 km/t, dobbeltspor. Denne beslutningen er forankret i prosjektets styringsgruppe.  


Utover dette har JL/JD besluttet at ett av konseptene, midtre alternativ, også skal utredes med 


dimensjonering for 160 km/t og enkeltspor. Bakgrunnen for dette er å synliggjøre hvilke 


kostnadsmessige og kapasitetsmessige utslag et slikt konsept vil få. Følsomhetsberegninger vil 


belyse samfunnsøkonomisk nytte av en slik forenkling også for ytre og indre konsept. 


 


3.1.3 Kapasitet 


Jernbaneverkets langsiktige strategidokument, med tilhørende tilbudskonsept T2050, ligger til grunn 


for beregning av ønsket togtrafikk. Dette tilsvarer ett tog i timen hver vei på Sørlandsbanen, og 


godstog i avvikssituasjoner over Vestfoldbanen/Sørlandsbanen. Dette er forankret i prosjektets 


styringsgruppe, og hos kapasitetsseksjonen internt i Jernbaneverket. På InterCity-strekningene 


ligger InterCity-prosjektets kapasitetsbehov til grunn. I tillegg til gods i avvik over Vestfoldbanen må 


konseptene ha kapasitet til noe gods fra Larvik/Brevik havn som skal nordover/vestover via 


Bratsbergbanen/Kongsberg. I silingsdokument er det vist prinsippskisser for togtilbudet på utredet 


tiltak og tilgrensende strekninger. 
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Det er ikke behov for vending eller nye driftsbaser på den nye strekningen. Det er lagt inn 


tilstrekkelig kryssingskapasitet i alle konsepter. Det er gjennomført kapasitetsanalyser for 


konseptene som angir behov for antall spor til plattform på alle stasjoner (se silingsrapport). Det er 


tatt utgangspunkt i konseptdokument og kapasitetsanalyser fra InterCity-prosjektet.  


 


3.2  Vurdering og klassifisering i estimatet 


3.2.1 Inndeling i elementer, mengde-regneark 


Det er satt opp mengde-regneark for hver enkelt trasé/konsept.  


Elementets lengde er hentet fra DAK-tegninger, og vises i regnearkets kolonne E. Hvert element 


klassifiseres som dagsone, bru, tunnel eller kulvert i kolonne F. Mer detaljert klassifisering 


(enkeltspor, dobbeltspor, enkle/vanskelige forhold osv.) finnes i stigende kolonnerekkefølge, basert 


på IC-byggeklossene. Regnearkets siste kolonne viser kommentarer, kolonne nr. BD. 


Metoden gir kontroll på lengde og utførelse. Konseptvalgutredningen er imidlertid på et overordnet 


plannivå, slik at traséene kan bli forskjøvet eller få andre vesentlige endringer i senere planfaser. 


Det kan derfor bli justeringer i de viste mengdene underveis.  


Total-oversikt er vist i samle-regneark med kostnader for hvert enkelt konsept. 


3.2.2 Dimensjonering, standardvalg.  


Dimensjonering for 250 km/t er i samsvar med tekniske forutsetninger for IC-prosjektet, og i 


samsvar med de føringer som er gitt fra JBV.  


Konsept M2 har imidlertid en lavere dimensjonerende hastighet, og det viser seg å gi utslag i lavere 


tunnelandel. Dette konseptet har enkeltspor og tre kryssingsspor. 


 


3.2.3 Avgrensning av prosjektet ved kostnadsberegning 


Hvert enkelt konsept er beregnet med endepunkter i tilknytning til dobbeltsporet Farriseidet –


Porsgrunn og til eksisterende spor på Sørlandsbanen.  


For konsept Y2 må det også tas med avgrening fra tunnel Farriseidet – Porsgrunn, da traséen 


bøyer av mot Brevik. Her er det medregnet toløpstunnel, som enkeltsporet tunnel på begge sider av 


dobbeltsporet. 


InterCity-prosjektet skal også omfatte ny Porsgrunn stasjon med nødvendig spor på begge sider av 


denne, med tilknytning til Bratsbergbanen (nord) og Farriseidet – Porsgrunn (sør). Dette medfører at 


Grenlandsbanen og InterCity-prosjektet her overlapper hverandre. Strekningen mellom 


Eidangertunnelen/Vallermyrene og Hovenga/Porsgrunn Nord er tatt ut i justerte estimater, og 


representerer ca. 2 mrd. kr. Denne justeringen gjelder I- og M-konseptene, mens Y-konseptet ikke 


vil få overlapp med InterCity-prosjektet. 


Indre trasé (I) er lagt i tunnel i bergryggen mellom Porsgrunn og Skien. Denne linjen kan eventuelt 


kombineres med nytt InterCity-spor frem til Skien sentrum, ved havna.  


Nytt dobbeltspor her ligger imidlertid ikke inne i nåværende IC-prosjekt, kun et kryssingsspor på 
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eksisterende bane (Bratsbergbanen). Denne tunnelen (Porsgrunn – Skien) er derfor i sin helhet 


medregnet i I-konseptet. 


Konsept I viser ny separat stasjon ved Landmannstorget, lavere enn dagens jernbanespor. Dette gir 


ikke overlapping mellom Grenlandsbanen og InterCity-prosjektet mht kostnader. 


 


3.2.4 Grunnforhold 


Det er gjort en vurdering for hver enkelt tunnel og bru avhengig av lokale forhold. 


Grunnforholdene avgjør valg av flere tekniske løsninger. Det skilles derfor i estimatet mellom 


dagsoner, tunneler og bruer i enkle og vanskelige byggeforhold.  


Grunnforholdene er beskrevet foran. Det fremkommer der at områdene med dårlige grunnforhold er 


i Skien og Porsgrunn, hvor det dels er bløt leire eller kvikkleire. Vest for Frierfjorden er løsmassene i 


hovedsak tynnere lag med morenemasser, som er langt lettere å håndtere. 


 


3.2.5 Bruer, kulverter og tunneler 


For de tre korridorene som er prosjektert i henhold til designbasis for InterCity-prosjektet skal det 


bygges to-spors tunneler og bruer på hele strekningen.  


I alternativet med 160 km/t og enkeltspor, vil tunneler og bruer primært være dimensjonert med ett 


spor, men hensyn til rømningsveier og kryssing av tog er lagt inn som en del av dimensjoneringen 


for konseptets ulike konstruksjoner.  


Lengden på konseptenes tunneler og bruer fremgår av mengde-regnearket/estimeringstabellen 


med tilhørende kilometrering. Lengden på tunneler varierer fra rundt 14 km til omlag hundre meter.  


Stiv horisontalkurvatur og trasé på tvers av dalførene medfører hyppig skift mellom tunnel og 


dagsone samt en rekke bruer over både små og mellomstore vassdrag. Det veksles raskt mellom 


tunnel og dagsone langs hele strekningen, som følge av topografien.  


Bruer 


Lengde på hver bru er vist i regnearkets kolonne E. Klassifisering i korte/middels/lange bruspenn er 


vurdert ut fra de stedlige forholdene. Brua over Frierfjorden ved Brevik, konsept Y2, kommer i den 


mest kostbare klassen. Bruene som går i innlandet, som Bamble og Gjerstad kommuner, er i 


hovedsak klassifisert med kort spennlengde og laveste kostnadsklasse. Dette siden traséene 


krysser små vann eller vann hvor det forventes begrensede dybder. 


For det ytre konseptet, Y2, går den viste traséen dels over fjordarmer eller større vann nær kysten. 


Her er det valgt å legge forholdsvis flere bruer i den midlere kostnadsklassen, med midlere 


spennlengde. 
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Kulverter 


Det er i liten grad aktuelt med lengre kulverter slik traséene nå er vist. Unntaket her er en kulvert 


ved Hovenga i Porsgrunn, der det forventes løsmasser ved foten av Borgeåsen.  


Omfanget av kulverter vil avhenge sterkt av linjepålegget for traséene. Et eksempel her er traséen 


gjennom Nenset sandtak (nedlagt), på vestsiden av Skienselva etter at konsept M1 og M2 har 


krysset elva ved Menstad. Dersom det fremmes lokale krav om kulvert istedenfor daglinje – for 


eksempel knyttet til støy eller arealbruk – kan det være en risiko for at deler av dette dagsone-


elementet må legges i kulvert. Området er imidlertid ikke utpekt som utviklingsområde i foreliggende 


arealplaner. 


Tunnelportaler er ikke skilt ut som egne kulvertelementer. InterCity-byggeklossene for tunneler 


inkluderer kostnad for tunnelportaler, og disse er allerede innregnet i løpemeterprisen. I de aller 


fleste tilfeller kan det forutsettes at fjelltunneler bygges med normal lengde tunnelportal før 


dagsonen. 


Tunneler 


Fjellforholdene i tunnelene er vurdert av ingeniørgeolog. Fjellforholdene vil normalt variere gjennom 


en tunnel, med ekstra tetting osv i soner. Omfanget av dette er vurdert, og tunnelene er deretter 


plassert i relevant kostnadsklasse. 


Estimatene ble utarbeidet før RAMS-analysen ble utført. Denne kan tyde på at enkelte lange 


tunneler kan kreve relativt lange rømningstunneler, eller evt. at dobbeltsporet splittes på to 


tunnelløp, i stedet for at begge spor legges i ett løp.  


Selv om InterCity-byggeklossene regner med at det etableres en viss mengde rømningstunneler, 


kan det være grunn til å vurdere en justering av kostnadene for enkelte av tunnelene. 


 


3.2.6 Stasjoner 


På plantegningene er stasjoner vist med et standard symbol for stasjon, det dekker en lengde på  


1 km. Det er her ikke skilt på stasjoner med 2, 4 eller 6 spor, eller stasjonslengde på f.eks. 400 m 


eller 1000 m – ut fra ulike sporgeometrier. Stasjonene skal prises som stk.  


I mengde-regnearket er aktuell stasjonslengde (400 m, 1000 m, IC–byggeklosser) trukket fra 


opptegnet elementlengde, slik at denne trasélengden ikke regnes dobbelt. Dette er nevnt på 


aktuelle steder (kommentarer, regnearkets kolonne BD).  


På steder hvor linjene endres fra tunnel til dagsone langs stasjonslengden, er dette tatt hensyn til i 


klassifisering og kostnader. 


Stasjoner som inngår i kostnadene og mulige stasjoner som ikke er medregnet er beskrevet i 


mengde-regnearket, kfr. kolonner AO – AT samt kommentarer, kolonne BD.  


Reviderte plantegninger viser hvilke stasjoner som skal medregnes i estimatet, samt mulige andre, 


lokale stasjoner (annet symbol). 
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3.2.7 Spesielle forhold, nærføring 


I InterCity-byggeklossene opereres det med påslag for nærføring. Anleggsarbeidet påføres 


merkostnader når det må tas hensyn til trafikk på eksisterende jernbane. Dette gjelder ved 


tilknytning til eksisterende bane i begge ender, samt gjennom Porsgrunn, hvor det er en smal 


korridor som kan benyttes ved utbygging. Det kan være grunn til å vurdere størrelsen av påslaget 


for løsninger nær Porsgrunn stasjon (M1, M2, I2). 


3.2.8 Grunnerverv 


Konseptvalgutredningen er på et meget overordnet plannivå, og senere planfaser kan gi forskyvning 


av jernbanetrasé og andre vesentlige endringer. Antall berørte hus kan ikke kvantifiseres nå. 


Kostnader knyttet til innløsning er i IC-byggeklossene angitt som løpemeterpris for innløsning av 


bebyggelse. I estimatene er lengde med innløsning vurdert ut fra bebyggelse vist på kart. 


Dellengder kan avvike fra elementlengden, for eksempel innløsning på bare en del av et elements 


totale lengde.  


Generelt prisnivå i Grenland ligger betydelig lavere enn i mange andre byområder. Estimatet har 


ikke justert for dette, men grunnerverv utgjør uansett en svært liten andel av kostnadene knyttet til 


Grenlandsbanen. 


Erverv av andre arealer er ikke spesifisert i kostnadsbyggeklossene, og forutsettes å inngå i de 


generelle løpemeterprisene.  


3.2.9 Påslag for rigg, drift, byggeledelse mm. 


Påslagene for rigg, drift osv. følger IC-byggeklossene, i samsvar med føringer gitt på innledende 


møte med JBV om estimater. Størrelsen på disse kan avhenge av lokale forhold og anleggets 


kompleksitet. Variasjonsrom er vurdert i US-analysen. 


3.3 Oppsummering av estimatene 


Regneark er sammenstilt med hensyn på InterCity-byggeklossene. En oppdeling i 
underbygning, overbygning, elektro mv. iht. JBVs mer detaljerte standard-regneark kan ikke 
benyttes i denne planfasen. Se benyttede regneark i egne vedlegg.  


 


Konsept Lengde 


km 


Kostnad 


pr lm 


Estimat mrd. 


NOK 


Estimat mrd. NOK,  


korrigert for deler medregnet 


i InterCity-prosjektet 


I.1  77,45 395.506 30,632 28,248 


M.1  65,73 417.602 27,449 25,398 


M.2 68,19 259.041 17,664 15,891 


Y.2  64,54 354.183 22,859 22,959 


Tabell 9 Estimater og løpemeterkostnad 
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3.4 Sjekkliste 


ID Sjekkliste ved kvalitetssikring av kostnadsestimater Ja/Nei 


1.  Er hensikten med estimatet klarlagt? Ja 


2.  


Er estimatets fysiske karakteristika, grensesnitt til andre 


prosjekter, gjennomføringsstrategi, kontraktstrategi og 


liknende forstått? 


Ja – kontraktstrategier vedtas 


senere  


3.  
Er overordnede antagelser, forutsetninger og eventuelt 


særskilte avgrensninger dokumentert? 


Ja 


4.  Er riktig estimeringsmetodikk valgt? Ja 


5.  
Er kostnadselementene klassifisert? Er de klassifisert i 


henhold til estimeringshåndboken? 


Ja – iht. byggekloss-metodikken 


fra InterCity-prosjektet 


6.  


Ble det utarbeidet og kommunisert en tidsplan med 


fordeling av ansvar og roller ved oppstart av 


estimeringen? 


Ja 


7.  
Er mengder innhentet i samsvar med krav i 


estimeringshåndboken? 


Ja – iht. byggekloss-metodikken 


fra IC 


8.  


Er priser og erfaringsdata innhentet og dokumentert på 


det nivået som kreves? 


Ja, jf. oppstarts-møte for 


estimeringen med deltagelse av 


Marit Bjørgum og Jan-Ove Geekie 


9.  
Er prisenes gyldighet og omfang vurdert i forhold til det 


nye estimatet? 


Ja. Merk: kostnadsnivå er 2015 


10.  


Er prisene normalisert til det nye estimatet? Er det tatt en 


vurdering av hvorvidt prisene skal justeres for nye krav til 


standard, sikkerhet, miljø og lignende? 


Ja. Byggeklosser fra IC vurderes 


å være representative der de er 


brukt i beregningen. 


11.  


Er estimatet blitt justert for korreksjonsfaktorer i henhold 


til krav i estimeringshåndboken? 


Det er gjort vurdering mht. 


nærføring og bebyggelse ved valg 


av «byggeklosser». 


12.  


Er estimatet bygget opp i henhold til nøkkeltallstruktur 


(klasse 0) eller prosjektnedbrytingsstruktur for estimering 


(klasse 1 og klasse 2), og detaljeringsgrad i henhold til 


estimeringshåndboken? 


Ja (klasse 0). 


13.  


Er alle mengder lagt inn og er disse riktige? Ja. Lengder er konstruert i DAK-


tegning/3D-prosjektert og lagt inn i 


regnearket. 


14.  Er det laget KTR-ark? Ikke relevant 


15.  


Er alle beregninger transparente og inneholder de 


entydige beskrivelser av innholdet i de enkelte poster?  


Ja, innenfor det plannivå som 


KVU representerer. Kommentarer 


er vist i mengde-regneark 


(kolonne BD) 







 


__________________________________________________________________________________________ 


46 
Dokumentasjon av kostnadsestimat KVU Grenlandsbanen 


ID Sjekkliste ved kvalitetssikring av kostnadsestimater Ja/Nei 


16.  
Er det foretatt en sidemannskontroll av beregningene og 


forutsetningene for å sikre korrekthet? 


Ja 


17.  


Er estimatene per fagområde blitt kvalitetssikret av 


respektive fagansvarlige? 


Ja. Delstrekningene er vurdert 


mht. undergrunn, bergarter, 


konstruksjoner og bebyggelse 


mm. 


18.  


Er det foretatt en tverrfaglig gjennomgang av 


kostnadsestimatet mht. grensesnitt, mulige 


optimaliseringer, avklaringer osv.? 


Ja. Delstrekninger/elementer er 


avgrenset i kostnadsoppsettet. 


Optimalisering er mindre relevant 


på dette nivået. 


Estimatene er revidert mht 


grensesnitt mot IC-prosjektet. 


Tabell 10 Sjekkliste – kvalitetssikring av estimat 


 


 


4. Prosjektleders anbefaling 


Etter gjennomgang av retningslinjer på oppstartsmøte med representanter fra JBVs 
estimeringsgruppe (Marit Bjørgum, Jan-Ove Geekie) mener vi estimatene med 
utredningsunderlag er på et tilfredsstillende nivå for en KVU (konseptvalgutredning).  


Det hefter naturlig nok en rekke usikkerheter til et prosjekt på dette detaljeringsnivået, og med 
oppstart driftsfase ikke før tidligst år 2030, sannsynligvis ca. år 2035.  


Det er brukt siste versjon av «byggeklosser», og tverrfaglige team har vurdert konseptenes 
ulike løsninger. Konseptene er tilpasset innspill fra disse.  


Det er laget prinsippskisser for alle stasjonsløsninger, antall plattformspor etc. tilpasset 
kapasitetsbehovet for de respektive stasjoner. I estimatet er det valgt å begrense antall 
stasjoner til de stasjoner som er viktigst for fjerntog, her regnes evt. andre, lokale stasjoner å 
tilhøre andre kostnadsbærere. 


Estimatet vurderes å omfatte de elementer som inngår for å løse prosjektets definerte 
oppgaver. 
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Signatur 


 Dato og signatur 


 


Estimator: 


 


 


 


Prosjektleder: 
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Forord 


Denne delrapporten om konseptanalyse/alternativanalyse inngår i Jernbaneverkets KVU 


(konseptvalgutredning) for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har 


en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger kan 


reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette 


forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik- Porsgrunn 


(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920 og 30 tallet. Strekningen 


blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. Dette 


arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og Aust 


Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 


Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 


innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet 


enda mer relevant.  


I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 


konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 


Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, 


mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 


Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til 


måloppnåelse. Til sist er det gjort det ulike analyser bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske 


analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet 


kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 


kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre 


politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i 


Nasjonal Transportplan. 


Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult og Analyse&Strategi. Tema i denne rapporten er 


konseptanalyse, hovedforfattere er Julie M. Amlie (assisterende oppdragsleder) og Gunnar Bratheim 


(oppdragsleder). Rapporten er en sammenstilling av en rekke analyser gjort i prosjektet.   


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine 


Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende 


deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen (kapasitet), 


Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob Kristiansen 


(estimering, usikkerhetsanalyse). 
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Sammendrag 


Konseptanalysen, eller alternativanalysen som den omtales i statens investeringsregime, utgjør det 


steget i en konseptvalgutredning der gjenværende konsepter etter siling i mulighetsstudien 


analyseres og evalueres, og munner ut i tilrådning til konsept. Alternativanalysen bygger på de 


foregående stegene med etablering av behov, mål, krav og konseptutvikling, som dokumentert i 


mulighetsstudien.  


Til forskjell fra mulighetsstudien, foreligger det nå mer omfattende informasjon om konseptene. En 


god del av denne informasjonen er dokumentert i andre rapporten, og alternativanalysen er en 


sammenfatning av disse:  


 Konseptbeskrivelse 


 Kostnadsestimering inkl. usikkerhetsanalyse 


 Transportanalyser 


 Markedsanalyser 


 Andre virkninger 


 Samfunnsøkonomisk analyse 


De gjenværende konseptene som er valgt videre fra mulighetsstudien og som analyseres nærmere i 


denne rapporten er: 


 Buss- og vegkonseptet: Inkluderer full utbygging av firefelts E18 Oslo-Kristiansand 


 Banekonsepter: 


 Hastighetskonseptet (Konsept Y.2): Ytre korridor med stasjon for fjerntog ved Eidanger og 


Tangen. 


 Fylkesplankonseptet (Konsept M.1): Midtre korridor med stopp i Porsgrunn og Tangen, 


der ny stasjon i Porsgrunn blir felles for IC- tog og fjerntog. 


 Billigkonseptet (Konsept M.2): Konsept for sammenkobling med lavere hastighetsstandard 


og enkeltspor. Konseptet tar utgangspunkt i M.1 og er utviklet for å belyse hvordan 


standardvalg påvirker nytte og kostnader. 


 Byutviklingskonseptet (Konsept I.1) Indre korridor med stopp i både Porsgrunn og Skien 


for å betjene bybåndet i Grenland best mulig. Også stopp ved Brokelandsheia.   


 


Konseptene analyseres og sammenstilles i forhold til referansealternativet, som innebærer en 


videreføring av dagens situasjon. 


Beregningene av samfunnsøkonomisk lønnsomhet viser at Grenlandsbanen gir positiv netto nytte 


ved utbygging av rimeligste konsept, forutsatt en at legger til grunn markedsanalysens resultater der 


en utbygging vil gi noe overført trafikk fra bil og fly. Utbygging av dobbeltspor på strekningen gir 


lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet gitt dagens rammebetingelser, men betydelig større 


fleksibilitet og robusthet i et langsiktig perspektiv. 


Med bakgrunn i en helhetsvurdering, anbefales det videre planlegging med Fylkesplankonseptet 


M.1. Dette anbefales med bakgrunn i konseptets måloppnåelse innenfor miljø, regional utvikling og 


reduserte avstandskostnader. Konseptet gir en merkostnad på 6 mrd. kr sammenlignet med det 


billigste alternativet M.2 med enkeltspor og lavere hastighet. Gitt en mernytte på ca. 2,5 mrd. og en 


fremtidsfleksibilitet for økt togtilbud på strekningen ved eksempelvis en videreføring av en IC-pendel 


mot eksempelvis Tangen eller Arendal, vurderes dette til å gi den beste samfunnsnytten på lang sikt.  
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1 Innledning 


Konseptanalysen, eller alternativanalysen som den omtales i statens investeringsregime, utgjør det 


steget i en konseptvalgutredning der gjenværende konsepter etter siling i mulighetsstudien 


analyseres og evalueres, og munner ut i tilrådning til konsept. Alternativanalysen bygger på de 


foregående stegene med etablering av behov, mål, krav og konseptutvikling, som dokumentert i 


mulighetsstudien.  


Til forskjell fra mulighetsstudien, foreligger det nå mer omfattende informasjon om konseptene. En 


god del av denne informasjonen er dokumentert i andre rapporten, og alternativanalysen er en 


sammenfatning av disse:  


 Konseptbeskrivelse 


 Kostnadsestimering inkl. usikkerhetsanalyse 


 Transportanalyser 


 Markedsanalyser 


 Andre virkninger 


 Samfunnsøkonomisk analyse 


For detaljert informasjon henvises det til enkeltrapportene eller vedlegg til denne rapporten. 


Alternativanalysen har til hensikt å trekke ut resultatene fra de ulike analysene, for å benytte disse i 


evalueringen av konseptene. 


1.1 Konsepter 


De gjenværende konseptene som er valgt videre fra mulighetsstudien og som analyseres nærmere i 


denne rapporten er: 


 Buss- og vegkonseptet: Inkluderer full utbygging av firefelts E18 Oslo-Kristiansand 


 Banekonsepter: 


 Hastighetskonseptet (Konsept Y.2): Ytre korridor med stasjon for fjerntog ved Eidanger og 


Tangen. 


 Fylkesplankonseptet (Konsept M.1): Midtre korridor med stopp i Porsgrunn og Tangen, 


der ny stasjon i Porsgrunn blir felles for IC- tog og fjerntog. 


 Billigkonseptet (Konsept M.2): Konsept for sammenkobling med lavere hastighetsstandard 


og enkeltspor. Konseptet tar utgangspunkt i M.1 og er utviklet for å belyse hvordan 


standardvalg påvirker nytte og kostnader. 


 Byutviklingskonseptet (Konsept I.1) Indre korridor med stopp i både Porsgrunn og Skien 


for å betjene bybåndet i Grenland best mulig. Også stopp ved Brokelandsheia.   


I tillegg beskrives referansealternativet (nullalternativet).  


1.1.1 Avgrensning og innretning av konseptene 


I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet påpekes det at det kan identifiseres klare 


konseptuelle alternativer til etablering av en bane på strekningen. I alternativanalysen er dette 


behandlet gjennom ulike former for nullalternativ samt et «Buss- og vegkonsept» som inneholder full 


utbygging av E18 til firefelts veg mellom Oslo-Kristiansand. Nullalternativene og buss- og 


vegkonseptet representerer en samfunnsutvikling der bussen er det fremste kollektivvalget mellom 


Oslo og Kristiansand, med andre ord et konseptuelt alternativ til å etablere en baneløsning.   


Det er videre vil konseptuelle alternativer innenfor en baneløsning: 
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Billigkonseptet M.2 har som fokus å lage en rimelig sammenkobling optimalisert for persontrafikk 


med 1 tog/time. Konseptet har mulighet for kjøring av gods i avvik, men begrenset kapasitet 


(enkeltspor) og hastighet (160km/t). 


De andre konseptene er dimensjonert for høyere hastighet (250km/t) og har større kapasitet 


(dobbeltspor). Disse vil kunne inngå som del i en eventuell framtidig kystnær Sørlandsbane med IC-


standard. Dette betyr at det ligger inne kostnader i disse som muliggjør et langt mer omfattende 


togtilbud både for passasjertrafikk og gods, og ytterligere reduksjon av reisetid Oslo-Vestfold-


Grenland-Kristiansand, men nytten av disse merkostnadene vil ikke komme uten at man gjør 


ytterligere investeringer sørover.  


Den fysiske linjeføringen av dobbeltsporkonseptene er noe ulik, og dette har en konseptuell 


tilnærming:  


 Konsept Y.2 Hastighetskonseptet er utviklet for å gi kortest mulig reisetid for å betjene 


endepunktsmarkedene.  


 Konsept I.1 Byutviklingskonseptet har størst fokus på regional utvikling langs traseen, på 


bekostning av reisetid mellom endepunktene.  


 Konsept M.1 Fylkesplanvisjonen søker å balansere mellom reisetid og betjening av 


undervegsmarkedet. 


1.2 Disposisjon 


Kapittel 2 definerer evalueringskriteriene som benyttes til å vurdere konseptenes måloppnåelse. 


Evalueringskriteriene er i stort avledet av prosjektets mål. Evalueringen av konseptene 


sammenfattes i kapittel 8 og diskuteres i kapittel 9.   


Kapittel 3 beskriver de ulike konseptene. Fokus er lagt på å beskrive idéen/hovedgrep med tiltaket 


og hva som skiller de ulike konseptene. For mer detaljert informasjon om konseptene, henvises til 


rapporten Konseptbeskrivelse.  


Resultater fra transportanalyser og markedsanalyser presenteres henholdsvis i kapittel 4 og 5. 


Kapittel 6 oppsummerer «andre analyser», herunder RAMS og knutepunktutvikling/arealstrategi, før 


den samfunnsøkonomiske analysen presenteres i kapittel 7.  


Basert på analysenes resultat, foretas en evaluering av konseptene som presenteres i kapittel 8. 


Dette gir grunnlag for drøfting og tilrådning/anbefaling av konsept som beskrives i kapittel 9. Til sist 


foreslås gjennomføring- og kontraktstrategi. 
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2 Evalueringskriterier/metode  


2.1 Innledning 


For å gi beslutningstaker et bilde på hvordan de ulike konseptene møter prosjektets behov og mål og 


krav, foretas det en evaluering av konseptene. Det evalueres på idéen/konseptet/alternativet og ikke 


den tekniske gjennomføringen av disse. I en konseptvalgutredning er det med andre ord en viss 


usikkerhet i beslutningsgrunnlaget, herunder: 


 


 Det er gitt av oppdragsbrevet at en eventuell Grenlandsbanen må forventes å ligge noe fram i 


tid, etter ferdigstilt InterCity til Skien med anslått ferdigstillelse i 2030. Tidspunkt for 


ferdigstillelse av ytre IC-strekningen er ikke avklart. 


 Videre betyr dette at referansealternativet som en mulig sammenkobling skal sammenlignes 


mot, må forventes å være rundt 2030-35. Dette er langt frem i tid, og hvordan dagens 


situasjon ser ut i 2030 representerer en usikkerhet. Det er derfor valgt ulike nullalternativ, for å 


forsøke å representere ulik utvikling i korridoren. 


 Analyseperioden strekker seg fra 2035 og 40 år frem i tid. Det vil si at forventet 


samfunnsutvikling i tiltakets analyseperiode frem mot 2075 også er usikkert, herunder 


forventet transportetterspørsel i 2075. Sistnevnte er ikke mulig å gjengi, da grunnlagsdata ikke 


er tilgjengelig for hele perioden. Dette gir en usikkerhet i forhold til hvordan utformingen av 


tiltaket bør være, herunder spørsmålet om å bygge dobbeltspor eller enkeltspor og 


hastighetsstandard ved en baneløsning kunne belyses av etterspørselstall for 2075. For å 


belyses dette forholdet, evalueres konseptene på robusthet, tilgjengelighet og pålitelighet som 


til en viss grad også representerer en fremtidsfleksibilitet. 


 


For å systematisere evalueringen av konseptene, fastsettes et visst antall evalueringskriterier. 


Evalueringskriteriene tallfestes i den grad det er mulig og inndeles i en skala for sammenlikning på 


tvers av konseptene. Evalueringskriteriene vil nødvendigvis representere en forenkling av en rekke 


forhold, og det er en avveining mellom antall kriterier/omfang av kriterier og oversiktlighet for leseren. 


Ved utforming av evalueringskriteriene er det søkt å fokusere på de mest sentrale elementene for en 


beslutning om en eventuell sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen skal bygges og 


hvilken rolle denne skal vil kunne ha.  


 


2.2 Behov, mål, krav 


Effektmålene er avledet av samfunnsmålet, og gjenspeiler prosjektets behov. Kravene er igjen 


avledet av effektmålene. Effektmålene benyttes derfor som utgangspunkt for evalueringskriteriene, 


og gjengis kort her.  
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Figur 2-1: Samfunnsmål og effektmål 


2.3 Evalueringskriterier 


Evalueringskriteriene som benyttes i sammenstilling av analysen i kapittel 8 forklares i det videre. 


Det benyttes en flytende skala fra 0 til 3, der er beste score er 3. Resultater fra de ulike analysene 


benyttes til å sette verdien på de enkelte evalueringsforholdene per konsept, der beste resultat fra 


analysen settes til 3.  Vekting av kriteriene gjøres med bakgrunn i prioriteringen i målhierarkiet. 


Sammenstillingen vil således være konseptets score multiplisert med vekt.  


I tillegg kjøres konseptene gjennom en samfunnsøkonomisk analyse, der prissatte og ikke-prissatte 


virkninger sammenstilles og presentere. En del forhold som inngår i mål/krav er også dekket i den 


samfunnsøkonomiske analysen, og det vil være et element av dobbelttelling av virkninger. 


Evalueringen mot mål sammenstilles i kapittel 8, og den samfunnsøkonomiske analysen i kapittel 7. 


2.3.1 Miljø 


Det er utarbeidet et evalueringskriterium for å belyse miljøeffekten av investeringen, som avledet av 


effektmålet om miljø.  Miljøeffekter av en investering knyttes på et KVU-nivå som oftest til: 


 Globale og lokale utslipp 


 Støy 


 Naturinngrep/nærføring 


 Inngrep/nærføring til kulturlandskap, kulturmiljø, kulturminnner 


Det er valgt å belyse miljøeffekten av investeringen gjennom kollektivandel mellom Oslo og 


Kristiansand i 2035. I stedet for å evaluerer på enkeltforhold, slik som antall redusert tonn globale og 


lokale utslipp, anses en endret kollektivandel å belyse disse forholdene samlet sett.  


De resterende miljøkonsekvensene inngår i den samfunnsøkonomiske analysen, gjennom 


miljøkostnader (prissatte virkninger) og miljøeffekten knyttet til inngrepskonsekvenser (ikke prissatte 


virkninger). Dette tas ikke inn i effektmålvurderingen.  


Evalueringskriterium 1 (vekt 10%): Kollektivandel Oslo-Kristiansand i 2035  


I transportmodellberegningene er det kjørt analyser for 7 delstrekninger i korridoren. Strekningen 


Oslo-Kristiansand er den strekningen som har flest antall reisende, og en endring i 


Effektmål Miljø
En transport som kan håndtere store volumer 
og som begrenser miljøskadelige virkninger av 


transport


Effektmål 
Regional utvikling


Utvikle og utvide bo- og arbeidsmarkeds -
regionene  mellom Buskerud/Vestfold, og 


Agderbyene mot hovedstaden


Effektmål avstandskostnader


En transport som er  robust, tilgjengelig, og 
pålitelig for reisende og gods med 


konkurransedyktig reisetid.  


Samfunnsmål
 «Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold 
og Osloområdet kunne gjennomføres med et miljøvennlig, raskt 
og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi regional 


utvikling og et større felles bo- og arbeidsmarked.»


Kilde:
Rammebetingelser fra SD og prosjektutløsende behov
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transportmiddelfordeling på denne strekningen vil gi størst samfunnseffekt. I referansesituasjonen for 


2035 er kollektivandelen på 29 prosent, og en endring som øker denne vurderes positivt. 


2.3.2 Regional utvikling 


En sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil binde sammen Sørlandet og Østlandet 


med et godt togtilbud, og gjennom dette kunne legge til rette for regional utvikling. Potensialet for 


regional utvikling kan belyses på ulike sett, og i denne konseptvalgutredningen er dette belyst både 


ved en markedsanalyse og en analyse av netto ringvirkninger. Resultater fra disse analysene gir 


grunnlag for å vurdere måloppnåelse på regional utvikling. 


Netto ringvirkninger 


Netto ringvirkninger uttrykker det potensialet tiltaket har for å knytte eksisterende bo- og 


arbeidsmarkedsregioner bedre sammen, og eventuelt danne nye. Empiriske data viser at et 


forbedret transporttilbud gir økt gjennomsnittlig produktivitet for arbeidstakerne. Mest effekt får man 


hvis man knytter folkerike områder sammen. Det er her valgt å benytte resultater fra netto 


ringvirkningsanalysen i evalueringen, som tallfester effekten i kroneverdi.   


Potensial for regionforstørring 


Potensialet for regionforstørring fokuserer på regionene Grenland, Agder, Buskerud og Vestfold, og 


baserer seg på en analyse av et teoretisk mulighetsrom for hvor man kan bo og hvor man kan jobbe 


innenfor rimelig reisetid med toget via Grenlandsbanen. Kort reisetid og stasjonsplassering i folkerike 


områder gir best score for denne analysen.  


Evalueringskriterium 2 (vekt 45%): Netto ringvirkninger fra ringvirkningsanalyse og resultater fra 


markedsanalysen. De to forholdene vektes likt ((1+1) /2), og snittverdien benyttes som verdi på 


måloppnåelse. 


2.3.3 Avstandskostnader 


Effektmålet knyttet til avstandskostnader handler om reisetid, men også om robusthet, tilgjengelighet 


og pålitelighet i transportsystemet. Det første forholdet er enklere å kvantifisere enn det andre som 


beskrives i det videre. 


Trafikantnytte 


Redusert reisetid mellom Oslo og Kristiansand er det prosjektutløsende behov og representerer 


dermed kjernen i konseptvalgutredningen. Med reduserte avstandskostnader menes en kombinasjon 


av kortere reisetid mellom Stavanger- Kristiansand- Oslo og ulike andre avstandskostnads-


parametere1. For å belyse dette forholdet, hentes nytteeffekter fra den samfunnsøkonomiske 


analysen i form av trafikantnytte som benyttes i evalueringen.  


Robusthet, tilgjengelighet, pålitelighet 


RAMS analysen avdekker en del forhold som er ulike i konseptene og som er verdt å belyse ved 


konseptene. Eksempelvis vil en utbygging av dobbeltspor vs. enkeltspor, gi en større robusthet, økt 


tilgjengelighet og pålitelighet i jernbanesystemet ved uønskede hendelser, avvik etc. Økt 


                                                      


1 Komfort, mulighet til å jobbe, kort reisetid, robusthet, reisetidskostnad, fremkommelighet, pålitelighet, 
punktlighet, trafikksikkerhet, etablering av manglende lenke i systemet, effektiv, reisetid. 
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vegstandard på E18 kan gi tilsvarende effekter i vegnettet. Evalueringen baserer seg på informasjon 


fra RAMS analysen og på bakgrunn av dette scores konseptene mellom 1 og 3.   


Evalueringskriterium 3 (vekt 45%): Trafikantnytte fra samfunnsøkonomisk analyse + robusthet, 


tilgjengelighet og pålitelighet.  De to forholdene vektes likt ((1+1) /2). Man kunne argumentert med at 


trafikantnytte skulle vektes høyere, men da dette representerer en dobbelttelling i forhold til 


samfunnsøkonomisk analyse holdes de to kriteriene likeverdig. Snittverdien benyttes som verdi på 


måloppnåelse. 


2.3.4 Samfunnsøkonomiske vurderinger 


Resultater fra den samfunnsøkonomiske analyse inngår i vurderingen av konseptene, med prissatte 


og ikke-prissatte virkninger. Som nevnt, er det enkelte dobbelttellinger i forhold til evaluering mot 


mål: 


 Kollektivandel i regionen er hentet fra transportmodellberegningen, der sistnevnte inngår i 


beregning av samfunnsøkonomisk nytte 


 Trafikantnytte inngår som del av nytteberegningene i den samfunnsøkonomiske analysen, i 


tillegg til å inngå som grunnlag for å vurdere måloppnåelse. 


 


En vurdering av samfunnsøkonomi per konsept tar utgangspunkt i 


 Netto nytte per budsjettkrone 


 Ikke prissatte konsekvenser (landskap, nærmiljø mv.)  


 


2.3.5 Helhetlig vurdering 


I kapittel 8 av denne rapporten gjøres det så en samlet vurdering av konseptene, basert på hele 


informasjonsgrunnlaget. Det vil alltid være visse forenklinger i scoringssystemer, og det er viktig at 


tilrådninger til konsepter skjer på basis av helhetlige vurderinger. 
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3 Konseptbeskrivelser 


3.1 Innledning 


Dette kapitlet beskriver kort konseptene som er videreført fra mulighetsrommet, før etterfølgende 


kapitler oppsummerer ulike analyser konseptene har vært gjennom. 


Utover konseptene som innebærer investeringer i en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og 


Sørlandsbanen, beskrives også referansealternativet, det vil si den forventede samfunnsutviklingen 


uten gjennomføring av tiltak. Referansealternativet eller nullalternativet representerer dermed et 


sammenligningsgrunnlag for investeringen.  


I henhold til føringer fra Finansdepartementet skal nullalternativet ta utgangspunkt i dagens løsning, 


inkl. ordinært vedlikehold, utskiftinger og fornyelse, samt hensynta andre vedtatte tiltak som er i gang 


eller har fått bevilgning fra Stortinget. Nullalternativet skal også innebære en forsvarlig videreføring 


av dagens sitasjon, og skal fremstå som et realistisk valg fra beslutningstakeren. 


Det er gitt i oppdragsbeskrivelsen at en sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen 


mest sannsynlig vil bli bygget ut etter/i sammenheng med IC-utbyggingen til Skien, noe som tilsier at 


realisering av en eventuell Grenlandsbane vil ligge noe frem i tid. Et strengt nullalternativ, som 


definert fra Finansdepartementet der kun vedtatte eller påbegynte prosjekter kan inkluderes, vil ikke 


fange opp forventet utvikling i transportkorridoren frem mot 2030-35. Det er planlagt større veg- og 


baneprosjekter (utbygging av E18 og Ytre IC til Skien) i korridoren som da ikke vil inngå i 


nullalternativet. Det er dermed valgt et nullalternativ for en Grenlandsbanen som anses å være mer 


realistisk tilnærmet «dagens situasjon» i 2035. Dette representeres gjennom et «Null-pluss 


alternativ». «Null-pluss» alternativet er valgt å være referansealternativet også i samfunnsøkonomisk 


analyse.   


Evaluering av konseptene gjøres relativt til referansealternativet (null-pluss alternativet). 


Analyseperioden er satt til 40 år fra 2035. For detaljer henvises til Vedleggsrapport om Referanse 


null og null pluss. 


3.2 Utvikling etter mulighetsrommet 


Det er få endringer i konseptene siden mulighetsrommet, utover bearbeiding i form av detaljering og 


analyser. Eneste sentrale endringen er konsept M.1 og konsept M.2 er videreført med stopp på 


Tangen i stedet for på Brokelandsheia. Dette skyldes at transportanalyser, markedsanalyser og 


prissatte virkninger peker på at stopp på Tangen gir flere togpassasjerer, økt potensial for 


regionforstørring og representerer et mer egnet område for knutepunktsutvikling. Dette bidrar til at 


M.1 og M.2 med stopp på Tangen er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn tilsvarende med stopp 


på Brokelandsheia, og det er derfor søkt stasjonsetablering på Tangen fremfor Brokelandsheia der 


dette er mulig. For mer informasjon, henvises det til delrapport Prissatte virkninger samt detaljer i 


denne rapport.  


3.3 Tilbudskonsept 


3.3.1 Jernbane 


For null/null-pluss alternativet forutsettes det at togtilbudet opprettholdes på eksisterende 


Sørlandsbane, og dekkes av doble togsett med en kapasitet på 500 pers. pr. tog, med en 


avgangsfrekvens som i dag (8 tog hver retning per døgn).  
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Ved investering i en sammenkobling der fjerntoget mellom Oslo-Kristisand/Stavanger vil føres over 


Vestfoldbanen, legges det til grunn bruk av triple togsett med en kapasitet på 750 pers. pr. tog, med 


1 tog i timen. Godstog kjøres primært over eksisterende Sørlandsbane  


Kapasitetsmessige begrensninger i tilstøtende infrastruktur 


Tilstøtende infrastruktur gir føringer for hva som er mulig å kjøre på en eventuell sammenkobling av 


Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Tilbudskonseptet begrenses på den ene siden av kapasiteten på 


dagens Sørlandsbane sør for et eventuelt påkoblingspunkt for Grenlandsbanen, samt togtilbudet 


som skal kjøres på InterCity-strekningen til Skien. Uten større investeringer enten på 


Bratsbergbanen eller på Sørlandsbanen sør for påkoblingspunktet, vil tilbudskonseptet for 


Grenlandsbanen maksimalt være 1 fjerntog i timen i hver retning, samt enkelte ruteleier for godstog. 


Vestfoldbanen 


Full utbygging av IC har et tilbud som er halvtimesbasert. Det er i tillegg tilgjengelig kapasitet for 2 


fjerntog/time og retning i Vestfold. Inntil ny kapasitet gjennom Oslo er etablert, ligger det imidlertid 


kapasitetsbegrensninger der som ikke muliggjør et slikt tilbud. Dersom det er ønske om 2 tog/time på 


Grenlandsbanen før ny tunnel gjennom Oslo, kan dette etableres ved å la ett IC-tog pr. time fortsette 


Grenlandsbanen i stedet for å ende i Skien.  


Skorstøl-Kristiansand 


Strekningen Skorstøl–Kristiansand er enkeltsporet og dagens døgnkapasitet er grovt sett 2 tog/time. 


Det kjøres i dag 8 – 10 tog i en 6-timers periode.  


Innen Grenlandsbanen blir realisert, vil en del tiltak blir gjennomført på denne strekningen. Ut fra 


føringene i NTP er det vurdert som sannsynlig at nytt signalsystem ERMTS og to nye kryssingsspor 


etableres. Dette vil grovt anslått gi en døgnkapasitet på 3 tog/time. Hvis det forutsettes få godstog på 


dagtid og at frekvensen for fjerntog reduseres når godstogmengden kommer på ettermiddag/kveld, 


kan dette trolig gjøre det mulig å realisere 1 fjerntog/time til Kristiansand.   


En eventuell økning til halvtimesintervall for fjerntog helt til Kristiansand vil kreve omfattende 


utbygging av kryssingsspor/dobbeltsporparseller. 


En mulighet for halvtimesintervall på Grenlandsbanen kan være å kjøre annethvert tog til Arendal og 


Kristiansand, slik at det på enkeltsporet bare blir halvtimesintervall på de ca. 32 km mellom Skorstøl 


og Nelaug. Dette vil grovt estimert kreve ytterligere 3 kryssingsspor på denne delstrekningen og 


minst ett kryssingsspor på strekningen Nelaug–Arendal. En så høy trafikktetthet som 2 


passasjertog/time vil medføre, vil gi flere kryssinger og dermed mer tidstap for fjerntogene.  


3.3.2 Buss 


For busstilbudet, forutsettes det at busselskapene tilbyr det markedet etterspør. Utbygging av 


vegnettet og liberalisering av adgangen til å etablere ekspressbusslinjer har bidratt til å realisere et 


omfattende ekspressbussnett på Sør- og Østlandet. Et fellestrekk ved ekspressbusslinjer som har 


hatt suksess, er at de har operert fylkesgrensekryssende. Andre momenter er pris, bussens 


flatedekning versus tog, tilstrekkelig stort marked, et togtilbud som enten ikke eksisterer i korridoren 


eller som har manglet kapasitet, og høy tilbudsstandard og service på bussene. De siste par årene 


har lav lønnsomhet preget ekspressbussnæringen. Dels skyldes dette kostnadsøkning, samtidig som 


veksten i antall reisende med ekspressbussene har stagnert. Ved Oslo bussterminal viser antall 


ekspressbussanløp nå en tilbakegang for første gang på lenge. Store aktører har vært tvunget til å 


gjennomgå ekspressbusstilbudet sitt, med det resultat at hele linjer er lagt ned, og at frekvensene er 


tatt ned på andre linjer. En viktig årsak til utviklingen er trolig forbedringene i togtilbudet på hele 


Østlandsområdet.  
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Busstilbudet som ligger til grunn i buss- og vegkonseptet genereres av transportmodellen, men 


illustrerer en situasjon der bussen bruker 3 timer og 30 minutter Oslo-Kristiansand, gitt en 4-felts 


motorveg med 100/110 km/t grense. Bussen forutsettes å kjøre i 85-95 km/t avhengig av antall 


stopp. Et mulig busstilbud illustreres i Figur 3-1 der frekvensen kan økes etter markedets behov. 


 


 


Figur 3-1: Mulig busstilbud i korridoren 
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3.4 Nullalternativ 


 


Figur 3-2: Nullalternativet 


Nullalternativet representerer en videreføring av dagens transporttilbud, supplert med pågående 


prosjekter og prosjekter som har byggestart før 31.12.2017 som vist i Figur 3-2. For komplett liste 


over prosjekter, se Vedleggsrapport om Referanse null og null pluss. 


Sørlandsbanen følger dagens trasé med stoppmønster og frekvens som i dag. I tillegg kjøres 


godstog med variabel frekvens. Kapasitet for toget mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger vil være 


ca. 4 000 pers. pr. dag, og reisetiden med tog er ca. 4,5 time mellom Oslo og Kristiansand. 


Vestfoldbanen bygges ut til Tønsberg med Intercity-tilbud og godstog i avvik.  


E18 bygges ut til firefelts veg, med noen gjenstående parseller. Ekspressbuss/busstilbudet og 


flytilbudet forutsettes å levere det tilbudet markedet etterspør. 
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3.5 Null pluss alternativ 


 


Figur 3-3: Null pluss alternativet 


Som nevnt er det forventet at prosjektoppstart av Grenlandsbanen vil ligge litt frem i tid og. Null 


pluss- alternativet innebærer økt investering bane i området, ved fullføring av IC Vestfold til 


Porsgrunn/Skien. Vegprosjekter er tilsvarende som de i nullalternativet. Forutsatte investeringer er 


vist i Figur 3-3. For detaljer henvises til Vedleggsrapport om Referanse null og null-pluss. Null-pluss 


alternativet representerer referansealternativet i den samfunnsøkonomiske analysen. 


Togtilbudet på Vestfoldbanen styrkes gjennom full utbygging av Intercitystrekningen til Skien. 


Sørlandsbanen kjører over Kongsberg med dagens stoppmønster og dagens frekvens. Kapasitet for 


toget mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger vil være ca. 4 000 pers. pr. dag, og reisetiden med tog 


er ca. 4,5 time mellom Oslo og Kristiansand. I tillegg kjøres godstog med variabel frekvens.  


E18 bygges ut til firefelts veg, med noen gjenstående parseller. Ekspressbuss/busstilbudet og 


flytilbudet forutsettes å levere det tilbudet markedet etterspør. 
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3.6 Buss- og vegkonseptet 


 


Figur 3-4: Buss- og vegkonseptet 


Det er i oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet bedt om å gjøre strategiske vurderinger av 


hvordan den langsiktige utviklingen av E18 i korridoren vil kunne påvirke prosjektet. Buss- og 


vegkonseptet representerer en situasjon der gjenstående parseller på E18 mellom Oslo og 


Kristiansand bygges ut til firefelts veg. Konseptet er en videreføring av null-pluss alternativet med 


ytterligere forsterkning av vegens rolle i korridoren.  


Togtilbudet på Vestfoldbanen styrkes gjennom full utbygging av Intercitystrekningen til Skien. 


Sørlandsbanen kjører over Kongsberg med dagens stoppmønster og dagens frekvens. Kapasitet for 


toget mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger vil være ca. 4 000 pers. pr. dag, og reisetiden med tog 


er ca. 4,5 time mellom Oslo og Kristiansand. Godstog kjøres med variabel frekvens.  


Ekspressbuss/busstilbudet og flytilbudet forutsettes å levere det tilbudet markedet etterspør. Bussen 


bruker ca. 4,5 time (bussen er kodet med 4.25 mellom Oslo og Kristiansand, og det er bilen som 


oppnår den største reisetidsbesparelsen. 
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3.7 Hastighetskonseptet 


 


Figur 3-5: Konsept Y.2 Hastighetskonseptet, via ytre korridor 


 


Konsept Y.2 Hastighetskonseptet 


Total lengde 64 km, trasé fra Eidanger til Gjerstad 


Stasjoner Porsgrunn (Eidanger), Tangen 


Reisetid Oslo-Kristiansand 3 timer og 19 minutter (Nullalternativ 4timer og 29 minutter) 


Andel tunnel 58% 


Andel bru 5% 


Antall spor Dobbeltspor 


Forventet kostnad 24,4 mrd.NOK (2016) 
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Hastighetskonseptet, konsept Y.2, innebærer etablering av en jernbane gjennom Grenland, som 


følger ytre korridor. Konseptet er utviklet med tanke på å gå korteste veg mellom fremtidig IC-trasé 


Larvik-Porsgrunn og Sørlandsbanen, altså raskeste veg mellom Oslo og Kristiansand. 


Dimensjonerende hastighet på ny bane er 250 km/t og reisetid Oslo-Kristiansand forkortes med én 


time til 3 timer og 19 minutter. 


I konseptet er det lagt opp til at fjerntoget kjører 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover 


via ny sammenkobling via ytre trasé, med stopp i Eidanger og Tangen der det etableres nye 


stasjoner. Stasjon for IC blir i Porsgrunn. Det vil derfor ikke være mulighet for omstigning mellom 


fjerntog og IC tog i Eidanger, og det forutsettes at tilbringersystem/kobling mellom fjerntog og 


regiontog løses ved hjelp av et forsterket busstilbud. Godstog kjører over eksisterende 


Sørlandsbane. 


3.7.1 Trasé/korridor 


Grenlandsbanens avgreining fra IC-traseén skjer i Storberget tunnel øst for Eidanger. IC-parsellen 


Larvik (Farriseidet)-Porsgrunn vil være ferdigstilt i 2018 og ender ved Eidangertunnelens utløp ca. 2 


km sør for dagens stasjon i Porsgrunn. 


Etter avgreiningspunktet i Storberget tunnel, går traseen mot nord og krysser dalføret på tvers like 


nord for Eidanger. Her etableres fjerntogstasjonen som skal betjene Grenlandsområdet. Videre 


sørover fra Eidanger må traseen krysse Frierfjorden ved Grenlandsbrua. Sør for Frierfjorden vil en 


kystlinje ligge på utsiden av dagens E18 videre mot Kragerø, der ny stasjon Tangen foreslås 


etablert. 


Vest for Kragerø vil traséen ikke gå oppom Brokelandsheia, men ligge lavere i terrenget lenger ute 


mot kysten, med tanke på videreføring langs en framtidig kystnær Sørlandsbane. Det bygges 


forbindelse innover til dagens bane i området ved Skorstøl. 


3.7.2 Stasjoner 


Stasjonsplassering for ytre korridor foreslås å være i Eidanger og ved Tangen nær Kragerø.  


Eidanger 


Det planlegges ny Eidanger stasjon på Enger ved Eidanger. Eidanger ligger vel 3 km sørøst for 


Porsgrunn sentrum. Det består av større områder med enebolig- og småhusbebyggelse, en del 


næringsbebyggelse og noe detaljhandel. Kommuneplan for Porsgrunn definerer Enger som område 


for blandet bebyggelse med næring og forretning. Lokaliseringen er innenfor det definerte bybåndet i 


Grenland, men klart utenfor sentrumsområdet i Porsgrunn 
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Figur 3-6: Eidanger stasjon på Enger næringsområde 


Fjerntogstasjonen (rosa) er planlagt med mulighet for overgang til en eventuell ny stasjon på 


Bratsbergbanen (sort). Stasjon på Bratsbergbanen inngår ikke som en del av konseptet. IC Vestfold 


(blå linje) passerer i tunnel videre til Porsgrunn stasjon, og det må derfor legges til rette for et 


effektivt busstilbud mellom Eidanger stasjon og Porsgrunn sentrum for at tiltaket ikke skal bidra til økt 


bilbruk i området.  


Tangen 


Tangen ligger i Sannidal i Kragerø kommune, tett på dagens E18. Stedet har lang historie som 


koblingspunkt mellom trafikken fra kysten og innlandet. Området består av næringsvirksomhet i form 


av et mindre kjøpesenter, dagligvarehandel, bensinstasjon og annen service. Eneboligbebyggelse er 


spredt i landskapet, som preges av koller og knauser. Kragerø by ligger ca. 11 km sør med en av to 


avkjøringer til E18 nettopp på Tangen. Ny avkjøring er under planlegging og Tangen styrkes som 


lokalsenter gjennom kommuneplanen der det er avsatt areal til sentrumsformål og boligbebyggelse, 


samt mer boligutbygging. Ca. 2,5 km nordøst for Sannidal ligger Kragerø Næringspark. 


Næringsområdet har høy prioritet i kommunen og ønskes videreutviklet og utvidet.  


Tangen blir nærmeste togstasjon mot Kragerø og den tette bolig- og fritidsbebyggelsen langs kysten. 


Etablering av et godt busstilbud er avgjørende for at knutepunktet skal fungere etter hensikten. Det 


ligger til rette for god trafikkavvikling og effektive transportruter, med god tilgjengelighet til E18, fv. 


363 og fv. 351 mot Kragerø og bebyggelsen langs kysten, samt forbindelse mot Kragerø 


Næringspark.  
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Figur 3-7: Tangen stasjon i Sannidal i Kragerø kommune 
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Figur 3-8: Fysisk trasé konsept Y.2 Hastighetskonseptet 
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3.7.3 Opsjoner/kombinasjonsmuligheter 


Konseptet er utformet på den måten av ny bane ikke vil ha direkte tilkobling til Bratsbergbanen, det 


vil si at man ikke kan kjøre tog fra Bratsbergbanen og inn på ny Grenlandsbane. Tilsvarende vil det i 


den sørlige delen av ny bane ikke være mulig for tog fra Porsgrunn å kjøre videre nordover på 


eksisterende Sørlandsbane. Å etablere tilsvinger for dette formålet vil være mulig, gitt at det er et 


ønsket tilbudskonsept og tilstrekkelig kapasitet på tilstøtende baner. Slike tilsvinger er ikke inkludert i 


konseptet, men er en mulig opsjon. Mulig stasjon på Bratsbergbanen i tilknytning til Eidanger stasjon 


er også en opsjon, dette vil gi mulighet for overgang for reisende. 


Ved utvidelse av togtilbudet til regiontog, kan det være aktuelt å etablere flere stasjoner/stopp. I dette 


tilfelle foreslås det stasjonsplassering på Rugtvedt og eller Fiane for å betjene et regiontogtilbud.  


Mulig stasjon ved Rugtvedt 


Rugtvedt ligger geografisk sentralt langs E18 i Bamble kommune, nær Stathelle og Langesund som 


ligger ved kysten, og store næringsområder lenger nord i kommunen.  


 


Figur 3-9: Mulig Rugtvedt stasjon 


Rugtvedt ligger på en flate ved Høgenhei, som er en dominerende vegg i landskapet, og består av 


næringsbebyggelse knyttet til beliggenheten langs vegen, småhusbebyggelse og skoletilbud. E18 


passerer i en skjæring og er lite synlig. Rugtvedt ønskes utviklet som avlastningssenter for Stathelle. 


Det er avsatt areal til utvidelse av boligbebyggelse og nærings- og sentrumsformål, med målsetning 


om å styrke området som lokalsenter.  


Stasjonsområde og trase for Grenlandsbanen ligger mellom småhusbebyggelsen og E18. Etablering 


av knutepunkt her fremtvinger transformasjon av eksisterende næringsarealer på vestsiden av E18. 


Det ligger til rette for at det kan etableres et lokalt knutepunkt her, selv om det i dag er få boliger og 


arbeidsintensive virksomheter nært stasjonen. Stasjonsområdet ligger i umiddelbar nærhet til 
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hovedvegnettet der et godt utviklet busstilbud blir avgjørende for at Rugtvedt stasjon skal fungere 


som knutepunkt.  


Mulig stasjon ved Fiane 


Fiane ligger vel 2 km sør for avkjøring fra E18 ved Brokelandsheia, og regnes som et av to tettsteder 


i Gjerstad kommune. Området består av landbruksarealer mellom skogkledte koller, en del 


boligbebyggelse og noe næring- og verkstedsvirksomhet. Bebyggelsen strekker seg fra begge sider 


av rv. 418 mot de tidlige bosettingsetableringene rundt Egeland Jernverk.  


 


Figur 3-10: Mulig Fiane stasjon.  


Fiane utgjør den vestre og nyere del av Eikeland tettsted, som vokste frem rundt virksomheten på 


jernverket på 1700-tallet. Fiane utgjør et definert landskapsrom av jordbruksområder omgitt av åser 


og deler av Fiane inngår i hensynssone for landbruk. 


Gjerstad kommune ser for seg noe vekst i antall boliger nord i området. Det er ellers få planer for 


Fiane da Gjerstad kommune ser for seg utvikling av Gjerstad sentrum og Brokelandsheia som 


områder for senterutvikling. Eikeland/Fiane er i denne sammenhengen ikke nevnt. 


Fiane stasjon er interessant med tanke på en videre forlengelse av banen mot sør. Den gir mulighet 


til en linjeføring som i større grad følger kysten, slik at byene langs kysten lettere kan fanges opp. 


Som stasjon vil den i all hovedsak fungere som byttepunkt mellom transportmidler, med nærhet til 


E18 og sentrale fylkesveger, på samme vis som Brokelandsheia. Det er avgjørende med et godt 


busstilbud i sammenheng med stasjonsetableringen. Kapasitet på eksisterende lokalveger må 


bedres for økt trafikk i området. Tilgjengelighet for fotgjengere er pr i dag dårlig. 


Det er lav tetthet av boliger og arbeidsplasser på Fiane. Det er relativt store avstander til områder 


med høy konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser, henholdsvis 30 km til Kragerø, 24 km til Risør 


og 13 km til Gjerstad sentrum. 
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3.8 Fylkesplankonseptet M.1 


 


Figur 3-11: Fylkesplankonseptet (M.1) via midtre korridor 


 


Konsept M.1 Fylkesplankonseptet 


Total lengde 66 km, trasé via Porsgrunn over Menstad og videre sørover 


Stasjoner Porsgrunn, Tangen 


Reisetid Oslo-Kristiansand 3 timer og 21 minutter (Referanse 2028 4timer og 29 minutter) 


Andel tunnel 71% 


Andel bru 6% 


Antall spor Dobbeltspor 


Kostnader 25,6 mrd. NOK (2016) 
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Fylkesplankonseptet innebærer etablering av ny jernbane gjennom Grenland i en midtre korridor via 


Porsgrunn, og er utformet med tanke på å treffe et større befolkningsgrunnlag i Grenlandsregionen 


enn konsept Y.2 gjør. Konsept M.1 bygger på tidligere utredete traseer i vedtatt fylkesdelplan og 


Høyhastighetsutredningen. Dimensjonerende hastighet på ny bane er 250 km/t og reisetid Oslo-


Kristiansand forkortes med ca. én time til 3 timer og 21 minutter (+3 minutter i forhold til Y.2). 


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny 


sammenkobling i midtre trasé. Porsgrunn stasjon er hovedstasjon i Grenland, for både IC-tog og for 


fjerntog. Fjerntoget forutsettes å stoppe på Tangen, deretter går det videre mot Kristiansand. 


Godstog kjører over eksisterende Sørlandsbane. 


3.8.1 Trasé/korridor 


Midtre korridor kobler seg på Eidangerparsellen nord for utløpet av Eidangertunnelen, og følger IC 


sporet/dagens spor nordover mot Porsgrunn. 


Det etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte Behakvartalet). Nord 


for stasjonen går traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går inn i tunnel ved Hovengasenteret fram 


til Menstad og krysser over elva her på en høy bru like sør for vegbrua. 


Etter kryssing av elva, vil korridor M krysse indre del av Vollsfjorden og passere sør for Flåtevann 


retning Dørdal. Fra Dørdal går banen sør for dagens E18, langs Bakkevannet og til Tangen, hvor det 


etableres ny stasjon. Deretter stiger traseen opp mot Brokelandsheia. Påkobling til Sørlandsbanen 


skjer mellom Brokelandsheia og Skorstøl. 


3.8.2 Stasjoner 


Stasjonsplassering for midtre korridor foreslås å være i Porsgrunn og på Tangen i Kragerø 


kommune. Tangen stasjon er beskrevet i kapittel 3.7.2 (se beskrivelse under Hastighetskonseptet 


Y.2). 
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Nye Porsgrunn stasjon 


Det er allerede togstasjon i Porsgrunn i dag, men det er ikke tilstrekkelig areal til å utvikle ny stasjon 


innenfor dagens plassering, og stasjonen vil derfor flyttes noen hundre meter sørover. Ny Porsgrunn 


stasjon vil være mulig stoppested for Grenlandsbanen, Vestfoldbanen og Bratsbergbanen.  


 


Figur 3-12: Foreslått lokalisering av ny stasjon i Porsgrunn 


 


3.8.3 Opsjoner/Fleksibilitet 


Ved utvidelse av togtilbudet til regiontog, kan det være aktuelt å etablere flere stasjoner/stopp. I 


midtre korridor kan det etableres stasjon ved Brokelandsheia for å betjene et regiontogtilbud. En 


tilsving fra dagens Sørlandsbane ved Gjerstad til Brokelandsheia, kombinert med et tredje spor på 


stasjonen på Brokelandsheia, vil gi mulighet for å koble Grenlandsbanen til et lokaltogtilbud langs 


dagens Sørlandsbane. Mulig stasjon på brokelandsheia er nærmere beskrevet i kapittel 3.10.3 under 


konsept I.1. 


Det er videre et uttalt behov for etablering av banetilknytning til industriområdet rundt Frierfjorden, 


mer spesifikt på vestsiden av Frierfjorden (Frier Vest). Dette ligger det godt til rette for i konsept M.1 
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Figur 3-13: Fysisk konsept M.1 Midtre korridor 
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3.9 Konsept M.2 Billigkonseptet 


 


Figur 3-14: Konsept M.2 Billigkonseptet, via midtre korridor 


 


Konsept M.2 Billigkonseptet 


Total lengde 68 km, trasé via Porsgrunn over Menstad og videre sørover 


Stasjoner Porsgrunn, Tangen 


Reisetid Oslo-Kristiansand 3 timer og 26 minutter (Referanse 2028 4timer og 29 minutter) 


Andel tunnel 51% 


Andel bru 5% 


Antall spor Enkeltspor 


Kostnader 17,2 mrd. NOK (2016) 
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Konsept M.2 er som konsept M.1, men med enkeltspor og lavere hastighetsstandard med krappere 


kurvatur, tilpasset 160 km/t. Midtre korridor er kun valgt som et eksempel, lavere hastighet og 


enkeltspor kan følge også de andre korridorene. Som for de andre konseptene er det planlagt 


fremføring av 1 fjerntog i timen hver veg. Stoppmønsteret blir som i M.1, med stopp i Porsgrunn og 


på Tangen. Dimensjonerende hastighet på ny bane er 160 km/t og reisetid Oslo-Kristiansand 


forkortes med ca. én time til 3 timer og 26 minutter (+7 minutter i forhold til Y.2). 


3.9.1 Trasé/korridor 


Konseptet er utformet med en lavere dimensjonerende hastighet, noe som gjør at tunnelandelen kan 


reduseres. Traséen avviker fra M.1 i området vest for Vollsfjorden/ sør for Flåtevann, hvor M.2 ligger 


sør for M.1, og mellom Tangen og Brokelandsheia, hvor M.2 ligger nord for M.1. M.2 er ca. 2 km 


lengre enn M.1. Det er lagt inn 4 kryssingsspor med 1 km lengde, i tillegg til kryssing ved stasjonene. 


3.9.2 Stasjoner 


Stasjonsplassering foreslås som i M.1 med ny stasjon i Porsgrunn og i Tangen.  


3.9.3 Opsjoner/Fleksibilitet 


Konseptet med enkeltspor og redusert hastighet kan «overføres» til samme fysiske linjeføring som 


de andre konseptene. Midtre korridor er valgt kun for å illustrere investeringsbehov og virkninger av 


lavere hastighetsprofil og enkeltspor.  Sammenlignet med de andre konseptene, bygger denne 


løsningen på at en framtidig situasjon for Sørlandsbanen vil fortsette å være enkeltspor, og 


konseptet er mindre fleksibelt i forhold til en fremtidig kystnær bane.  
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Figur 3-15: Fysisk konsept i M.2 Billigkonseptet i midtre korridor, vist sammen med M.1 
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3.10 Konsept I.1: Byutviklingskonseptet 


 


Figur 3-16: Konsept I.1 Byutviklingskonseptet via indre korridor 


 


Konsept I.1 Byutviklingskonseptet 


Total lengde 77 km, trasé via Porsgrunn og Skien 


Stasjoner Porsgrunn, Skien, Brokelandsheia 


Reisetid Oslo-Kristiansand 3 timer og 30 minutter (Referanse 2028 4timer og 29 minutter) 


Andel tunnel 66% 


Andel bru 3% 


Antall spor Dobbeltspor 


Kostnader 31,3 mrd. NOK (2016) 
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Hensikten med alternativet er å fange opp mest mulig av markedsgrunnlaget i Grenland gjennom å 


ha stopp i begge de to knutepunktene, Skien og Porsgrunn, samt å ha med et alternativ som kan 


bygges i to etapper (Porsgrunn-Neslandsvatn og Neslandsvatn-Skorstøl). Dimensjonerende 


hastighet på ny bane er 250 km/t og beregnet kjøretid på ny bane er 41 minutter. Reisetid Oslo-


Kristiansand forkortes med ca. én time til 3 timer og 30 minutter (+11 minutter i forhold til Y.2). 


I konseptet fremføres fjerntoget 1 gang i timen over Vestfoldbanen og videre sørover via ny 


sammenkobling i indre trasé. Dagens Skien stasjon benyttes som hensetting/vending for IC-togene. 


Det forutsettes 2 IC-tog i timen med stopp i Porsgrunn og Skien. Det er mulig med omstigning til 


både IC og Bratsbergbanen på ny stasjon Skien S. 


3.10.1 Trasé/korridor 


Den indre korridoren har elementer fra den såkalte Indre linje fra arbeidet med fylkesdelplan i 


1999/2000. I dette konseptet vil Grenlandsbanen følge IC-strekningen til Skien (dobbeltspor 


Porsgrunn-Skien forutsettes).  


I konsept I.1 etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte 


Behakvartalet), som i M.1 og M.2. Nord for stasjonen går traséen i dagen langs ny fv. 36 før den går 


inn i tunnel ved Hovengasenteret fram til Skien stasjon. Det foreslås ny stasjon i fjell ved Skien 


sentrum (Landmannstorget). Nord for dagens stasjon fortsetter tunnelen mot vest, krysser 


Falkumelva og går inn under Gulset før linjen krysser over Farelva (ev. søndre del av Norsjø).  


Konseptet fortsetter sørover retning Kilebygda og ligger i en trasé nord for Flåtevann. Før 


Neslandsvatn krysses både nordre del av Rørholtfjorden og Nedre Toke på bru. 


Det er videre forutsatt ny trase også videre sørover mot Brokelandsheia (med stasjon der) og en ny 


tilkobling til dagens bane mellom Brokelandsheia og Skorstøl.  


3.10.2 Stasjoner 


Stasjonsplassering for indre korridor foreslås å være i Porsgrunn, Skien og på Brokelandsheia. 


Stasjonsplassering i Porsgrunn er allerede omtalt under midtre korridor, og beskrivelsen som følger 


omhandler derfor kun ny Skien stasjon og Brokelandsheia. 


Ny Skien stasjon i fjell 


Dagens jernbanestasjon ligger et stykke nord for Skien sentrum, men bussterminalen ligger på 


Landmannstorget, sentralt i byen. Det er planlagt utvikling av Landmannstorget der det allerede er 


etablert stor parkeringsgarasje i fjellet øst for torvet. 


Trasé for framtidig IC til Skien er ikke avklart. Et av alternativene er skissert med ny stasjon i fjellet, i 


tilknytning til p-anlegget, og under boligområdene øst for Skien sentrum og det er denne løsningen 


som ligger til grunn for ny Skien stasjon. Med en ny stasjon i fjell ved Landmannstorget vil 


knutepunktet være sentralt plassert i byen, i kort avstand til sentrumsfunksjoner og med god 


tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Det er kort veg mellom bussterminal og hovedvegnett for 


videre distribusjon av reisende, og det er etablert parkeringsgarasje i fjellet i nærheten av planlagt 


stasjon. 


Plattformer og stasjon vil ligge i nær tilknytning til bussterminal på Landmannstorget, som vil fungere 


som reisetorg for stasjonen, en funksjon om lag som i dag.  
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Figur 3-17: Fysisk konsept I.1 Byutviklingskonseptet i indre korridor 
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Figur 3-18: Foreslått plassering av ny Skien stasjon 


 


Figur 3-19: Landsmannstorget. Ny stasjon vil ligge i fjellet i bakkant av torget 
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Figur 3-20: Mulig prinsippsnitt for ny Skien stasjon i fjell 
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Brokelandsheia 


Brokelandsheia ligger ved E18 i Gjerstad kommune. Stedet har i stor grad vokst frem rundt bilbasert 


næringsvirksomhet knyttet til avkjøring fra E18 og gjennomfartsåren rv. 418. De senere år har det 


også blitt etablert noe boligbebyggelse her. Kommuneplanens arealdel definerer Brokelandsheia 


som sentrumsområde, og mulig etablering av jernbanestasjon inngår i planene for området.  


 


Figur 3-21: Mulig plassering av Brokelandsheia stasjon 


Foreslått plassering i konsept I.1 er nordøst for den etablerte bebyggelsen på Brokelandsheia, nord 


for E18. Dette avviker noe fra tidligere skisser gjort for området, men med hastighetsstandarden som 


nå er dimensjonerende vil ikke tidligere foreslått plassering være mulig grunnet kurvaturkrav. 


3.10.3 Opsjoner/fleksibilitet 


Stasjon ved Neslandsvatn 


Neslandsvatn er et lite tettsted i Drangedal kommune. Det er angitt som område for boligfortetting i 


kommuneplanen. Sørlandsbanen har i dag stoppested ved Neslandsvatn stasjon, med tilknytning til 


Kragerø via buss/Fv256. Her var det tidligere overgang til den nå nedlagte jernbanen mot Kragerø. 


Landskapet er kupert, med mye skog og noe landbruk. Drangedal kommune har høy utpendling til 


Kragerø og Grenlandsområdet. 


Jernbanetraseen skjærer på tvers av Sørlandsbanen, like nord for eksisterende spredte 


boligbebyggelse. Jernbanen krysser etablert jordbrukslandskap lenger vest. 
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Figur 3-22: Mulig stasjon på Neslandsvatn (eksisterende Neslandsvatn stasjon merket med 
sort) 


Neslandsvatn stasjon er plassert nær etablert tettsted og boligbebyggelse, men med noe avstand til 


fylkesvegen og nåværende Neslandsvatn stasjon. Det er mer enn fem minutters gangavstand 


mellom eksisterende Neslandsvatn stasjon og nye Neslandsvatn stasjon. Det må etableres 


tilfredsstillende tilkomst og tilstrekkelig busstilbud.  


Tetthet av boliger og arbeidsplasser er lav. Avstanden til sentrum i Drangedal er 21 km, og til 


Kragerø er 25 km. Drangedal kommune har mye fritidsbebyggelse, og man må anta at reisende som 


passerer stasjonen vil ankomme med buss, bil eller fra kryssende tog fra et eventuelt tilbud på 


Sørlandsbanen.   


Tilsving Brokelandsheia og Neslandsvatn 


Det kan være muligheter for etablering av tilsving til eksisterende Sørlandsbane både ved 


Brokelandsheia og Neslandsvatn. Dette vil kunne gi mulighet for kobling til lokaltogtilbud langs 


dagens bane. 
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4 Transportanalyser  


Transportanalysene belyser hvordan konseptene vil påvirke transporten i korridoren både med 


hensyn til transportmiddelfordeling og etterspørsel. Dette kapitlet oppsummerer resultatene fra 


transportanalysen av de ulike konseptene, samt referansealternativet (null-plussalternativet). For 


detaljert informasjon henvises det til delrapport Transportanalyser.  


4.1 Beregning av trafikk 


Konseptene samt referansealternativet er kodet i NTM6 (Nasjonal transportmodell) og RTM 


(Regional transportmodell). Transportmodellene er beregningsverktøy utviklet av transportetatene for 


å analysere virkningen av infrastrukturtiltak. Modellene tar utgangspunkt i dagens situasjon, det vil si 


dagens persontransport og beregner hvordan transporten vil utvikle seg frem mot et gitt år ved hjelp 


av befolkningsprognoser og endringer i veg- og kollektivtilbud. Dette beregnes i transportmodellene 


ved hjelp av: 


1. Turproduksjon; Arealbruk (bosatte, arbeidsplasser, bilhold, etc.) 


2. Turfordeling mellom soner (reisevaneundersøkelser) 


3. Reisemiddelfordeling; Transportstandard (reisetid, reisekostnad, parkering, bilhold ++) 


4. Nettfordeling/rutevalg; Veg (lengde, hastighet, forsinkelse) og kollektiv (rutetider, frekvens og 


tilknytninger) 


Resultatet gir forventet årsdøgntrafikk (ÅDT) for de ulike transportmidlene på ulike strekninger, i et 


gitt år.  


4.2 Resultater for 2035  


En satsing på buss og veg vil generere mer biltrafikk enn i situasjonen der man bygger jernbane. 


Tilsvarende vil en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, noe uavhengig av konsept, 


generere mer togtrafikk enn i referanse og i buss- og vegkonseptet. For banekonseptene vil toget ta 


markedsandeler fra bussen, samtidig som investeringene vil bidra til nyskapt trafikk. Til sammen 


genererer dette mer kollektivtrafikk enn i referanse. Transportmodellen gir likevel liten eller ingen 


overføring av trafikk fra bil og fly ved utbygging av en sammenkobling. 


 


Figur 4-1: Sammenligning av passasjer på buss, tog og fly samt biltrafikk per døgn over 
fylkesgrensa Telemark/Aust-Agder i 2035  
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Fylkesplankonseptet (M.1) er det konseptet som beregnes å få flest togpassasjerer. Konseptet 


kombinerer kortere reisetid med stasjonsplassering sentralt i Grenland gjennom Porsgrunn stasjon, 


og vil derfor vinne noe flere passasjerer enn konsept I.1 Byutviklingskonseptet. Forskjellen mellom 


de ulike konseptene er likevel små, og alternativene skiller seg ikke vesentlig fra hverandre.  


Når det gjelder transportmiddelfordeling på strekningen Oslo-Kristiansand oppnås en høyere 


kollektivandel i banekonseptene sammenlignet med buss- og vegkonseptet og referanse. Dette 


skyldes en del nyskapt trafikk som følge av en jernbaneutbygging. Veg- og busskonseptet gir en liten 


økning i bilfører- og bilpassasjerandel, mens kollektivandelen er lik som i referanse. 


 


Figur 4-2: Transportmiddelfordeling Oslo-Kristiansand i 2035, transportmodellert 


Det er hentet ut resultater fra seks andre delstrekninger i influensområdet, der trafikkgrunnlaget er 


betydelig mindre2. Her er det også lite skille mellom de ulike konseptene, og det henvises til 


delrapport Transportanalyser for ytterligere dokumentasjon.  


4.3 Følsomhetsanalyser 


Med en forventet reisetidsbesparelse for toget på over 1 time sammenlignet med 


referansealternativet, er det rimelig å forvente at noe fly- og biltrafikk ville bli overført til toget. 


Modellen beregner derimot at konkurranseflaten mot bil og fly vil bestå selv ved utbygging av en 


Grenlandsbane. Dette gjelder både for strekningen mellom Oslo og Kristiansand og de seks andre 


delstrekningene som er analysert.  


Det er gjennomført følsomhetsberegninger på konsept M.1 for å se hvordan ytterligere redusert 


reisetid og økt frekvens kan ha betydning for transportmiddelfordelingen. Disse analysene viser at 


toget med en reisetid mellom Oslo og Kristiansand på under 3 timer og halvtimesfrekvens vil ta 


ytterligere markedsandeler fra bussmarkedet, men at modellen fortsatt i liten grad gir overføring fra 


bil og fly til tog. 


                                                      


2 Porsgrunn-Kristiansand, Tønsberg-Kristiansand, Porsgrunn-Kongsberg, Kongsberg-Kristiansand, Torp-Kristiansand og 
Kongsberg-Larvik 
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Tabell 1: Endring i passasjerer og biltrafikk, snitt over fylkesgrensen Aust-Agder/Telemark  


Type trafikk 
Dobbel 


frekvens 


20 % raskere 


reisetid 


20 % raskere reisetid 


og dobbel frekvens 


Busspassasjerer E18 -30 % -34 % -73 % 


Togpassasjerer Sørlandsbanen -19 % -24 % -28 % 


Togpassasjerer Grenlandsbanen 20 % 28 % 56 % 


Sum buss og tog 7 % 11 % 22 % 


Biltrafikk E18 -0,3 % -0,3 % -0,7 % 


Fly Kristiansand - Oslo -0,5 % -0,8 % -1,4 % 


4.4 Diskusjon av resultater 


En transportmodell regner analytisk om til en generalisert reisekostnad, mens det er en rekke 


kvaliteter ved tog som ikke er mulig å regne om på denne måten. Transportmodeller gjengir dermed 


ikke nødvendigvis en "absolutt sannhet", og resultatene fra modellkjøringene må alltid leses og 


tolkes i lys av resultater for referansesituasjonen. Altså hvordan trafikken i referansealternativet 


endrer seg som følge av det aktuelle konseptet. 


En av hovedgrunnene til at konkurrerende transportmåter i modellen går lite ned er at det ikke bare 


er generaliserte kostnader som er avgjørende for transportmiddelvalget, men også hvem som reiser 


og omstendighetene rundt reisene. Enkelte av disse forholdene/variablene er belyst under: 


 Det er noe usikkerhet knyttet til hvorfor bil- og flyreiser i modellen er såpass lite følsomme for 


endringer i reisevaner som følge av ny jernbanestrekning. En av grunnene er tidsverdiene 


som ligger til grunn, som medfører at bil og fly er mer populære reisemidler hvis reisetiden er 


forholdsvis lik. I tillegg inneholder en kollektivreise også ventetid og gangtid, og for de fleste er 


det også nødvendig å bytte mellom ulike kollektive transportmidler for å komme fra A til B. 


 For større reisefølger øker sannsynligheten for å reise med bil, pga. reduserte reisekostnader 


pr person for bilreiser. Ca. 70 % av turene mellom Kristiansand og Oslo/Akershus er "andre"-


reiser (privat, fritid og besøk), og disse reisene gjøres ofte av flere personer sammen. 


 For arbeids- og tjenestereiser inngår andelen som overnatter som en dummy som i prinsippet 


ekskluderer bruk av kollektivtransport og bil på reiser som gjennomføres uten overnatting 


(verdien på dummyvariabelen motsvarer en ulempe med 1,5 timers reisetid). Det vil si at for 


en god del av arbeids- og tjenestereisene er det nesten kun fly som gjelder. 


Det er med andre ord alltid usikkerhet knyttet til modellberegninger og framskrivinger, og resultatene 


bør leses med dette som bakgrunn.  
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5 Markedsanalyser 


Markedsanalysen er et supplement til den samfunnsøkonomiske analysen og transportanalysen, 


hvor det benyttes andre metoder for å vurdere forventede virkninger og effekter av en 


Grenlandsbane. Markedsanalysen fokuserer i hovedsak på om det er vesentlige forskjeller mellom 


konseptene ved å vurdere:    


 Endringer i togets konkurransekraft som følge av forbedret togtilbud  


 Potensial for regionforstørring 


Det er ikke utført markedsanalyser for buss- og vegkonseptet. Analysen er gjort for år 2035. 


5.1 Økt konkurransekraft for toget  


Økt togtilbud mellom Grenland, Vestfold og Agder, med redusert reisetid og økt frekvens, vil mest 


sannsynlig bidra til å styrke togets konkurransekraft på de syv utvalgte reiserelasjonene (tilsvarende 


som benyttet i transportanalysen). Basert på endringer i relativ konkurransekraft mellom 


transportmidlene, predikerer modellen endringer i hvert transportmiddel sin andel av det totale 


markedet på strekningen. En slik tilnærming har mindre bindinger i eksisterende passasjergrunnlag 


og gir rom for mer dynamikk i modellen enn det som ofte observeres i tradisjonelle 


transportmodeller.  


Det er flere forhold som er med på å bestemme konkurranseforholdet mellom transportmidlene og 


følgelig deres markedsandeler. Pris og tid er de to viktigste variablene, men tilleggsfaktorer som 


sitteplass på reisen, byttetid, frekvens (skjult ventetid) er også med på å bestemme valg av 


transportmiddel. Avhengig av hvem som reiser, vektlegges de nevnte forholdene ulikt. Det er i denne 


analysen sett på arbeidsreiser, private reiser og tjenestereiser.  


Det største passasjergrunnlaget er på strekningen Oslo-Kristiansand. Her er også 


konkurransesituasjonen mest kompleks, med både bil, buss, tog og fly. Endring i markedsandeler 


gjenspeiler derfor i stor grad endring i markedet på strekningen Oslo-Kristiansand. En del reisende 


med bil og fly antas å være «låst» til transportmiddel, men de øvrige reisende anses å være fleksible 


til å velge transportmiddel.  


Utgangspunktet for analysen er antall reiser og reisemiddelfordeling etter hensikt fra 


transportmodellens referansescenario. Med dette utgangspunktet og de predikerte endringene i 


markedsandeler anslås nye markedsandeler etter tiltaket, som igjen legges til grunn for et fremtidig 


passasjergrunnlag. 
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Resultatene fra markedsanalysen tilsier at mellom Oslo og Kristiansand kan toget ventes å øke sitt 


passasjergrunnlag markant. Markedsanalysen indikerer også at antall flyreiser vil reduseres, 


samtidig som bussen marginaliseres. Bilen vil opprettholde en høy markedsandel, som skyldes 


reisende som er bundne til bilen av ulike årsaker.  


 


 


Figur 5-1: Endring i markedsandeler ved utbygging av en sammenkobling 


I markedsanalysen er det også gjort vurderinger av hvordan en utbygging påvirker fritidsreiser, 


student- og skolereiser og flyplassreiser. Det er imidlertid funnet at en jernbaneutbygging vil gi er 


begrenset virkning på disse markedene, og det henvises til delrapport Markedsanalyser for 


ytterligere detaljer. 


5.1.1 Diskusjon av resultatene 


Til forskjell fra transportanalysene, vurderer markedsanalysen konkurranseflater mellom 


transportmidlene gitt reiser til og fra sentrum. Transportanalysene ser på reiser som generes fra 


bosted til destinasjon. Dette kan være én av årsakene til den vesentlige forskjellen i resultatene. 


5.1.2 Følsomhetsanalyser 


Også i markedsanalysen er det vurdert hvordan kortere reisetid og økt frekvens på toget vil påvirke 


markedet. En utbygging slik at toget får like kort reisetid som flyet vil kunne flytte hele markedet av 


ubundne reisende fra fly over til tog. De som er bundet til fly, f.eks. de som skal videre med fly til 


andre destinasjoner, vil forbli flypassasjerer.  


Økt frekvens har lavest effekt på generaliserte kostnader for toget av våre 3 sensitivitetsanalyser. 


Likevel ser vi at økt frekvens får større betydning på markedsandel, og antall reiser, enn redusert 


billettpris. Dette skyldes at tjenestereisesegmentet også blir påvirket av økt frekvens, noe det ikke 


ble av redusert billettpris. Flyet har i utgangspunktet en større markedsandel i tjenestereise-


segmentet. Dette gjør at økt frekvens gir flere reiser med toget enn redusert billettpris.  
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5.2 Potensial for regionforstørring 


Regionforstørring er et uttrykk for utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner, og det er vurdert 


hvordan en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen åpner for nye pendlestrømmer, og 


styrker eksisterende. Denne analysen er gjort med fokus på bo- og arbeidsregionene Grenland, 


Agder, Buskerud og Vestfold. Koblingen mellom Grenland og Vestfold blir dekket av utbyggingen av 


Intercity og tillegges derfor ikke vekt her.  


Potensialet for regionforstørring i de ulike konseptene uttrykkes ved et teoretisk mulighetsrom for 


hvor man kan bo og hvor man kan jobbe innenfor rimelig reisetid med toget via Grenlandsbanen. 


Rimelig reisetid er satt til 60 minutter3, hvorav 10 minutter forutsettes utført fra bosted til stasjon med 


bil, 45 minutter med tog og 500 meters gange fra stasjon til arbeidsplass. 


 


Figur 5-2: Illustrasjon av en potensiell reiserelasjon mellom bosted og arbeidsplasser 


Modellen bidrar først og fremst til å belyse forskjeller mellom konseptene, og kan ikke benyttes for å 


predikere volumer av pendling.  


Potensialet for regionforstørring illustreres i figuren under. Potensialet er størst i konsept M.1, og 


med fører at markedsgrunnlaget for pendling med toget antas å være størst i dette konseptet. 


                                                      


3 Fearnly m. fl TØI rapport 1244/2012 og Kjørstad m.fl. Urbanet rapport 20-a/2010 
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Figur 5-3: Potensial for regionforstørring for konsepter, gitt reisetid med tog på maksimalt 45 
minutter og stopp i Tangen. Poengskala på Y-aksen angir antall personer x antall 
arbeidsplasser. 


 


De største driverne for regionforstørring i konsept M.1 er reiserelasjonene Porsgrunn-Tangen og 


Larvik-Tangen. Begge kan gjennomføres innenfor 45 minutters reise med tog, henholdsvis 17 og 30 


minutter.  


Potensial for regionforstørring er noe lavere i konsept Y.2, ettersom reisende må bytte til buss ved 


Eidanger stasjon for å nå arbeidsplassene i Porsgrunn og Skien. Økt reisetid er også grunnen til at 


potensialet er lavere i konsept M.2. 


Når det gjelder konsept I.1 er hovedårsaken til at dette konseptet kommer dårligst ut, at det er 


forutsatt stopp på Brokelandsheia. Generelt sett gir stopp på Tangen et større potensialet for 


regionforstørring enn stopp på Brokelandsheia, ettersom Tangen har større befolkning og flere 


arbeidsplasser enn Brokelandsheia.  Funnene knyttet til Tangen og Brokelandsheia baserer seg på 


data for befolkning og arbeidsplasser rundt stasjonene i 2014 og vekst frem mot 2035. En realisering 


av Grenlandsbanen ligger noe frem i tid, og dette bildet kan følgelig endre seg. Det anbefales at det 


gjøres nye analyser av stasjonsplassering når realiseringspunkt for en sammenkobling nærmer seg.  


Det er utført følsomhetsanalyser som vurderer parametere som reisetidsfølsomhet, akseptabel 


reisetid, ulike avstander mellom hjem og utreisestasjon, samt ulike gangavstander til arbeidsstedet. 


Resultatene viser at rangeringen mellom konseptene i liten grad endres.  
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6 Andre virkninger  


Utover de rent transport- og markedsmessige virkninger av konseptene, er det også vurdert effekter 


knyttet til de ulike konseptenes innvirkning på regional og lokal arealstrategi inkl. potensiale for 


knutepunktutvikling rundt de foreslåtte stasjonsplasseringene. Videre er det sett på RAMS-forhold, 


og vurdert hvor fleksible konseptene er med hensyn til framtidig utvikling/opsjoner. Dette kapitlet 


oppsummerer resultatene fra disse virkningene.   


6.1 Arealstrategi og knutepunktutvikling i tiltaksområdet 


En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil skjære gjennom Grenlandsregionen og i 


den forbindelse er det viktig å belyse hvordan jernbanen kan fange opp reisende fra sentrale by- og 


arbeidssentre og hvordan stasjonsplasseringen støtter opp under overordnede målsetninger og 


byutvikling i området. Primær stasjonsstruktur er Skien, Porsgrunn, Eidanger, Tangen og 


Brokelandsheia, mens Rugtvedt, Neslandsvatn og Fiane er mulige stopp på Grenlandsbanen hvis et 


regiontogtilbud etableres. I dette kapitlet vurderes hver stasjonsplassering i forhold til overordnede 


planer for areal og transport og lokal/regional utvikling. 


 


Figur 6-1: Mulige stasjoner for en Grenlandsbane (rosa) og eksisterende stasjoner (svarte) 


Tiltaksområdets sentrale by- og arbeidssenter er konsentrert rundt stasjonsalternativene i Porsgrunn 


og Skien, som er historisk viktige industri- og bysentre i Grenland.  I tillegg vurderes et søndre 


stasjonsalternativ sør for den tettbebygde sonen, som er ny Eidanger stasjon.  


Brevik, Stathelle og Langesund ligger videre sørover i forlengelse av Grenlands bybånd. Vest for 


Stathelle ligger Rugtvedt som er en potensiell stasjon i ytre korridor. En stasjonslokalisering her gir 


både effekt for de nære tettstedene og kan ha betydning i forhold til reisende til fritidsområdene 


langs Bamblekysten. 


Utenom Grenlandsbyene finnes tettstedet og turistmålet Kragerø, som i sommersesongen har et 


innbyggertall på rundt 70 000. Stasjonsalternativ her er tettstedet Tangen, som ved sin plassering 


også fanger opp reisende fra et stort spredtbebygd innlandsområde nordover mot Neslandsvatn og 


Drangedal. En stasjon her kan fungere både for ytre og midtre korridor. Handelsstedet 
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Brokelandsheia (alle korridorer) og Fiane (ytre korridor) er begge alternative stasjoner i nærhet til 


kommunesenteret Kirkebygda i Gjerstad. I tillegg til disse stasjonene er Neslandsvatn i Drangedal 


kommune aktuell stasjon for en indre korridor.  


6.1.1 Eidanger stasjon 


Utforming av knutepunkt 


Ny Eidanger stasjon er foreslått med plattformer for Grenlandsbanen og eventuelle plattformer for 


Bratsbergbanen på ulikt nivå, begge er hevet over bakkenivå. Dette muliggjør etablering av reisetorg 


under plattform, der lokal- og regionalbuss ligger i umiddelbar nærhet til vertikale forbindelser. Det 


kan også etableres stasjonsbygning i kombinasjon med annen virksomhet direkte til plattform og 


reisetorg.  


Arealer rundt knutepunktet kan utvikles med blandet formål og høy utnyttelse. Nord for 


stasjonsområdet beholdes jordbruksarealer, og noe landskap rehabiliteres.  


Terrenghelning og stasjonens plassering over bakkeplan muliggjør et effektivt knutepunkt med 


redusert byttetid. Tilkomst til plattformer er vist på tre steder med lett tilgjengelige overgang mellom 


tog og nærhet til andre transportmidler. For reisende som ankommer stasjonen er det mulig å gjøre 


lesbarheten god, og tilby direkte ankomst til reisetorg og eventuell videre transport. Det kan også 


etableres en tydelig hovedinngang til plattformene som integrert del av annen byutvikling.   


Opplevd trygghet på stasjonsområdet er avhengig av hvordan området rundt utvikles, og at det fins 


folk i nærheten gjennom døgnet. Stasjonen ligger et stykke fra boligområdene ved Eidanger, og 


næringsprogrammet som dominerer i området i dag fungerer ikke optimalt i forhold til å generere 


ønsket byliv. Dette er forhold dom kan endres over tid da det for øvrig ligger til rette for endring. 


Avhengig av hvordan stasjonen og området rundt utvikles, kan stasjonen integreres i øvrig 


byutvikling. 


Forholdet til planlagt arealutvikling 


Etablering av Eidanger stasjon ved Enger bryter med overordnede føringer for byutvikling, fordi det 


ligger utenfor sentrale byområder samtidig som transformasjon av området utløser behov for at 


eksisterende virksomhet etableres annensteds. Det er imidlertid på lang sikt mulig å se for seg at 


knutepunkt Eidanger kan fungere godt som byutviklingsområde, og at det kan dannes et sterkt 


lokalsenter med større andel kontorvirksomhet rundt knutepunktet.  


Det må vurderes om det er reelt behov for utvikling av tilgjengelige arealer, og hvorvidt Enger som 


lokalsenter ligger for nært Porsgrunn sentrum til at det blir et konkurrerende senter. Utviklingen kan 


svekke andre sentrumsområder i Grenlandsbåndet, og særlig ha innvirkning på Porsgrunn, som får 


en sterk forstadsutvikling. Stasjon ved Eidanger bringer inn en problemstilling med et to-polært 


sentrum, med lengre reiseveger og mer transport. Transport til og fra stasjonen vil på sikt kunne 


foregå med tog og buss, men vil også foregå med bil. Avstander fra Porsgrunn tilsier lav andel som 


ankommer med sykkel og gange. Forholdet mellom knutepunktet på Eidanger og utvikling av 


lokalsenter på Moheim like sør for Eidanger må også vurderes.  
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Figur 6-2: Knutepunkt Eidanger 
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6.1.2 Porsgrunn stasjon 


Utforming av knutepunkt 


En mulig løsning for nye Porsgrunn stasjon er vist med stasjonsbygg på bysiden, med mulig 


reisetorg for kiss and ride og lett adkomst med sykkel og gange, langs Jernbanegata i retning 


dagens stasjonsbygning, se figur 6-3 og figur 6-4.  


Bussbetjening kan løses på flere måter, men det er skissert to prinsipper som begge frigjør 


Kammerherreløkka, flytter bussterminal nærmere stasjonsplattformene, og gir god tilknytning til 


eksisterende vegnett, samt mulighet for at over- og underganger gir direkte tilkomst til plattformer.  


I alternativ A er lokal og regional buss lagt på nytt trafikktorg på tvers av sporområdet, i tilknytning til 


ny vegbru for fv.356. I alternativ B er det vist lokal buss på byside, og regional på siden med 


Vallemyrveien (med mulighet til å samle på den ene eller den andre siden). Alternativ A er mer 


konfliktfylt i forhold til eksisterende bebyggelse, og vil være en løsning som trolig først vil være 


aktuell på lang sikt. 


Innfartsparkering legges i begge tilfeller tilknytning til fv.32 på østsiden. Boligbebyggelsen nordøst for 


stasjonen berøres direkte eller indirekte av stasjonsutbyggingen, avhengig av løsning for ny vegbru. 


Knutepunktet gir kort byttetid og det er mulig å oppnå god lesbarhet innenfor området. Løsningen vil 


da kunne gi effektive forbindelser mellom plattformer, og lett tilgjengelighet til reisetorg med andre 


kollektive reisemidler.  


Jernbanens barrierevirkning er redusert ved at strategisk plasserte krysningspunkt binder sammen 


etablert bystruktur. Krysningspunktene kan også fungere som adkomst til plattform, og gjøre 


jernbanestasjonen integrert i byens liv. Det kan etableres stasjonsbygning med tydelig hovedinngang 


på sentrumssida av stasjonen. For passasjerer som reiser jevnlig med toget fungerer stasjonen som 


et byrom der under og overganger bidrar til steder for opphold og sirkulasjon. 


Forholdet til planlagt arealutvikling 


Etablering av Nye Porsgrunn stasjon utløser transformasjon av bilbaserte næringsområder i direkte 


tilknytning til sentrum. Det er gode arealreserver tilgjengelig for utvikling av stasjons- og 


sentrumsnær bebyggelse med høy utnyttelse. Ny bebyggelse kan bidra til byreparasjon og etablere 


nye gode forbindelser på tvers av jernbane og fylkesveg.  


Porsgrunn stasjon ligger i en tosidig situasjon, med sentrum og lokalt gatenett på den ene siden, og 


regionalt vegnett på den andre siden. Plasseringen er sentral og svarer godt til målsetning om 


styrking av sentrumsområdene. Transformasjon av sentrumsnære arealer som i dag benyttes til 


overflateparkering og bilbaserte næringsformål er i tråd med overordnede planer og nasjonale 


forventninger.  


Det ligger til rette for at jernbanestasjonen kan integreres i byen med sammenhenger som bygger 


videre på eksisterende bystruktur. Stasjonen kan utvikles som et tydelig målpunkt, og det kan 


oppnås direkte kontakt fra sentrumsgatene til plattformer. Det ligger også godt til rette for at øvrige 


deler av Porsgrunn sentrum kan fortettes innenfor eksisterende bystruktur og i gangavstand til 


knutepunktet. 
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Figur 6-3: Knutepunkt Porsgrunn, mulig utforming, alternativ A 
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Figur 6-4: Knutepunkt Porsgrunn, mulig utforming, alternativ B 
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6.1.3 Ny Skien stasjon 


Utforming av knutepunkt 


Jernbanespor og plattformer ligger i sin helhet inne i fjellet på ulike vertikalnivå. De kobles sammen 


via et reisetorg inne i fjellet hvor alle vertikale forbindelser samles. Reisetorget ligger tilnærmet på 


samme nivå som Landmannstorget og knutepunkt for buss. Disse kobles sammen via en tunnel. En 


stasjonsbygning i overgangen mellom fjellanlegget og byen forøvrig har fasade mot 


Landmannstorget og fungerer som hovedinngang for jernbanestasjonen.  


Tunnelen som binder Landmannstorget sammen med knutepunktet for jernbane er vel 150 m lang, 


og passerer parkeringsanlegg inne i fjellet. Det kan eventuelt etableres heisforbindelse til 


småhusbebyggelsen som ligger over bynivå. 


Stasjonen kan få en tydelig hovedinngang via inngang/ stasjonsbygningen og hvis mulig kan man 


gjennom utforming og større grep inne i fjellet oppnå visuell kontakt mellom plattformer. 


I mangel av dagslys og klare orienteringspunkt mot byen, bør tunnelen som kobler stasjonen mot 


Landmannstorget utformes generøst, med god takhøyde, og helst inneholde utadrettet virksomhet 


eller attraksjoner for å redusere opplevelse av avstand.  


Forholdet til planlagt arealutvikling 


Etablering av knutepunkt i Skien sentrum svarer godt til kommunale og regionale planer om styrking 


av sentrumsområdene og kan bidra til ytterligere utvikling av et byområde innenfor gangavstand til 


stasjonen.  


Med en ny stasjon i fjell ved Landmannstorget vil knutepunktet være sentralt plassert i byen, i kort 


avstand til sentrumsfunksjoner og med god tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Lokaliseringen 


er tilnærmet optimal og godt integrert som del av byen. Det er kort veg mellom bussterminal og 


hovedvegnett for videre distribusjon av reisende, og det er etablert parkeringsgarasje i fjellet i 


nærheten av planlagt stasjon. 


Skien sentrum består av kvartalsstruktur, med noe rom for fortetting. Stasjonslokaliseringen i fhjellet 


uten direkte kontakt med byen utenfor krever tydelige grep i forhold til annonsering og en god 


sammenheng til bystrukturen for at den skal annonseres og fungere som aktiv del av byrommet 


Landmannstorget. 
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Figur 6-5: Knutepunktutvikling i Skien 
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6.1.4 Tangen 


Utforming av knutepunkt 


Etablering av knutepunkt på Tangen bygger opp under Sannidal som lokalsenter i Kragerø 


kommune og svarer godt til ønsket utvikling på kommunalt nivå. Sentrumsbebyggelsen i Sannidal 


ligger langs gjennomfartsårene. Det er arealreserver med potensiale for utvikling av stasjonsnær 


bebyggelse med offentlig program og tilgjengelige tomter for fortetting og boligutvikling i 


gangavstand til stasjonen. Det er dermed mulighet for stasjonsnær utvikling som bygger videre på 


eksisterende bebyggelsesstruktur og tilgjengelighet for fotgjengere. Jernbanens inngrep i 


kollelandskapet kan bli omfattende, men når stasjon etableres, og E18 må legges om, kan løsningen 


tilpasses til dagens kanter i terreng, og dels gjenbruke eksisterende areal for infrastruktur.  


Forholdet til planlagt arealutvikling 


Plasseringen av stasjonen på området gir mulighet for konsentrert utvikling og fortetting innenfor 


eksisterende bebyggelse. For å imøtekomme regionale og nasjonale målsetninger om økt andel 


kollektivreisende, er tilstrekkelig busstilbud i sammenheng med knutepunktet avgjørende. 


 


Figur 6-6: Knutepunktutvikling Tangen 


 


6.1.5 Brokelandsheia 


Utforming av knutepunkt 


Knutepunkt med busstasjon, taxiholdeplass og hovedatkomst ligger under plattformene sentrert i 


stasjonens lengderetning. Deler av sporarrangementene på stasjonen vil ligge i tunnel, men 


plattformer i dagen. Plattformer nås via vertikal kommunikasjon direkte fra hovedatkomst. Løsningen 


legger til rette for effektivt bytte mellom transportmidler, da Brokelandsheia stasjon i all hovedsak vil 


fungere som byttepunkt mellom transportmiddel. Etablering av et godt busstilbud er avgjørende for at 


stasjonen skal fungere etter hensikten.  
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Stasjonens plassering i utkanten av Brokelandsheia innebærer at den er lite synlig på stedet, og 


løsningen som er vist gir lite kontakt for reisende fra stasjonen mot bebyggelsen for øvrig. Dette 


bidrar til mindre aktivitet på stedet og at stasjonen kan oppleves som utrygg når det er få reisende 


der. 


Forholdet til planlagt arealutvikling 


Bebyggelsen på Brokelandsheia konsentreres i stor grad langs rv.418, fra avkjøringen til E18. 


Topografi og avstand til bebyggelse gjør det vanskelig å bygge videre på eksisterende 


bebyggelsesstruktur rundt knutepunktet. Det er per i dag lav konsentrasjon av boliger og 


arbeidsplasser på og rundt Brokelandsheia, og det er relativt store avstander til områder med høy 


konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser. Jernbanens inngripen i landskapet er omfattende. 


Brokelandsheia skal etter kommunens ønsker bygges videre på som lokalsenter og det er ønskelig 


med utvikling av en «stasjonsby». Det er lav befolkningsvekst i Gjerstad kommune. 


Stasjonen vil hovedsakelig fungere som byttepunkt mellom tog og buss eller bil for reisende som 


skal et godt stykke videre. Det er dermed en viss sannsynlighet for at stasjonsetablering på 


Brokelandsheia vil bidra til å forsterke den bilbaserte bebyggelsesstrukturen på området. 


 


Figur 6-7: Knutepunktutvikling Brokelandsheia 


 


6.1.6 Rugtvedt – mulig stopp for et regiontogtilbud i ytre korridor 


Rugtvedt består av eneboliger og bilbasert næringsvirksomhet uten noen tydelig sammenheng. 


Næringsvirksomhet er basert på biltilgjengelighet, det er få definerte uterom og store asfaltflater. 


Stasjonsområdet ligger i overgangen mellom boligbebyggelse og nåværende og fremtidig 


næringsvirksomhet, og jernbanetraseen kan medføre inngripen i bygningsmassen på området. 


Lokale tilpasninger kan likevel styrke stedet ved økt konsentrasjon mot stasjonen som målpunkt. 


Etablering av Rugtvedt stasjon bygger opp under målsetning om å forsterke Rugtvedt som 


lokalsenter. 
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6.1.7 Fiane – mulig stopp for regiontogtilbud i ytre korridor 


Bebyggelsen på Fiane er konsentrert i randsonen av jordbruksområdene i skrånende terreng nord 


for foreslått stasjon. Næringsvirksomhet og størst konsentrasjon av boligbebyggelse ligger langs Rv 


418. Stasjonen er plassert midt i jordbrukslandskapet, innenfor nevnte hensynssone og med en viss 


avstand til det som er av tettere bebyggelse. Jernbanens inngripen i landskapet blir derfor 


omfattende. Det ligger en mulighet for å begrense grad av inngrep ved å flytte stasjonen lenger mot 


nord, eller lenger mot sør. I begge tilfeller ville stasjonen kunne følge landskapsformer som er her i 


dag. Ved å legge den lenger mot nord vill man også komme nærmere eksisterende og planlagte 


utbyggingsområder. 


Plassering av stasjon på Fiane bryter med Gjerstad kommune sitt ønske om å utvikle 


Brokelandsheia som knutepunkt langs jernbanen og E18. Stasjonen vil i all hovedsak fungere som 


byttepunkt mellom transportmidler for reisende som skal et godt stykke videre med buss eller bil. Det 


aktuelle forslaget til trase og plassering av stasjon på Fiane tar ikke hensyn til eksisterende 


bebyggelsesstruktur og hensynssone for landskap, og en eventuell videreutvikling må ta disse 


faktorene inn over seg. 


 


6.1.8 Neslandsvatn – mulig stopp for et regiontogtilbud i indre korridor 


Neslandsvatn består av eneboligbebyggelse som følger terrenget. Jernbanetraseen følger ikke 


terrenget på tilsvarende måte, og har til dels stor inngripen i landskap og dels i bebyggelse. Det kan 


med fordel vurderes om traseen kan roteres noe og legges bedre i forhold til terrenget for å redusere 


landskapsinngrep.   


Etablering av Neslandsvatn stasjon med tilhørende styrking av kollektivtilbud er i tråd med 


kommunens planer om boligfortetting på Neslandsvatn. Drangedal er en kommune med lav 


befolkningsvekst. Neslandsvatn har per i dag få innbyggere og lite arbeidsplasser, noe som tilsier at 


etablering av stasjon på Neslandsvatn ikke er i tråd med nasjonale forventninger til areal- og 


transportutvikling. 
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6.2 RAMS 


Formålet med RAMS analysen er å vurdere om det er vesentlige forskjeller mellom 


jernbanekonseptene, men også om det er generelle farekilder ved bygging av jernbane i 


tiltaksområdet. RAMS-analysen belyser ulike tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer ved de 


ulike alternativene, primært knyttet til driftsfasen. Dette er med på å danne et bilde av kompleksiteten 


i utbyggingen, og følgelig risiko i gjennomføringsfasen, samt robusthet i driftssituasjonen.   


Alternativene er vurdert i forhold til:  


 Mulig påvirkning/betydning for jernbanes sikkerhet, oppetid og vedlikeholdbarhet i 


driftssituasjonen 


 Mulig eksponering av omgivelser (mennesker og virksomheter) for risiko fra jernbane 


For detaljer henvises til vedleggsrapport om RAMS-analyse.  


6.2.1 Håndterbar risiko ved generelle utfordringer for alle konseptene 


Alle alternativene en høy tunnel/bru-andel, som representerer en gjennomgående problemstilling. 


Tiltaksområdet består av kupert skogsterreng, noe som fører til at alle strekningene vil ha mange og 


til dels lange tunneler, korte dagsoner og høye bruer. Situasjonen med til dels mange og korte 


dagsoner kan gjøre det utfordrende å finne gode løsninger for plassering og tilkomst til 


beredskapsplasser.  


Hovedutfordringene bygger på: 


 Lange tunneler og korte dagsoner: Fører til at mange av dagsonene inngår i det som blir 


definert som tunnel. Evakueringsløsninger og løsninger med tanke på vedlikehold må 


vurderes. Selv om de korte dagsonene fører til at man formelt sett får til dels lange tunneler, vil 


dagsonene også ha en positiv effekt ved at de gir en naturlig utlufting av røyk ved et 


brannscenario.  


 Tunneler går igjennom skogterreng uten bilveger: Det må sees på muligheter for nødetater å 


ta seg til tunnelen og de avsatte evakueringsområdene.  


 Tunneler går ut i bru i bratt terreng og høyt over havet: Problemstillingen gjør det utfordrende 


å finne områder som tilfredsstiller kravene til et beredskapsområde, og det bør sees på 


løsninger for tilkomst for nødetater.  


 Lange og høye bruer, kan sette begrensinger for oppetid, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. For 


eksempel på grunn av sårbarhet for sterk vind og at eventuelle bropilarer kan være utsatt for 


sammenstøt med skip. 


Alle korridoralternativer har med andre ord visse utfordringer, men ingen som er av en slik art at de 


vurderes å ikke være håndterbare i videre planlegging. Det ble påpekt enkelte forhold som bør 


vurderes i eventuelt kommende planfaser, som gjengis i kapittel 9.  


6.2.2 Særskilte utfordringer for Konsept M.2 Billigkonseptet og Y.2 Hastighetskonseptet  


Utover generelle utfordringer som belyst i kapitlet over, så fremstår Konsept M.2 med enkeltspor og 


lavere hastighet og Konsept Y.2 som noe mer utfordrende i forhold til RAMS-aspekt:  


 M.2 er foreslått som en enkeltsporet løsning. Løsningen kan gjøre det utfordrende å legge til 


rette for evakuering fra tunnelene på strekningen. Løsningen vil også være mindre robust i 


forhold til oppetid da blant annet vedlikeholdsarbeid vil kreve stans av togtrafikk.   


 Y.2 kan by på RAMS utfordringer med tanke på jernbanebru over Frierfjorden, hvor det både 


er krevende fjellforhold og potensiell sidevindsproblematikk. 
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6.3 Fleksibilitet for videre utvikling av jernbanetilbudet 


6.3.1 Fjerntog 


For videre utvikling av fjerntogtilbudet er det flere forhold som er relevante: 


 Kapasitet: Konseptene I.1, Y.2 og M.1 har vesentlig bedre kapasitet enn M.2. Dette gir større 


fleksibilitet for framtidig vekst i togtrafikken. 


 Kobling mot IC: Som beskrevet i kapittel 3.3.1, kan en aktuell mulighet for å øke kapasitet på 


togtilbudet til og fra Sørlandet være å forlenge en IC-pendel fra Vestfold sørover. Dette vil 


kunne muliggjøre høyere frekvens på Grenlandsbanen også før kapasiteten inn til og gjennom 


Oslo er bygget ut. Forlengelse av IC-pendel er mulig i konsept M.1, M.2 og I.1, men ikke i Y.2. 


 Kobling mot sør: Konsept Y.2 ligger lengre ut mot kysten, og korresponderer bedre med 


planer/skisser for framtidig utvikling av en kystnær Sørlandsbane. Ikke minst høydemessig 


legger denne traseen bedre til rette for videreføring sørover enn de andre konseptene. M.1 og 


M.2 kan imidlertid oppnå samme fleksibilitet ved å velge samme trasé som Y.2 vest for 


Tangen 


 Kobling mot nord: På lang sikt kan det bli aktuelt med et høyhastighetsspor mot Oslo gjennom 


indre Vestfold, dersom det er behov for større kapasitet enn det som er mulig på IC Vestfold. 


Slike løsninger er vurdert i Høyhastighetsutredningen. Alle konseptene vurderes å kunne 


kobles til en slik trasé, men dersom de stasjonene som er skissert skal benyttes, vil det være 


lettere å etablere slike koblinger i konsept I.1 (via Skien stasjon og deretter østover) og Y.2 


(via Porsgrunn stasjon, og deretter østover) enn i M.1 og M.2. 


6.3.2 Lokal-/regionaltog 


Investering i dobbeltspor Porsgrunn-Skien i konsept I.1, tilrettelegger bedre for et forsterket 


lokaltilbud i Grenland (Bratsbergbanen) enn de andre konseptene, mens I.1, M.1 og M.2 gir større 


mulighet for å videreføre en IC-pendel sørover enn Y.2, da førstnevnte inkluderer stopp i Porsgrunn. 


Med hensyn til lokaltogtrafikk på eksisterende Sørlandsbane er det i alle konsepter vist muligheter 


for tilsvinger som muliggjør et slikt togtilbud. Dette inngår imidlertid ikke i konseptene slik det er 


kostnadsestimert og analysert. 


Lokaltrafikk på ny bane vil kunne etableres, med link til dagens Sørlandsbane, eller som et IC-tilbud 


mot Sørlandet (krever investeringer i økt kapasitet på dagens bane, eller ny bane). På grunn av økt 


trafikk og hastighetsforskjeller vil da dobbeltspor være nødvendig. Som opsjoner er det gjort rede for 


mulige stasjoner for lokalt togtilbud. 


6.3.3 Godstog  


I konseptanalysen for IC Vestfoldbanen beskrives det at det ikke er kapasitet for gjennomgående 


godstog under normal drift. Det er planlagt for godstog i avvikssituasjoner og trafikkavviklingen for 


godstog etter utbygget IC på Vestfoldbanen blir dermed en videreføring av dagens situasjon.  


Sørlandsbanen vil fortsette å være primærrute for godstransport mellom Oslo, Kristiansand og 


Stavanger. Markedsanalysen peker på at et behov for å kjøre godstransport på Grenlandsbanen da 


primært vil kunne drives av:  


 Godsvolumer som oppstår i regionen (som følge av produksjon) 


 Godsvolumer som ankommer regionen (f. eks med skip) og skal videre vestover til 


Kristiansand/Stavanger 


Godsvolumene som oppstår i regionen er industrigods som i all hovedsak fraktes med skip. 


Volumene over Grenland havn er generelt sett innsatsvarer til industrien eller eksport av industriens 


produksjonsvarer. Dette godset vil ha begrenset nytte av en Grenlandsbane, med unntak av 
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potensielle «feeder»-løsninger for kortere jernbanetransporter fra produksjonssted til havn, 


tilsvarende som kalktoget med kalkstein til Norcem som fraktes 10 km fra Porsgrunn til Brevik.  


Transittgods, det vil si gods som ankommer regionen og skal videre er i dag beskjedent. Det ligger et 


potensial i å avlaste østsiden av Oslofjorden med gods som skal til Vestlandet og nordover, gjennom 


økt containertransport over havnene i Grenlandsregionen. Utvikling av Brevik havn og eventuelt Frier 


Vest for intermodale transporter kan underbygge en slik satsing. Det er utfordrende å anslå hva dette 


kan bety av godsvolumer, men gitt en slik satsing vil Grenlandsbanen kunne påvirke og medvirke til 


et eventuelt tilbud, og konseptene vil slå noe ulikt ut. Fra vestsiden av Frierfjorden (Frier Vest) vil det 


på grunn av terrengmessige forhold være lettere å nå midtre korridor og konsept M.1 og M.2 med et 


sidespor, enn ytre korridor og konsept Y.2, og avstanden til indre korridor med konsept I.1, er lengre 


enn til midtre korridor. 


Dersom premisset om at godstog kun skal kjøre over Vestfoldbanen i avvik endres, og gods likevel 


skal gå via Grenlandsbanen og IC Vestfold, vil konseptene med dobbeltspor ha langt bedre kapasitet 


til å avvikle godstrafikk enn enkeltsporkonseptet M.2.  
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7 Samfunnsøkonomisk analyse 


Samfunnsøkonomisk analyse av konseptene omfatter både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 


som består av følgende elementer: 


 Ikke prissatte virkninger (natur og kultur) 


 Prissetting av naturinngrep 


 Analyse av produktivitetsgevinster 


 "Standard" prissatte konsekvenser, det vil si nyttekostnadsanalyse i tråd med Jernbaneverkets 


metodehåndbok 


De ulike analysene er dokumentert i delrapporter og oppsummeres kort nedenfor. 


7.1 Ikke prissatte virkninger 


Ikke-prissatte tema er verdier og ressurser som ikke kan omsettes på et marked, og som det er 


vanskelig å anslå kroneverdien på. Konseptene (med unntak av buss- og vegkonseptet) er vurdert i 


forhold til temaene:  


 Naturmangfold og naturressurser 


 Nærmiljø og friluftsliv 


 Kulturmiljø 


 Landskapsbilde 


Konsept I.1 og konsept M.1 er de to konseptene som har lavt til middels konfliktpotensial for alle 


tema. M.1 har størst konflikt av disse to, da et større INON4-område vil bli borte. Konsept M.2 går 


gjennom områder med svært høy tetthet av fredete kulturminner. To steder medfører dette nærføring 


til verdifulle automatisk fredete kulturminner. Porsgrunn har byområder med nasjonal interesse og i 


området rundt byen ligger flere felt med monumentale gravhauger. Traséen berører et gravfelt i vest. 


Konsept Y.2 har et høyt konfliktpotensial for tema naturmangfold. Området mellom Porsgrunn og 


Bamble har nasjonalt viktig naturmiljø. Traséen ødelegger tre utvalgte naturtyper og ni naturtyper av 


nasjonal verdi (A). I tillegg berøres også et verneområde. En skjønnsmessig vurdering av 


konseptenes konfliktpotensial er oppsummert i figur 7-1. 


                                                      


4 Inngrepsfrie naturområder i Norge 







63 


 
Figur 7-1: Ikke prissatte konsekvenser - fordeling av konfliktpotensial for hvert konsept 


7.2 Prissetting av ikke-prissatte virkninger 


Som beskrevet i kapitlet over, vil jernbanekonseptene innebære ulike inngrep i naturområder og 


påvirke miljøet på ulike måter, men dette er utfordrende å prissette og inngår derfor normalt ikke som 


del av nyttekostnadsanalysen. 


For å vurdere om de ikke-prissatte virkningene kan påvirke rangeringen av konseptene, er det gjort 


et forsøk på å prissette de ikke-prissatte virkningene. Det er benyttet økonomiske 


verdsettingsmetoder for å prissette de miljøvirkningene, eller økosystemtjenestene, som blir eller kan 


bli påvirket.  


Den samlede nåverdien (verdien i dag av alle fremtidige kostnader) av naturinngrepene er beregnet 


til noen hundre millioner kroner. For de fleste konseptene betyr tap av nærrekreasjonsverdier mest, 


sammen med tap av bruks- og ikke-bruksverdier knyttet til stedlig identitet, kulturarv og -miljø og 


redusert verdi av naturarv (ikke-bruksverdier knyttet til tap av naturområder/naturmangfold) som er 


betydelig i en del av konseptene. Jordvernverdien tillagt jordbruksjord teller også med. 


Konsept Y.2 kommer adskillig bedre ut i beregningene enn de tre øvrige alternativene. Dette skyldes 


først og fremst lavere miljøkostnader knyttet til rekreasjon og stedlig identitet og kulturarv, som igjen 


har sammenheng med at det er relativt få som antas å få redusert sine rekreasjonsverdier og 


opplevelse av stedlig identitet, kulturarv og miljø i dette konseptet enn i de øvrige. Sammenstillingen 


er basert på et snitt av et anslått spenn innenfor hver kategori. For detaljert informasjon, henvises 


det til delrapport Prising av naturinngrep.  
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Figur 7-2: Estimat på prissetting av ikke-prissatte virkninger. 
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Figur 7-3: Ikke prissatte konsekvenser - oversikt over de viktigste verdiene 
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7.3 Produktivitetsgevinster 


Gjennom empiriske data kan man vise til at et bedre transporttilbud gir økt gjennomsnittlig 


produktivitet for arbeidstakerne. Effekten er knyttet til at større og mer integrerte regioner gir bedre 


samsvar mellom tilbudt kompetanse og behov i arbeidsmarkedet, mulighet for deling av produkter, 


innsatsvarer og tjenester på tvers av regioner og større potensial for læring ved hjelp av lettere 


spredning av nye ideer og utvikling. For å verdsette denne effekten, er det gjort en netto 


ringvirkningsanalyse, der produktivitetsgevinster beregnes med bakgrunn i: 


 Bedre integrering av arbeidstakere i et større arbeidsmarked 


 Bedre tilgang for bedrifter til flere arbeidstakere, kunder og leverandører 


 Etablering av bolig og næringsvirksomhet 


Alle banekonseptene innebærer økt frekvens på togavganger, med en avgang ekstra for alle 


stasjoner mellom Oslo og Kristiansand (1 tog i timen vs. 1 tog annen hver time i referansealterna-


tivet). Frekvensøkningen, kombinert med reduksjon i avstandsulempen som følge av redusert 


reisetid, er bakgrunnen for verdiskapningseffektene. For buss- og vegkonseptet er redusert reisetid 


hovedårsaken til mernytte. 


Samlet sett gir en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen en bedre sammenkobling av 


arbeidsmarkedene i regionen. For banekonseptene er verdien på netto ringvirkninger beregnet til 


200 millioner årlig, som 2,468 milliarder over 40 år med 4 prosent rente, altså betydelige netto 


ringvirkninger. For buss- og vegkonseptet er netto ringvirkninger beregnet til 327 mill. kr over 40 år, 


og virkningen er betydelig lavere noe som blant annet skyldes at tiltaket på jernbane gir større 


reduksjon i avstandsulempen enn det man får av vegtiltaket.  


 


Figur 7-4: Produktivitetsgevinster som følge av utbygging av en sammenkobling (M.1) og 
buss- og vegkonseptet 


Beregningene må tolkes som et uttrykk for stort potensial for utvikling av næringsvirksomhet langs 


strekningen. Det er viktig å understreke at disse effektene er ventet å oppstå over tid, dersom man 


lar bo- og sysselsettingsmønsteret utvikle seg naturlig rundt det sterkt forbedrede transporttilbudet. 


Gevinstene vil realiseres dersom kommunene imøtekommer økt etterspørsel etter bolig- og 


næringsarealer, slik at man får en fortetting av økonomisk aktivitet i regionen.  
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7.4 Prissatte virkninger - nyttekostnadsanalyse 


Samfunnsøkonomisk nytte beregnes gjennom en standard nyttekostnadsanalyse, der 


investeringskostnadene sees i sammenheng med nytte for trafikanter, operatører, det offentlige og 


tredjepart.  


Transportanalysene inngår som en viktig del av nyttevurderingen. Som tidligere diskutert er det noe 


usikkerhet knyttet til resultatene fra transportanalysene. Markedsanalysen peker på at toget mest 


sannsynlig vil ta markedsandeler fra både fly og bil ved en sammenkobling. Av den grunn er det 


utført en nyttekostnadsanalyse der trafikantnytte blir justert noe i retning av resultatene fra 


markedsanalysen. Denne alternative analysen inkluderer også nytteeffekter for godstransport i tilfelle 


der godstog over Grenlandsbanen i stedet for eksisterende Sørlandsbane. Det er kjørt 


transportmodellberegninger av hvilken nytte redusert reisetid vil gi for godstogene og vurdert 


nytteeffekter av en slik endring. For mer detaljer knyttet til dette, henvises til delrapport 


Transportanalyser. 


I analysene inngår hverken samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til naturinngrep og/eller 


produktivitetsgevinster. Når det gjelder sistnevnte, er deler av effekten i netto ringvirkningsanalysene 


allerede inkludert i nyttekostnadsanalysen, gjennom trafikantnytte. Det er utfordrende å angi hvor 


mye nytte som eventuelt skal legges til uten fare for «dobbelttelling», og beregnede 


produktivitetsgevinster holdes dermed utenfor nettonytte-beregningene. Når det gjelder prissetting av 


naturinngrep, inkluderes disse i en egen analyse, for å vurdere om dette endrer rangeringen av 


konseptene.  


Dette gir tre ulike nyttekostnadsanalyser: 


 En konservativ analyse der input fra transportmodellen benyttes direkte 


 En analyse der toget tar markedsandeler fra fly og bil og det i tillegg er mulig å kjøre godstog 


over Grenlandsbanen (endring i trafikantnytte). 


 En analyse der ikke prissatte konsekvenser inkluderes for å vurdere om dette endrer 


rangeringen av konseptene  
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7.4.1 Netto nåverdi per budsjettkrone (konservativ) 


Nytten fratrukket investeringskostnader (netto nåverdi) blir negativ i alle konsepter. Konsept M.2 


kommer best ut, deretter følger Hastighetskonseptet Y.2, Fylkesplankonseptet M.1, Buss- og 


vegkonseptet og til slutt Byutviklingskonseptet I.1. Byutviklingskonseptet I.1 har dårligst 


nyttekostnadsbrøk, og er også dårligst av jernbanekonseptene på de fleste nyttekomponentene i 


analysen. 


 


Figur 7-5: Samfunnsøkonomisk analyse. Beregnet netto nåverdi per budsjettkrone  


Av jernbanekonseptene ser både Y.2 og M.1 ut til å gi et bedre tilbud til de reisende og generere 


høyere billettinntekter enn M.2. Hastighetskonseptet Y.2 og Fylkesplankonseptet M.1 scorer også 


høyere enn M.2 med hensyn til ulykker, miljø og helse (nytte for tredjepart). Investeringskostnadene 


er imidlertid lavere i M.2 og fører til at dette konseptet rangeres som det beste når man ser nytten i 


forhold til kostnadene. 


Buss- og vegkonseptet har vesentlig bedre trafikantnytte enn de øvrige konseptene, men høy 


investeringskostnad og negativ effekt på ulykkeskostnader, helse og miljø bidrar til at nettonåverdien 


blir dårligst i dette konseptet. Det må understrekes at investeringskostnadene for buss- og 


vegkonseptet kun er grove anslag, da deler av E18-utbyggingen ikke er planlagt ennå, slik at det 


ikke foreligger kostnadsestimater for hele strekningen. For detaljer, se tabell 2. 


Usikkerhetsanalyse med Monte Carlo-simulering viser at negativ netto nytte er et mer sannsynlig 


utfall en positiv, men at det finnes sannsynlighet for at resultatene kan bli positive.  


Følsomhetsanalyser med inkludering av godstransport og økning i togreiser Oslo–Kristiansand viser 


at nytten av Grenlandsbanen kan bli positiv dersom noen av forutsetningene for analysen endres. 


 


7.4.2 Netto nåverdi per budsjettkrone ved endret trafikantnytte 


I markedsanalysen angis et større potensial for at toget kan få mer av flytrafikken enn det som 


framkommer av RTM-analysene når det gjelder reiserelasjonen mellom Oslo og Kristiansand. På 


dette grunnlaget er det gjort en følsomhetsanalyse der vi antar en annen transportmiddelfordeling 


enn i den konservative analysen.  


I tillegg er det inkludert nytteeffekter som følge av at godstogene kan fremføres over Vestfoldbanen 


og Grenlandsbanen og dermed oppnå reisetidsbesparelser mellom Oslo-Kristiansand/Stavanger.  
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Endret reisemiddelfordeling og tilretteleggelse for godstog over Grenlandsbanen bidrar til å forbedre 


nytten i konseptene. Konsept M.2 blir samfunnsøkonomisk lønnsomt med disse forutsetningene. 


 


Figur 7-6: Samfunnsøkonomisk analyse: netto nåverdi per budsjettkrone ved endret 
trafikantnytte 


 


7.4.3 Netto nåverdi inkl. ikke prissatte konsekvenser 


For å vurdere om de ikke-prissatte konsekvensene vil endre rangeringen av konseptene, legges 


prissettingen av disse inn i nyttekostnadsanalysen, på kostnadssiden. Ikke-prissatte konsekvenser er 


ikke vurdert for buss- og vegkonseptet, slik at dette ikke inkluderes i sammenstillingen. Den 


innbyrdes rangeringen av konseptene endres ikke, men de får noe dårligere nytteeffekt. 


 


Figur 7-7: Samfunnsøkonomisk analyse: netto nåverdi inkl. prissatte ikke-prissatte 
konsekvenser 
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Tabell 2: Resultattabell for nyttekostnadsanalysen – konservativ analyse. Mill. kr., nåverdi i 
2022 


 


Indre M1B M1T M2 Ytre Buss/veg 


Trafikantnytte           
 


1.1 Kollektivtransport, referansetrafikk 4677 5795 6126 5612 6638 1245 


1.2 Kollektivtransport, overført og nyskapt trafikk 725 926 945 834 1109 41 


1.3 Persontrafikk, andre transportmidler -3 -3 -3 -3 13 7474 


1. SUM TRAFIKANTNYTTE 5400 6719 7069 6443 7760 8760 


Operatørnytte           
 


2.1 Persontog, markedsinntekter 9204 9125 9649 8597 9394 -974 


2.3 Persontog, kostnader -2789 -2707 -2707 -2710 -2684 0 


2.4 Andre operatører, markedsinntekter -3700 -3769 -4110 -3713 -4158 997 


2.6 Andre operatører, kostnader 1834 1761 2024 1787 2074 -730 
2. SUM OPERATØRNYTTE (før off. kjøp 
persontog) 4550 4409 4855 3961 4626 -707 


Offentlig nytte            


3.1 Infrastrukturavgifter jernbane 0 0 0 0 0 0 
3.2 Drifts- og vedlikeholdskostnader, infrastruktur  
       jernbane -244 -230 -235 -233 -232 0 


3.4 Andre virkninger på offentlige budsjetter -312 -313 -341 -306 -348 494 


3. SUM OFFENTLIG NYTTE (ekskl. off. kjøp) -556 -544 -577 -538 -580 494 


Nytte for tredje part           
 


4.1 Reduserte ulykkeskostnader -419 -374 -380 -397 -371 -748 


4.2 Reduserte støykostnader -42 -44 -39 -39 -37 -16 


4.3 Reduksjon i lokale utslipp 157 157 172 154 177 -178 


4.4 Reduksjon i utslipp av klimagasser 236 236 258 231 264 -316 


4.5 Helsegevinster, overført biltrafikk 127 123 128 119 165 -214 


4. SUM NYTTE FOR TREDJE PART 59 99 140 69 197 -1471 


5. RESTVERDI 1563 2320 2519 2480 2806 0 


6. SKATTEFINANSIERINGSKOSTNADER -3064 -2289 -2191 -1258 -2076 -3592 


BRUTTO NÅVERDI (SUM AV 1 TIL 6) 7950 10714 11815 11156 12733 3484 


7. INVESTERINGSKOSTNADER -21178 -17321 -17321 -11638 -16509 -17480 


NETTO NÅVERDI (BRUTTO NNV - 
INVESTERINGSKOSTNADER) -13227 -6607 -5506 -481 -3776 -13997 


NETTO NÅVERDI PR. BUDSJETTKRONE (NNB)  -0.876  
    -


0.606      -0.535  
    -


0.089   -0.389  
       -
0.779  


NETTO NÅVERDI PR. INVESTERT KRONE  -0.625  
    -


0.381      -0.318  
    -


0.041   -0.229  
       -
0.801  


 


Alle positive beløp i tabellen representerer nytte av at banen/vegen blir bygget, sammenliknet med 


en situasjon der den ikke bygges. Negative beløp indikerer redusert nytte. 
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8 Evaluering og måloppnåelse 


Dette kapitlet presenterer evaluering av konseptene i forhold til måloppnåelse. Resultater fra den 


samfunnsøkonomiske analysen inngår til dels i evalueringen av konseptene, da noen av målene er 


knyttet til forhold som beregnes som nyttekomponenter i analysen. Som tidligere nevnt, 


representerer dette enkelte dobbelttellinger: 


 Kollektivandel i regionen er hentet fra transportmodellberegningen, der sistnevnte inngår i 


beregning av samfunnsøkonomisk nytte 


 Trafikantnytte inngår som del av nytteberegningene i den samfunnsøkonomiske analysen, i 


tillegg til å inngå som grunnlag for å vurdere måloppnåelse. 


8.1 Evaluering 


Evalueringen tar utgangspunkt i effektmålene på: 


 Miljø 


 Regional utvikling 


 Avstandskostnader 


 


Regional utvikling og avstandskostnader er likestilt i målhierarkiet og vektes dermed like høyt. Miljø 


vektes noe lavere, da dette ikke skiller banekonseptene.  


 


8.1.1 Miljø (vektes 10%) 


Vurdering av måloppnåelse på miljø tar utgangspunkt i kollektivandel mellom Oslo og Kristiansand i 


2035.  Kollektivandelen endres mellom referanse, buss og vegkonseptet og banekonseptene, men 


ikke internt mellom banekonseptene. Hastighetskonseptet Y.2 vil medføre en noe høyere 


kollektivandel (40%) enn de andre banekonseptene (39%-38%), men det vurderes at denne 


forskjellen ikke er utslagsgivende. Referanse og buss- og vegkonseptet medfører en kollektivandel 


på 29% på strekningen Oslo-Kristiansand.  


 


Tabell 3: Evaluering av effektmål miljø 


Konsept/ 


 


 
Evaluerings-
kriterier 


Buss-og 
veg-
konseptet 


Hastighets-
konseptet 


Y.2 


Fylkesplan-
konseptet 


M.1 


 


Billig-
konseptet 


M.2 


Byutviklings-
konseptet 


I.1 


Forventet 
kollektivandel Oslo-
Kristiansand 


29% 40% 39% 39% 39% 


Score 1 2 2 2 2 
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8.1.2 Regional utvikling (vektes 45%) 


Banekonseptene skilles i forhold til regional utvikling, der Byutviklingskonseptet I.1 er utformet med 


tanke på å nå flest befolkningsrike områder, mens Hastighetskonseptet Y.2 prioriterer raskeste vei.  


Vurdering av konseptene i forhold til regional utvikling, tar utgangspunkt i netto ringvirkningsanalysen 


og markedsanalysens resultater for potensial for regionforstørring. De to forholdene vektes likt, og 


vurderingen baserer seg på et snitt av de to forholdene.  


Netto ringvirkninger 


Jernbanekonseptene oppnår netto ringvirkninger tilsvarende 2,4 mrd. kr. Buss- og vegkonseptet 


oppnår kun 0,3 mrd. kr. Øverste score på 2,4 mrd. kr settes lik 3. Dette gir enhetsverdi på 2 468/3= 


822,6 mill. kr. Buss- og vegkonseptet oppnår da en score tilsvarende 327/822,6=0,4. 


Potensial for regionforstørring 


Fra markedsanalysens potensial for regionforstørring skilles det i større grad mellom konseptene. 


Konsept M.1 får best vurdering i denne analysen, tett etterfulgt av Y.2. Evalueringen utføres på 


tilsvarende måte, der høyeste verdi i analysen settes lik 3.  


 


Tabell 4: Evaluering av effektmål regional utvikling 


Konsept/ 


 


 
Evaluerings-
kriterier 


Buss-og 
veg-
konseptet 


Hastighets-
konseptet  


Y.2 


Fylkesplan-
konseptet 


M.1 


 


Billig-
konseptet 


M.2 


Byutviklings-
konseptet 


I.1 


Netto ringvirkninger 0,4 3 3 3 3 


Potensial for 
regionforstørring 


1 2,81 3 2,37 2,25 


Score 0,7 2,91 3,00 2,68 2,63 


 


8.1.3 Avstandskostnader (vektes 45%) 


Effektmålet knyttet til avstandskostnader omhandler effekter knyttet til redusert reisetid, men også 


konseptenes robusthet, hvordan de bidrar til et tilgjengelig transportsystem og i hvilken grad de er 


pålitelige. Det er derfor valgt å vurdere måloppnåelse for dette på bakgrunn av trafikantnytte fra den 


samfunnsøkonomiske analysen i tillegg til kvalitative vurderinger av robusthet, tilgjengelighet og 


pålitelighet på bakgrunn av RAMS analysen. De to forholdene vektes innbyrdes likt. 


Trafikantnytte 


Trafikantnytte hentes fra den samfunnsøkonomiske analysen, der høyeste verdi i analysen settes til 


3. Buss- og vegkonseptet gir høyest trafikantnyttet, etterfulgt av Y.2.  Byutviklingskonseptet I.1 har 


lavest trafikantnytte grunnet en mindre reduksjon i reisetid. 
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Robusthet, tilgjengelighet og pålitelighet 


I RAMS analysen ble det påpekt at konsept Y.2 og M.2 har særskilte utfordringer. Billigkonseptet M.2 


vurderes å være mer sårbart enn de andre banekonseptene i en driftssituasjon da det er enkeltspor. 


Blant annet vil togtrafikken måtte stanse ved uhell eller vedlikehold i en av de flere tunnelene på 


strekningen. Ruteplanlegging og tilbudskonsept blir også mer rigid i en situasjon der man har 


enkeltspor med kryssingsspor. Hastighetskonseptet Y.2 krever en kryssing av Frierfjorden ved en ny 


bru. Her er det svært krevende fjellforhold og det vil være risiko for sidevind, som kan gi utfordringer i 


en driftssituasjon. 


Det er ikke utført RAMS analyse for buss- og vegkonseptet, da dette primært er en jernbanerelatert 


analyse. En ny firefelts motorvei vurderes likevel til å være robust, tilgjengelig og gi høy pålitelighet i 


transportsystemet. Buss- og vegkonseptet scores derfor her høyt. 


 


Tabell 5: Evaluering av effektmål avstandskostnader 


Konsept/ 


 


 
Evaluerings-
kriterier 


Buss-og 
veg-
konseptet 


Hastighets-
konseptet  


Y.2 


Fylkesplan-
konseptet 


M.1 


 


Billig-
konseptet 


M.2 


Byutviklings-
konseptet 


I.1 


Trafikantnytte 3,00 2,66 2,42 2,21 1,85 


Robusthet, 
tilgjengelighet og 
pålitelighet 


3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 


Score 3,00 2,33 2,71 1,6 2,42 


 


Evalueringsmatrisene oppgir hvilken score konseptet har fått i forhold til måloppnåelse. Dette gir 


grunnlag for å beregne samlet måloppnåelse. 


8.2 Samlet måloppnåelse 


Basert på evalueringsmatrisen, beregnes en verdi for måloppnåelse basert på konseptets score på 


de enkelte kriteriene sammenholdt med vekting av kriteriet. Vekting av kriteriene er basert i 


målhierarkiet. 


Fylkesplankonseptet M.1 gir best måloppnåelse samlet sett, tett etterfulgt av Hastighetskonseptet 


Y.2 og Byutviklingskonseptet I.1. Det er relativ liten forskjell mellom konseptene, selv om de har 


iboende ulikheter mellom seg. Det er derimot tydelig av Buss- og vegkonseptet ikke oppnår samme 


måloppnåelse som banekonseptene. Dette diskuteres nærmere i kapittel 9. 
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Figur 8-1: Evaluering av konseptene - samlet måloppnåelse per konsept 
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9 Drøfting og anbefaling  


Dette kapitlet drøfter resultatene fra alternativanalysen som munner ut i en anbefaling av konsept. 


9.1 Realisere en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen eller ikke 


En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen viser seg ikke være samfunnsøkonomisk 


lønnsom. Det billigste konseptet M.2 gir en netto nåverdi på -480 mill. kr. Prissatte effekter som ikke 


er inkludert i beregningene tilsier en økt kostnad for naturinngrep på mellom 139-400 mill. kr, mens 


netto ringvirkninger (nytte) er vurdert til å være i størrelsesorden 2,4 mrd. kroner. En del av nytten i 


ringvirkningene er allerede hensyntatt i beregning av netto nåverdi, men det er grunnlag for å 


vurdere det dithen at en sammenkobling bør gi positiv samfunnsnytte, selv dersom prissetting av 


naturinngrep inkluderes. 


En sammenkobling vil kunne generere mer togtrafikk enn i referansesituasjonen og gjennom dette 


endre transportmiddelfordelingen i en mer miljøvennlig retning. Økt trafikk er ikke i seg selv et mål, 


og resultatene viser dermed en utvikling som både er ønsket og ikke ønsket. Konseptene er vurdert 


med utgangspunkt i transportmodellberegninger, som gir ingen eller svært liten overgang fra bil og 


fly til tog ved etablering av en jernbane i tiltaksområdet. Med reisetider ned mot 3,5 time mellom Oslo 


og Kristiansand, er det likevel naturlig å forvente at noe av bil- og flytrafikken vil overføres til toget. 


Resultater fra markedsanalysen viser at det er mulig å oppnå andre effekter av en slik 


reisetidsreduksjon, enn hva som fanges opp i eksisterende transportmodeller.  


Det er flere forhold som er med på å bestemme konkurranseforholdet mellom transportmidlene og 


følgelig deres markedsandeler. Pris og tid er de to viktigste variablene, men tilleggsfaktorer som 


sitteplass på reisen, byttetid, frekvens er også med å bestemme i tillegg til hvem det er som reiser. 


En del reisende med bil og fly antas å være «låst» til transportmiddel, likevel viser resultatene fra 


markedsanalysen at en utbygging av en jernbane på strekningen generelt øker togets 


konkurransekraft og vil ta markeder fra både bil og fly. Dette illustrerer at jernbanen kan øke sin 


markedsandel og endre transportmiddelfordelingen i en mer miljøvennlig retning, utover nyskapt 


trafikk på toget. I markedsanalysen er ikke nyskapt trafikk på tog inkludert. Resultatene må derfor 


sammenlignes med referanse, og ikke direkte med resultatene fra transportmodellen.  


Figur 9-1 viser resultater for strekningen Oslo-Kristiansand fra transportmodell og markedsanalysen. 


Fra venstre til høyre fremstilles referansesituasjonen i 2035, resultater fra 


transportmodellberegninger etter utbygging av jernbane (2035) og resultater fra markedsanalysen 


(2035). Størrelsen på kaken angir antall reiser til grunn for hvert diagram. 
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Figur 9-1: Transportmiddelfordeling Oslo-Kristiansand for referanse og utbygging av 
Grenlandsbanen (Konsept M.1 valgt) fra henholdsvis transportmodellberegning og 
markedsanalysen.  


Ved å endre transportmiddelfordelingen i retning av hva som gjenspeiles i markedsanalysen 


(overføring fra bil og fly til tog), samt åpne for muligheten for å kjøre godstog over Grenlandsbanen 


endrer samfunnsnytten ved konseptene seg. Konsept M.2 med disse forutsetningene vil være 


samfunnsøkonomisk lønnsomt.  


Dobbeltsporkonseptene viser pr nå ikke samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dersom man skal bygge 


dobbeltspor må det derfor være andre forhold som ikke direkte er knyttet til den 


samfunnsøkonomiske vurderingen som tilsier at dette gir gevinster, noe som drøftes i neste 


delkapittel. Blant dobbeltsporkonseptene kommer konsept Y.2 Hastighetskonseptet nest best ut etter 


M.2 Billigkonseptet i forhold til de prissatte virkningene, men Y.2 har høyest konfliktpotensial for de 


ikke prissatte virkningene. M.1 ligger nokså nær Y.2 med hensyn til netto nytte, mens konsept I.1 


Byutviklingskonseptet gir minst nytte per budsjettkrone. Dette skyldes høy investeringskostnad og 


lave nytteeffekter.  


9.2 Ambisjonsnivået for en eventuell sammenkobling gir føringer for konseptvalg 


Det er i forrige avsnitt påpekt at en sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil 


bygge opp under mål om miljøvennlig transport i korridoren mellom Oslo og Kristiansand. Hvordan 


man velger å bygge ut en slik sammenkobling avhenger av ambisjonsnivået for tiltaket, og en 


vurdering rundt ambisjonsnivået vil være opp til beslutningstaker. I dette delkapitlet diskuteres 


fordeler og ulemper ved en utbygging med enkeltspor og lavere hastighetsstandard vs. dobbeltspor 


og høyere hastighetsstandard. Differansen mellom M.1 og M.2 er ca. 6 mrd. kroner, der anslagsvis 3 


mrd. er knyttet til dobbeltsporinvesteringen og resterende 3 mrd. er knyttet til hastighetsstandarden. 


Den samfunnsøkonomiske analysen tilsier at det i dag vil være mest lønnsomt å bygge ut 


Billigkonseptet M.2. Dette inkluderer en lavere hastighet enn IC-strekningene, og en bane med 


begrenset kapasitet, men gitt den fremskrevne trafikkmengden i korridoren vil tiltaket gi tilstrekkelig 


kapasitet til fjerntoget i lang tid fremover. 


Markedsanalysen peker på at toget vil kunne ta større markedsandeler enn hva transportmodellene 


gir i trafikktall. Ringvirkningsanalysen viser videre at potensial for regionforstørring er tilstede, 


gjennom et forbedret transporttilbud i korridoren. Begge deler angir en retning der det i fremtiden kan 
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være ønskelig med hyppigere frekvens på Grenlandsbanen, utover 1 fjerntog i timen. Utvidelse av 


fjerntogtilbudet kan kreve tiltak sør for påkoblingspunktet, det vil si tiltak på eksisterende 


Sørlandsbane. Full utbygging av dobbeltspor mellom Kristiansand og Oslo, vil kreve ytterligere 100 


km med ny jernbane utover IC-strekningen og en eventuell Grenlandsbane. Dette vil da trolig være 


en kystnær trasé med mulige stasjoner i Arendal (Stoa), Grimstad og Lillesand, som da kan betjene 


et vesentlig større marked enn dagens Sørlandsbane. Dette vil også redusere reisetiden med 


ytterligere ca. 50 minutter Oslo-Kristiansand, noe som gir en reisetid på 2 timer og 30 minutter. 


Tiltaket er grovt estimert til å ha en forventet kostnad på om lag 38 mrd. kr (basisestimat). 


En eventuell full utbygging er ikke nødvendigvis relevant på kort og mellomlang sikt, mens en 


forlengelse av IC-tilbudet til f.eks. Arendal krever mindre investeringer og kan være mer realistisk å 


realisere tidligere. For å få til dette, må det etableres lik standard på sammenkoblingen som på IC-


strekningen, det vil si dobbeltspor. Hastighetsstandarden kan justeres, men det vil gå utover 


reisetidsbesparelsen.   


I konseptanalysen for IC Vestfoldbanen beskrives det at det ikke er kapasitet for gjennomgående 


godstog under normal drift. Det er planlagt for godstog i avvikssituasjoner og trafikkavviklingen for 


godstog etter utbygget IC på Vestfoldbanen blir dermed en videreføring av dagens situasjon.  


Sørlandsbanen vil fortsette å være primærrute for godstransport mellom Oslo, Kristiansand og 


Stavanger. Dersom denne premissen endres, og gods likevel skal gå via Grenlandsbanen og IC 


Vestfold, vil konseptene med dobbeltspor ha langt bedre kapasitet til å avvikle godstrafikk enn 


enkeltsporkonseptet M.2. Det er videre et uttrykt behov om å etablere sidespor til en eventuell 


sammenkobling, for godstog til og fra industriklyngen i Grenland. Dette vil kreve kapasitet på linja. 


Avhengig av tidspunkt, kan det være kapasitet for dette selv med en enkeltsporet bane, men et 


dobbeltspor gir økt fleksibilitet for å håndtere slike lokale godstransporter og/eller godstransport i 


avvikssituasjoner. 


Utover å vurdere tiltaksomfang i forhold til ambisjonsnivået, viser RAMS-analysen at konsept M.2 


med enkeltspor kan gjøre det utfordrende å legge til rette for evakuering fra tunnelene på 


strekningen. Alle konseptene har til dels langs tunneler og korte dagsoner grunnet kupert 


skogsterreng i tiltaksområdet, men utfordringen blir større for konseptet M.2 nettopp grunnet 


banestandarden. Konsept M.2 vil i tillegg være mindre robust i forhold til oppetid da blant annet 


vedlikeholdsarbeid vil kreve stans av togtrafikk.   


9.3 Flatedekning vs. hastighet for en eventuell sammenkobling 


Et ytterligere konseptuelt valg, utover banestandard, er flatedekning vs. hastighet, representert i sine 


ytterpunkter av konsept Y.2 Hastighetskonseptet og konsept I Byutviklingskonseptet. Måloppnåelsen 


for Y.2 og I.1 er tilnærmet lik, noe som nettopp illustrerer målkonflikten mellom hastighet og regional 


utvikling. Den gylne middelveg er konsept M.1 som stopper i Porsgrunn, men ikke i Skien, og har en 


reisetid mellom de to konseptene.  


Gjennom markedsanalysen vurderes potensial for regionforstørring, der M.1 med stopp på Tangen 


gir det største potensialet. Dette skyldes at M.1 konseptet har stasjoner plassert sentralt i forhold til 


store befolkningskonsentrasjoner, kombinert med en relativt kort reisetid. Konsept I.1 har stasjon 


både i Skien og Porsgrunn, men reisetiden samt stasjon på Brokelandsheia trekker potensialet for 


regionforstørring noe ned. 


9.4 Andre virkninger 


M.1 gir en fleksibilitet som er bedre enn Y.2 med hensyn til en mulig fremtidig IC-pendel med stopp i 


Porsgrunn og videre sørover. Konsept I.1 har tilsvarende fleksibilitet, mens konsept Y.2 ikke har 
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felles stopp med IC i Grenland. Dette gjør det mindre sannsynlig at en IC-pendel vil kunne fortsette 


videre sørover i Y.2.  


Det er også knyttet større risiko- og sårbarhetsutfordringer til konsept Y.2, identifisert gjennom 


RAMS analysen, med tanke på svært krevende fjellforhold og risiko for driftsutfordringer knyttet til 


sidevind på jernbanebru over Frierfjorden. 


9.5 Anbefaling  


Beregningene av samfunnsøkonomisk lønnsomhet viser at Grenlandsbanen gir positiv netto nytte 


ved utbygging av rimeligste konsept, gitt en at man tror på at en utbygging vil gi noe overført trafikk 


fra bil og fly. Utbygging av dobbeltspor på strekningen gir dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet 


gitt dagens rammebetingelser, men betydelig større fleksibilitet og robusthet i et langsiktig 


perspektiv. 


Med bakgrunn i en helhetsvurdering, anbefales det videre planlegging med Fylkesplankonseptet 


M.1. Dette anbefales med bakgrunn i konseptets måloppnåelse innenfor miljø, regional utvikling og 


reduserte avstandskostnader. Konseptet gir en merkostnad på 6 mrd. kr sammenlignet med det 


billigste alternativet M.2 med enkeltspor og lavere hastighet. Gitt en mernytte på ca. 2,5 mrd. og en 


fremtidsfleksibilitet for økt togtilbud på strekningen ved eksempelvis en videreføring av en IC-pendel 


mot eksempelvis Tangen eller Arendal, vurderes dette til å gi den beste samfunnsnytten på lang sikt.  
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9.6 Føringer for neste planfase 


Dersom det besluttes å gå videre med anbefalt konsept, er det i forbindelse med KVU-arbeidet 


avdekket forhold som gir føringer for neste planfase. I tillegg har Samferdselsdepartementet i sitt 


oppdragsbrev påpekt av Jernbaneverket i KVU’en så langt som praktisk mulig skal gjøre vurderinger 


og gi anbefalinger til kontraktstrategi for de mest aktuelle konseptene. I statens prosjektmodell med 


KVU/KS1 i tidlig fase og KS2 før oppstartsbevilgning til prosjektet, har praksis vært at kvalitetssikring 


av kontraktstrategi skjer i KS2. Men for enkelte avtaleformer, eks. totalentrepriser eller ulike former 


for samspillskontrakter kan det være behov for å legge kontraktstrategi tidligere enn ved tidspunkt for 


KS2, og dette er bakgrunnen for bestillingen fra departementet.  


Prosjektet er foreløpig i tidlig planfase, og dette betyr at vurderingene på dette stadiet vil være 


overordnede.  Det vil i eventuell videre planlegging være behov for detaljering av anbefalt strategi. 


Da dette prosjektet mest sannsynlig vil igangsettes etter større prosjekter som InterCity, 


Ringeriksbanen og eventuelt Oslo-navet er påbegynt, kan erfaringer fra disse også gi føringer for 


blant annet valg av kontraktstrategi. 


Forslag til gjennomføring- og kontraktstrategi omtales derfor kort her, og det vises til vedleggsrapport 


Gjennomføring og kontraktstrategi for ytterligere detaljer. Det er ikke vurdert gjennomføring- og eller 


kontraktstrategi for buss- og vegkonseptet. 


9.6.1 Gjennomføringsstrategi 


På grunn av mange grensesnitt vil det være nødvendig at planlegging av de delene av 


Grenlandsbanen som berører bybåndet i Grenland skjer sammen med planleggingen av InterCity-


utbygging i Grenland. Dette gjelder spesielt konseptene M.1, M.2 og I.1 som har sammenfallende 


trasé med deler av InterCity-strekningen mellom Porsgrunn og Skien. I henhold til fremdriftsplan for 


IC-strekningene, skal Porsgrunn stasjon prosjekteres 2021. Før den tid bør man ha bestemt om 


Grenlandsbanen skal bygges, da det innvirker på stasjonsløsningen. 


For de delene av Grenlandsbanen og IC som er tettest integrert, vil det trolig også være 


kostnadsbesparende med samtidig bygging, men med god planlegging er det ikke helt nødvendig at 


byggingen skjer samtidig. Framdriften vil være avhengig av bestilling fra besluttende myndigheter. 


Raskeste mulige framdrift vil være å bygge både Intercity Porsgrunn-Skien og Grenlandsbanen 


parallelt, slik at hele parsellen kan tas i bruk samtidig med åpning av InterCity til Porsgrunn/Skien. En 


alternativ fremdriftsplan, særlig for indre korridor, kan være å starte i bybåndet i Grenland med 


planlegging og bygging samtidig med InterCity, og deretter bygge neste etappe sørover. Indre 


korridor kan om ønskelig bygges ut i to eller tre etapper, der første utbyggingsetappe sammenfaller 


med InterCity-utbyggingen til Skien, andre etappe er Skien-Neslandsvatn og tredje etappe 


Neslandsvatn-Skorstøl. Midtre og ytre korridor må bygges ut i én utbyggingsetappe, slik at man kan 


ta ut nytten av tiltaket gjennom reisetidsbesparelser for fjerntog. 


Gitt påpekte RAMS-utfordringer, anbefales det videre at det utføres en beredskapsanalyse med 


involvering av nødetater tidlig i videre planlegging, for å se til at valgte løsninger vil kunne 


tilfredsstille krav til evakuering og løse muligheter for tilkomst for nødetater. Utover dette, kan usikre 


fjellforhold og nærhet til E18 på enkelte strekninger medføre risiko for ras ved påhugg i 


anleggsfasen. Det kan være nødvendig å utføre en SHA-analyse for å vurdere om det er noen 


avgjørende forhold i anleggsfasen som vil sette føringer for valg av trasé.  


9.6.2 Kontraktstrategi 


I de siste årene har Jernbaneverket blitt tilført betydelige midler som organisasjonen skal bruke på 


planlegging og bygging av ny infrastruktur. Omfanget er økende, og behovet for å sikre 


gjennomføringsevne er stort. Økende investeringsrammer skal ikke være ensbetydende med en 
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økning i Jernbaneverkets bemanning, og kontraktstrategi er et av flere verktøy Jernbaneverket kan 


benytte i denne sammenhengen.    


En detaljert kontraktstrategi inneholder oppgavebeskrivelse, tidsplan, budsjett, plan for styring av 


risiko, organisasjon m.v. Siden dette prosjektet foreløpig er på konseptvalgnivå, er det begrenset 


hvilken informasjon som ligger til grunn for anbefalingen. Dette gjelder også informasjon om hvordan 


Jernbaneverket som organisasjon vil være noe frem i tid, gitt jernbanereformen. Det skal opprettes et 


jernbanedirektorat og et foretak. Sistnevnte vil ha ansvaret for blant annet drift og vedlikehold, 


utbygging av jernbaneinfrastrukturen, forvaltning av jernbaneeiendommer og togstyring.  


Type kontraktstruktur (størrelse på kontrakt) og kontrakt (avtaleform) anbefales derfor i stor grad på 


bakgrunn av prosjektets egenskaper. Kapasitet og størrelse på foretaket vil kunne gi andre føringer 


for kontraktstrategi. 


Vurdering av alternativene 


Felles for alternativene er en relativt omfattende og kompleks strekning fra Eidanger/Porsgrunn og 


10-12 km sør-vestover, gjennom tettbebyggelsen i Grenland og over Skiensvassdraget. Resterende 


strekning vurderes å være mindre problematisk, med unntak av enkelte lengre bruer og stasjoner. 


Disse elementene har spesielle egenskaper som det settes noe ekstra fokus på.  


Særskilte delstrekninger 


Strekningene Eidanger/Porsgrunn/Skien og videre sør-vestover består i all hovedsak av tunnel og 


korte dagsoner, som bør gå som enhetspriskontrakt eller utførelsesentrepriser. Dette begrunnes i at 


disse delstrekningene innehar stor risiko og er teknisk utfordrende blant annet grunnet nærhet til 


bebyggelse, nærhet til eksisterende infrastruktur, grensesnitt mot spor i drift og til dels svært 


krevende geotekniske forhold. Det vurderes derfor at risikopåslaget kan bli betydelig ved bruk av 


totalentrepriser. Strekningene har også stor innvirkning på tredjepart, som medfører at det er 


fornuftig at byggherre er tett på byggeprosessen.   


Strekningene gjennom bybåndet i Grenland har basisestimat i størrelsesorden 9 mrd, som tilsier en 


entreprisekostnad på omkring 4-6 mrd. netto. Erfaringsmessig kan det norske entreprenørmarkedet 


håndtere totalentrepriser opp mot 4 mrd. i dagens situasjon. Trenden de siste årene har gått i retning 


av økte kontraktstørrelser, og det forventes at også norske entreprenører tilpasser seg dette, slik at 


de kan håndtere større kontrakter på lengre sikt. Dette impliserer at det kan være aktuelt å benytte 


det norske entreprenørmarkedet til disse delstrekningene, men at også utenlandske entreprenører vil 


være aktuelt.  


Bruer/konstruksjoner 


Det er enkelte lengre bruer i alle alternativer, og disse vurderes å være godt egnet for 


totalentrepriser med en størrelsesorden godt tilpasset norske entreprenører. Særlig den lengre brua 


over Vollsfjorden i alternativ M.1 og M.2 kan være aktuelt for denne typen kontrakt. 


Stasjoner 


Stasjonene Eidanger, Porsgrunn, Skien, Tangen og Brokelandsheia er aktuelle for de ulike 


alternativene. Det anbefales at disse kjøres som egne utførelsesentrepriser som gir byggherre full 


styring med materialvalg og kvalitet i utbyggingen. Stasjoner representerer et tett grensesnitt mellom 


byggherre og kunden og har stor effekt på tredjepart.  
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Resterende delstrekninger 


Resterende delstrekninger omfatter traséene fra km 0 til km 50-58, det vil si delstrekningene som i 


hovedsak går gjennom jomfruelig terreng. Strekningene er relativt like på tvers av alternativene ved 


at de vurderes å ha lav kompleksitet knyttet til jernbaneutbygging og mindre behov for spesielle tiltak 


knyttet til grunnforhold og geoteknikk. Grunnet delstrekningenes egenskaper anbefales 


kontraktsformen totalentreprise. Kontraktstrukturen (størrelsen på kontraktene) kan legges opp etter 


hva som vil være naturlige ankomster inn til anlegget, og etter markedet, det vil si om man vil legge 


til rette for det norske markedet eller det utenlandske  


På de resterende delstrekningene kan man også i senere planfase vurdere samspillskontrakter for å 


opparbeide seg erfaring med denne typen avtaleform.  


Figur 9-2 oppsummerer forslag avtaleform for de ulike delstrekningene.  
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Figur 9-2: Forslag til avtaleform-kontraktstrategi 
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Forord 


Denne delrapporten om prising av naturinngrep inngår i Jernbaneverkets KVU 


(konseptvalgutredning) for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har 


en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger kan 


reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette 


forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik-Porsgrunn 


(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920- og 30-tallet. 


Strekningen blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990-tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. Dette 


arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og Aust-


Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 


Realiseringen av InterCity-utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 


innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet 


enda mer relevant.  


 I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 


konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 


Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, 


mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 


Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til 


måloppnåelse. Til sist er det gjort det ulike analyser bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske 


analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet 


kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 


kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre 


politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i 


Nasjonal Transportplan. 


Denne rapporten er utarbeidet av Vista Analyse. Tema i denne rapporten er prising av naturinngrep. 


Hovedforfatter er Kristin Magnussen (prosjektleder) og Ståle Navrud er medforfatter mens Henrik 


Lindhjem er Vista Analyses interne kvalitetssikrer. I tillegg har Beate Heidenreich, Janne Walker 


Ørka, Kristin Moldestad og Jesper Vesøen, Hanne Kristine Samstad og Bernt Sverre Mehammer 


(alle COWI) og Torbjørn Rødberg (Odel AS) bidratt med underlag og innspill til arbeidet.  


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine 
Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende 
deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen (kapasitet), 
Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob Kristiansen 
(estimering, usikkerhetsanalyse). 


Vi takker vår oppdragsgiver for et interessant prosjekt, og alle som har bidratt for et godt samarbeid! 


Oslo, 22. mai 2016 


Kristin Magnussen 
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1 Sammendrag og konklusjoner 


Denne rapporten er en delrapport for konseptvalgutredning Grenlandsbanen, som er en vurdering av 


sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Fem alternative konsepter er utredet. 


Rapporten forsøker å prissette naturinngrep som vanligvis behandles som ikke-prissatte 


konsekvenser i konseptvalgutredninger og konsekvensanalyser. De ulike konseptene vil innebære 


ulike inngrep i naturområder og påvirke miljøet på ulike måter. Det er ønskelig å få prissatt disse 


naturinngrepene (miljøvirkningene) i nytte-kostnadsanalysen for å se om dette vil påvirke 


rangeringen av konseptene. Vi har benyttet utredningen om ikke-prissatte virkninger for å vurdere 


hvilke miljøpåvirkninger som oppstår som følge av de ulike konseptene. 


Vi har benyttet økonomiske verdsettingsmetoder for å prissette de miljøvirkningene, eller 


økosystemtjenestene, som blir eller kan bli påvirket. Siden det ikke var aktuelt med nye 


verdsettingsstudier som del av dette prosjektet, er verdioverføring benyttet som hovedmetode. Det 


innebærer at vi har benyttet eksisterende verdsettingsstudier som er gjennomført for andre lokaliteter 


til å estimere verdier i vårt område. 


Vi har vurdert konseptenes påvirkning på henholdsvis jordbruksareal, rekreasjon, estetiske tjenester, 


naturarv og kulturarv og stedlig identitet. Resultatene av prissettingen for de ulike konseptene er vist 


i tabell S.1. nedenfor. 


Tabellen gir oversikt over tapt nåverdi for effekter på jordbruksareal, rekreasjon, estetiske tjenester, 


naturarv, og kulturarv. Samlet nåverdi av kostnadene ved naturinngrep over prosjektets løpetid (40 


år) og med en samfunnsmessig diskonteringsrente på 4 prosent beløper seg til i størrelsesordenen 


100-400 millioner kroner. I disse anslagene er det ikke foretatt realprisjustering, det vil si ikke lagt inn 


forventet relativ verdiøkning av natur- og kulturarv, og heller ikke lagt inn en forventet 


befolkningsvekst (og dermed økt «berørt» befolkning som vil verdsette å unngå inngrepene). Disse 


faktorene peker i retning av at den beregnede samfunnsøkonomiske kostnaden av naturinngrepene 


er et nedre anslag heller enn et øvre. På den annen side er det antatt at tapet kommer allerede fra 


2016 og hvert år fremover. Dersom tapet kommer senere og/eller prosjektet igangsettes senere, vil 


nåverdien av skadekostnadene beregnet som nåverdi i dag bli mindre. 


Den samlede nåverdien (verdien i dag av alle fremtidige kostnader) av naturinngrepene er beregnet 


til noen hundre millioner kroner. Det er store tall, men ikke så svært høye tatt i betraktning at det er 


et stort prosjekt det er snakk om. Vi har ikke funnet tilsvarende studier som vi kan sammenligne våre 


estimater med, men i den ikke-prissatte vurderingen av miljøvirkninger (COWI 2016), kommer de 


fleste miljøtemaene ut med relativt lav konfliktgrad. 


For de fleste konseptene betyr tap av nærrekreasjonsverdier mest, sammen med tap av bruks- og 


ikke-bruksverdier knyttet til stedlig identitet, kulturarv og -miljø og redusert verdi av naturarv (ikke-


bruksverdier knyttet til tap av naturområder/naturmangfold) som er betydelig i en del av konseptene. 


Jordvern-verdien tillagt jordbruksjord teller også med. Av tabellen ser det ut til at estetiske tjenester 


har liten betydning, men en må da huske at estetiske tjenester for dem som bor i området, er vurdert 


å inngå som del av rekreasjonsverdien, og at estetiske tjenester som del av reiseopplevelsen ikke er 


lagt inn. De estetiske tjenestene som er beregnet i tillegg her, er knyttet til det som egentlig er 


nærføringseffekter av jernbane for de fritidseiendommene som ligger nær de ulike traséene. 


Konsept Y.2 kommer adskillig bedre ut i beregningene enn de tre øvrige alternativene. Dette skyldes 


først og fremst lavere miljøkostnader knyttet til rekreasjon og stedlig identitet og kulturarv. Dette har 


sammenheng med at det er færre som antas å få redusert sine rekreasjonsverdier og opplevelse av 


stedlig identitet, kulturarv og miljø i dette konseptet enn i de øvrige. 
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Tabell S1. Oppsummering av beregnet illustrasjon av nåverdi (kostnad) av naturinngrep ved 
de ulike traséene. Nåverdi i millioner kroner for hver av miljøvirkningene som er prissatt og 
samlet. 
Virkning  Konsept Kommentar/forklaring 


I.1 M.1 M.2 Y.2 


Jordbruksareal 38-
50 


17-
26 


19-
31 


31-
37 


I tillegg til kostnader til grunnerverv som inngår i 
investeringskostnad (som løpemeterpris) 


Rekreasjon 70-
140 


70-
140 
 


70-
140 


11-
22 


Antatt redusert verdi for nær-rekreasjon 


Estetiske tjenester 0,5 0,5 0,6 1,2 I tillegg til estetiske tjenester knyttet til rekreasjon 
(se raden over). Eventuell endring av estetiske 
tjenester for reisende (reiseopplevelser er ikke 
med). Det er ikke regnet på eventuelle 
nærføringseffekter for boliger fordi støy i tettbygde 
strøk er inkludert som prissatt effekt (kr/togkm). 


Naturarv 16-
64 


32-
128 


32-
128 


48-
192 


Reduserte naturarvverdier antas knyttet til 
påvirkning på INON-områder, utvalgte naturtyper 
og verneområder 


Stedlig identitet, kulturarv 
og -miljø 


25-
150 


17-
100 


17-
100 


3-
16 


Påvirkning er relativt lav pga. mye tunnel. Men 
noen bymiljøer i Skien og Porsgrunn får 
nærføringseffekter. 


Røffe anslag for total 
nåverdi av 
samfunnsøkonomisk 
kostnad av naturinngrep 


150-
405 


137-
395 


139-
400 


94-
268 


 


Det foreligger lite informasjon om hvem som må regnes som berørt befolkning av de ulike 


virkningene på dette stadiet, altså hvor mange som faktisk får redusert sine rekreasjonsmuligheter 


og hvilke alternativer (substitutter) de har, hvor mange som faktisk har verdier knyttet til bevaring av 


naturområder, kultur og kulturminner osv. Av mangel på nøyaktig informasjon om dette, og fordi det 


ikke har vært mulig å undersøke nærmere hvor mange som blir berørt, har vi lagt til grunn enkle 


«tommelfingerregler» når vi har beregnet berørt befolkning, og enten inkludert alle i beslagssonen, 


influenssonen eller eventuelt hele kommuner eller fylker konseptene går gjennom.   


Det er stor usikkerhet både i ekspertvurderingen av effektene som ligger til grunn for prissettingen av 


naturinngrep (særlig siden dette er gjort på overordnet nivå i en KVU, i motsetning til en KU) og de 


enhetsprisene som er brukt i verdioverføringen. Denne usikkerheten bør en søke å redusere ved 


mer detaljerte analyser av effektene i en KU, og ved å gjennomføre flere nye verdsettingsstudier av 


de påvirkede økosystemtjenester (som også bør være konstruert med sikte på verdioverføring og 


bruk i nyttekostnadsanalyser).  


Det må også sies at mens man har utviklet metodikken for håndtering av miljøvirkninger som ikke-


prissatte virkninger i lang tid og i en rekke case-studier, er vårt forslag til prissetting av naturinngrep 


et pilotarbeid. En bør derfor se på dette arbeidet som et utgangspunkt for videre metodeutvikling og 


sikrere anslag i fremtidige prosjekter.    
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2 Innledning 


2.1 Konseptvalgutredning Grenlandsbanen 


Denne rapporten er en underlagsrapport for konseptvalgutredning hvor det skal vurderes en mulig 


sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, fra Grenland sørøst i Telemark fylke, til vestre 


del av Aust-Agder. På denne strekningen er det ikke jernbane i dag. Tiltaksområdet omfatter tre av 


Grenlandskommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble), samt Kragerø og Gjerstad. 


Utredningsområdet har videre grensesnitt mot Siljan, Drangedal, Nome og Sauherad kommune. 


Denne rapporten skal forsøke å prissette naturinngrep, som vanligvis behandles som ikke-prissatte 


konsekvenser i konseptvalgutredninger (og konsekvensutredninger). Kartlegging av ressurser, 


verdier og omfang, som er benyttet som grunnlag for prissettingen, bygger på arbeidet som er gjort 


med vurdering av ikke-prissatte miljøvirkninger (COWI 2016). Beskrivelsen av bakgrunn og 


konsepter i resten av dette kapittelet og kapittel 3 er også hentet fra COWI (2016). 
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3 Bakgrunn 


3.1 Konseptvalgutredningens tiltaks- og influensområde 


Konseptvalgutredningen skal vurdere en mulig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, 


fra Grenland sørøst i Telemark fylke, til vestre del av Aust-Agder. På denne strekningen er det ikke 


jernbane i dag. Tiltaksområdet omfatter tre av Grenlandskommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble), 


Kragerø kommune og Gjerstad kommune (Aust-Agder). Tiltaksområdet har videre grensesnitt mot 


Siljan, Drangedal, Nome og Sauherad kommune. 


Grenland er en av 13 bo- og arbeidsregioner1 beliggende langs transportkorridoren mellom Oslo, 


Kristiansand og Stavanger. Korridoren er 


definert i Nasjonal transportplan som 


transportkorridor 3. Korridor 3 har en viktig 


funksjon lokalt, regionalt, nasjonalt – og i noen 


tilfeller også internasjonalt – for å knytte 


arbeidsmarkedsregioner sammen og 


transportere varer og tjenester mellom landets 


åtte største byer2 og til kontinentet. 


Reisetidsbesparelser i korridoren vil følgelig gi 


trafikale virkninger, og potensielt regional 


utvikling, i områder også utover de direkte 


berørte kommunene. Influensområdet for gods 


inkluderer de kystnære delene av fylkene langs 


traséen til Sørlandsbanen mellom Oslo og 


Stavangerregionen3. Rogaland og Sørlandet vest 


for Kristiansandsregionen defineres ut av 


influensområdet for persontransport for dette 


tiltaket, ettersom fly og vei dominerer på lange 


reiser mellom øst og vest i korridoren. 


3.2 Arealbruk 


Tiltaksområdets sentrale by- og arbeidssenter er konsentrert rundt Porsgrunn og Skien, de historiske 


bysentrene i Grenland. Sør for Porsgrunn ligger tettstedene Brevik, Stathelle og Langesund som en 


forlengelse av dette bybåndet. Utenom Grenlandsbyene finnes tettstedet og turistmålet Kragerø, 


handelsstedet Brokelandsheia og kommunesenteret Kirkebygda i Gjerstad, samt tettsteder som 


Tangen i Kragerø kommune og sentrum i Drangedal. Tiltaksområdet består videre av kystlandskap 


og skogsområder. 


I henhold til gjeldende areal- og transportplan (ATP) for Grenland er det en viktig målsetting å 


tilrettelegge for utbygging i bysentrene og en høyere arealutnyttelse innenfor den sammenhengende 


bebyggelsen mellom Skien og Langesund, kalt bybåndet.  


Bybåndet omkranses av verneverdige kulturlandskap i nordøst og skogsområder i øst og vest. Langs 


den østlige siden av dalen mellom Skien og Porsgrunn deler en markant høyderygg opp 


                                                      
1 Bo- og arbeidsregionene etter synkende størrelse Oslo, Stavanger/Sandnes, Drammen, Tønsberg, Sandefjord/Larvik, 
Grenland, Arendal, Kristiansand, Mandal, Eigersund, Risør, Farsund/Lyngdal og Flekkefjord. 
2 Oslo, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Skien, Sandefjord og Larvik 
3 Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest Agder samt Rogaland 


Figur 1. Tiltaks- og influensområdet i 
konseptvalgutredningen. Tiltaksområdet 
defineres av omrisset rundt Grenland. Oransje 
farge illustrerer det primære influensområdet. 
Lys oransje illustrerer utvidet influensområde 
knyttet til gods. 


Kilde: Hovedrapport KVU Grenland 
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byggesonene. På vestsiden, hvor utbyggingspresset er størst, har bebyggelsen spredt seg over hele 


dalbunnen og i noen grad oppover dalsiden. De viktigste landbruksområdene i Grenland ligger på 


øst- og nordsiden av bybåndet. Bo- og næringsutvikling i områder med landbruksareal medfører en 


potensiell arealbrukskonflikt. I de siste årene har omdisponering av dyrket mark til andre formål enn 


jordbruk vært større i Telemark enn i nabofylkene. Mellom Porsgrunn og Langesund er landskapet 


kupert med knauser og koller.  


De kystnære delene av Grenland og dalføret innover til Porsgrunn og Skien ligger under marin 


grense4. Grunnforholdene i dette området består av mye leirmasser, som stedvis gjør grunnen 


ustabil. I henhold til risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) tilknyttet areal- og transportplan for 


Grenland, er det påvist sårbarhet langs bybåndet i form av dårlige grunnforhold, skred, flom i hoved- 


og sidevassdrag, stormflo og økt havnivå. 


3.3 Mål og krav 


Samfunnsmål: 


• Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne 


gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi 


regional utvikling og et større felles bo- og arbeidsmarked. 


Effektiv: 


• En transport som er robust, tilgjengelig, og pålitelig for reisende og gods med 


konkurransedyktig reisetid.  


Regional utvikling: 


• Utvikle og utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene mellom Buskerud/Vestfold, og 


Agderbyene mot hovedstaden  


Miljøvennlig: 


• En transport som kan håndtere store volumer og som begrenser miljøskadelige virkninger av 


transport 


                                                      


4 Marin grense betegner landområder som etter siste istid var dekket av hav.   
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4 Beskrivelse av konseptene5 


4.1 Fire konsepter er utredet 


Det ble utviklet flere konsepter, hvorav fire, etter silingsrunder, gikk videre til analyse. De fire var et 


konsept inne i landet - indre korridor (I.1), en ytre korridor (Y.2) nærmere kysten, og to midt mellom 


indre og ytre, midtre korridor (M.1 og M.2), se figur 2.  Alle konseptene har både dagsoner og tunnel. 


Store deler av strekningene går i tunnel. Alle konseptene har dagsoner som overlapper hverandre i 


bybåndet. I det videre følger en beskrivelse av konseptene, i hovedtrekk en forkortet versjon av 


beskrivelsen i sillingsrapporten. 


 


Figur 2.  Kart som viser de fire konseptene. 


 


4.2 Kort omtale av konseptene  


4.2.1 Konsept Indre korridor I.1 


Dette konseptet består av en indre korridor med ny stasjon i fjell i Skien sentrum. Vestfoldbanen 


fortsetter til Porsgrunn, og det bygges ny bane om Skien, med stasjon i Skien. Den indre korridoren 


har elementer fra den såkalte Indre linje fra arbeidet med fylkesdelplan i 1999/2000. I dette 


konseptet vil Grenlandsbanen følge IC-strekningen til Skien (dobbeltspor Porsgrunn-Skien 


                                                      


5 Teksten i dette kapittelet bygger i stor grad på tilsvarende kapittel i COWI (2016): KVU Grenlandsbanen – vurdering av 
sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Ikke-prissatte virkninger. Utgave 004. Datert 18.03.2016. 
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forutsettes). I dette alternativet etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det 


såkalte Behakvartalet). Nord for stasjonen går traséen i dagen langs ny fylkesvei 36 før den går inn i 


tunnel ved Hovengasenteret fram til Skien stasjon. Det foreslås ny stasjon i fjell ved Skien sentrum 


(Landmannstorget). Nord for dagens stasjon fortsetter tunnelen mot vest, krysser Falkumelva og går 


inn under Gulset før linjen krysser over Farelva (eventuelt søndre del av Norsjø).  


Banen fortsetter sørover i retning Kilebygda og ligger i en trasé nord for Flåtevann. Før Neslandsvatn 


krysses både nordre del av Rørholtfjorden og Nedre Toke på bro. Det er videre forutsatt ny trasé 


også videre sørover mot Brukelandsheia (med stasjon der) og en ny tilkobling til dagens bane 


mellom Brukelandsheia og Skorstøl. Dette kan eventuelt løses som to utbyggingsetapper. Total 


lengde på korridoren i Konsept I.1 er cirka 77 kilometer. Tabell 1 viser total lengde og fordeling av 


traséen på henholdsvis bro, dagsone og tunnel/kulvert. 


4.2.2 Konsept M.1 


Dette konseptet består av Vestfoldbanen og ny bane om Porsgrunn med stasjonsplassering like ved 


dagens Porsgrunn stasjon. Stasjonen vil være felles for IC-tog og fjerntog. Midtre korridor ligger 


nærmest tidligere utredede traséer i vedtatt fylkesdelplan og Høyhastighetsutredningen. Her er det 


foreslått å koble seg på Eidangerparsellen nord for utløpet av Eidangertunnelen, krysse 


Skiensvassdraget mellom Porsgrunn og Menstad og deretter gå mot sørvest mot Bamble. I 


alternativet etableres ny Porsgrunn stasjon like sør for dagens stasjon (ved det såkalte 


Behakvartalet). Nord for stasjonen går traséen i dagen langs ny fylkesvei 36 før den går inn i tunnel 


ved Hovengasenteret fram til Menstad og krysser over elven på en høy bro like sør for veibroen. 


Etter kryssing av elven vil korridor M krysse indre del av Vollsfjorden og passere sør for Flåtevann i 


retning Dørdal. Fra Dørdal går banen sør for dagens E18, langs Bakkevannet og forbi 


Sannidal/Tangen. Deretter stiger traséen opp mot Brukelandsheia, hvor det etableres ny stasjon. 


Påkobling til Sørlandsbanen skjer mellom Brukelandsheia og Skorstøl.  


Total lengde på konsept M.1 er cirka 66 kilometer. Tabell 1 viser fordeling av traséen på henholdsvis 


bro, dagsone og tunnel/kulvert. 


 


4.2.3 Konsept M.2 


Konsept M.2 tilsvarer konsept M.1, men med lavere hastighetsstandard og noe krappere kurvatur. 


Dette gjør at tunnelandelen reduseres. Traséen avviker fra M.1 i området vest for Vollsfjorden/sør for 


Flåtevann, hvor M.2 ligger sør for M.1, og mellom Tangen og Brukelandsheia, hvor M.2 ligger nord 


for M.1. M.2 er omtrent 2 kilometer lenger enn M.1, totalt cirka 68 kilometer. Tabell 1 viser fordeling 


av traséen på henholdsvis bro, dagsone og tunnel/kulvert. 


 


4.2.4 Konsept Y.2 


Dette konseptet inneholder Vestfoldbanen og ny bane om Eidanger/Porsgrunn/Herøya med stasjon 


for fjerntog ved Eidanger. Dette konseptet innebærer avgrening fra fremtidig IC-trasé mot 


Porsgrunn/Skien. Parsellen Larvik-Porsgrunn skal være ferdigstilt i 2018. Utløpet for 


Eidangertunnelen ligger ca. 2 kilometer sør for dagens stasjon i Porsgrunn. Avgrening fra IC-traséen 


skjer i Storberget tunnel øst for Eidanger. Traséen vil videre måtte krysse Frierfjorden, trolig parallelt 


med dagens E18, før den går videre sørvest mot eksisterende Sørlandsbane.  


Etter avgreningspunktet i Storberget tunnel går traséen mot nord og krysser dalføret på tvers like 


nord for Eidanger. Eidanger stasjon vil være en ren fjerntogstasjon. Dette innebærer at det ikke blir 


direkte overgang mellom fjerntog og InterCity i Grenland. Det er da forutsatt at overgang må skje i 
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Larvik. Det kan eventuelt etableres holdeplass for Bratsbergbanen ved den nye fjerntogstasjonen. 


Lokaliseringen av Eidanger stasjon er nær overordnet veinett. IC-stasjonen, som trolig vil ha den 


største mengden passasjerer, vil kunne etableres sentrumsnært i Porsgrunn. Videre sørover fra 


Eidanger må traséen krysse Frierfjorden ved Grenlandsbroen. Hvilken side man krysser på, vil 


avhenge av valgt løsning for ny E18. Sør for Frierfjorden vil en kystlinje ligge på utsiden av dagens 


E18 videre mot Kragerø. Ny stasjon foreslås etablert ved Tangen like ved dagens E18. Vest for 


Kragerø vil traséen ikke gå oppom Brukelandsheia, men ligge lavere i terrenget lenger ute mot 


kysten, med tanke på videreføring langs en fremtidig kystnær Sørlandsbane. Det må bygges 


forbindelse innover til dagens bane i området ved Skorstøl.  


Total lengde på korridoren er cirka 64 kilometer fram til påkoblingspunkt dagens bane. Traséens 


fordeling på bro, dagsone og tunnel/kulvert er vist i tabell 1. 


Tabell 1. Antall kilometer totalt og fordelt på bro, dagsone og tunnel/kulvert for de fire 


konseptene som utredes. 


 Konsept I.1 


(km) 


Konsept 


M.1 (km) 


Konsept 


M.2 (km) 


Konsept 


Y.2 (km) 


Bro 2,20  4,16 3,57 3,00 


Dagsone 24,09 14,83 29,93 24,02 


Tunnel/kulvert 51,16 46,73 34,69 37,52 


Total 77,45 65,73 68,19 64,54 


Kilde: Satt sammen av informasjon fra Multiconsult, gjengitt i COWI (2016) 
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5 Metodisk tilnærming 


5.1 Prissetting av naturinngrep 


De ulike konseptene vil innebære ulike inngrep i naturområder og påvirke miljøet på ulike måter. Det 


er ønskelig å få prissatt disse naturinngrepene (miljøvirkningene) i nytte-kostnadsanalysen for å se 


om dette vil påvirke rangeringen av konsepter. I dette kapittelet beskrives hvilken metodisk 


tilnærming vi har benyttet. Siden prissetting av miljøvirkninger ikke vanligvis inngår i KVU-er for 


samferdselssektoren, er dette metodekapittelet noe mer utdypende enn for øvrige temaer.  


 


Naturinngrep er tradisjonelt behandlet som ikke-prissatte virkninger, i tråd med metoden i 


Jernbaneverkets metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser (Jernbaneverket 2015; som viser 


til Statens vegvesens håndbok i konsekvensanalyser, V712 (Statens Vegvesen 2014)). Som omtalt i 


rapporten om ikke-prissatte virkninger (COWI 2016) vurderes konseptenes konsekvenser for flere 


miljøpåvirkninger: naturmiljø, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og –miljø, samt 


naturressurser. Et naturinngrep som bygging av ny jernbane vil kunne påvirke alle disse temaene og 


flere til. Ved prising av naturinngrep må man derfor forsøke å inkludere alle berørte temaer i 


prisingen, og eventuelt klargjøre om noen temaer ikke blir prissatt, og dermed bør håndteres som 


ikke-prissatt virkning. 


I kjølvannet av fremleggelsen av NOU 2013:10 - «Naturens goder – om verdier av 


økosystemtjenester» har man i Norge i økende grad tatt i bruk begrepet økosystemtjenester (ØT) for 


å beskrive alle goder og tjenester vi får fra naturen, og som vil bli påvirket ved naturinngrep. Med 


økosystemtjenester menes de goder fra naturen som direkte og indirekte bidrar til menneskers 


velferd. Vi vil benytte denne tilnærmingen for å beskrive og vurdere miljøpåvirkninger av konseptene 


for Grenlandsbanene. Vi kommer tilbake til beskrivelse av økosystemtjenester, hvilke som kan bli 


påvirket av konseptene som utredes, og sammenhengen med temaene som vanligvis utredes som 


«ikke-prissatte» virkninger i kapittel 6. 


 


I prinsippet kan de fleste miljøvirkninger verdsettes, men det er ofte praktiske forhold som begrenser 


hva vi kan verdsette i kroner. De begrensende praktiske forhold har for eksempel sammenheng med 


manglende kunnskap om miljøvirkningene (for eksempel om effekter på naturmangfold o.l.), 


begrenset tid og ressurser til gjennomføring av nye, primære verdsettingsstudier og manglende 


verdsettingsstudier det går an å overføre verdier fra, hvis man velger ikke å gjennomføre en ny 


verdsettingsstudie. Det er også slik at noen metoder kun vil dekke deler (oftest bruksverdier) av den 


totale samfunnsøkonomiske velferdseffekten av en miljøvirkning – så metodene kan være 


begrensende i seg selv. 


   


Det er også et viktig spørsmål hvor stor usikkerhet man kan akseptere i verdsettingsanslagene for 


ulike beslutninger. Selv om man i prinsippet kunne verdsette de fleste miljøvirkninger, vil kanskje 


enkelte metoder gi for stor usikkerhet for et prosjekt der total nytte og kostnader er beregnet til å 


ligge nær hverandre. I andre sammenhenger vil et grovt anslag, for eksempel basert på eksisterende 


litteratur, være godt nok for å komplettere beslutningsgrunnlaget.  
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5.1.1 Viktige forutsetninger for prissetting i samfunnsøkonomiske analyser 


Befolkningens preferanser teller 


Hovedprinsippet for verdsetting som vanligvis brukes i samfunnsøkonomisk analyse, er at 


kroneverdien av en positiv virkning skal settes lik det befolkningen er villig til å betale for å oppnå 


den, mens verdien av en negativ konsekvens er lik det befolkningen er villig til å betale for å unngå 


den negative konsekvensen. Det er befolkningens preferanser som legges til grunn, og dens 


betalingsvillighet brukes som et mål på hvordan folk avveier konsekvensene mot andre goder som 


gir dem positiv eller negativ nytte. At noe er samfunnsøkonomisk lønnsomt betyr derfor at 


befolkningen til sammen er villig til å betale mer enn tiltaket koster.  


Ønsker å inkludere total samfunnsøkonomisk verdi 


En ressurs eller et godes totalverdi (Total Economic Value – TEV) består av både bruks- og ikke-


bruksverdier, som vist i boks 1. Det er denne totalverdien vi ønsker å inkludere i en 


samfunnsøkonomisk analyse. 


Boks 1. Total samfunnsøkonomisk verdi av økosystemtjenester (goder og tjenester fra 


naturen som bidrar til menneskers velferd).  


Total samfunnsøkonomisk verdi (Total Economic Value - TEV) består av følgende deler:   


 Bruksverdi: Med bruksverdi menes verdier knyttet til bruk av godet eller tjenesten  


Bruksverdien kan deles i henholdsvis direkte og indirekte bruksverdi og opsjonsverdi6:  


- Direkte bruksverdier vi får fra naturressurser er for eksempel verdien av fisk fra havet, 


rekreasjonstjenester, o.l. 


- Indirekte bruksverdi referer seg til nytte som er relatert til tjenester vi får fra at 


funksjonene til naturressursene ivaretas, selv om disse ikke har noen direkte 


kommersiell verdi. Kan også være knyttet til det å se kulturlandskap (estetiske 


virkninger), samt karbonlagring, vannhusholdning, o.l. 


- Opsjonsverdi brukes som betegnelse på den verdien et individ tillegger det å ha 


muligheten til å kunne bruke et gode/tjeneste en gang i fremtiden. 


 


 Ikke-bruksverdi er verdien av godet uten tanke på egen bruk, men knyttet til å ville bevare 


det for seg selv og andre i dag (Eksistensverdi) og for fremtidige generasjoner (Bevarings- 


eller arveverdi). Eksistensverdien referer til nytten som oppstår ut fra kunnskapen om at 


naturressursen er beskyttet uten å bli brukt. Bevaringsverdier referer til nytten som oppstår 


                                                      


6 En del litteratur definerer begrepet opsjonsverdi (option value). Det debatteres imidlertid hvorvidt 
opsjonsverdi eksisterer som en separat komponent i TEV, og i en del litteratur benyttes heller 
betegnelsen opsjonspris (option price) som betegnelse på et individs betalingsvillighet når det er 
usikkerhet knyttet til fremtidig tilbud (vet ikke hvor mye av et gode som vil være tilgjengelig i 
fremtiden) eller fremtidig etterspørsel (individet vet ikke hvor mye av en økosystemtjeneste det vil 
etterspørre selv) (Hanley og Barbier 2009). I noen inndelinger oppgis ikke opsjonsverdien som en 
egen kategori, men antas inkludert i øvrige bruksverdier. Vi har inkludert opsjonsverdi her for å 
fremheve at muligheter for fremtidig bruk er viktig. I praktisk verdsetting må man være varsom slik at 
man ikke dobbelteller fremtidige bruksmuligheter. Kvasi-opsjonsverdi er et annet begrep som kan 
sees som en korreksjonsfaktor til Total samfunnsøkonomisk verdi når man har med irreversible 
inngrep å gjøre, for eksempel utryddelse av arter, eller endring av økosystemer utover det nivået der 
de kan komme tilbake til tidligere tilstand. Kvasi-opsjonsverdien er verdien av ikke å gjennomføre 
irreversible tiltak for dermed å kunne utnytte økt fremtidig informasjon. 
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for et individ ut fra kunnskapen om at fremtidige generasjoner kan ha glede av eksistensen 


av naturressursen.  


 


Vurdering av fremtidige priser 


I en samfunnsøkonomisk analyse vil det være naturlig å vurdere hvordan prisene antas å utvikle seg 


fremover. I Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 (Finansdepartementet 2014) heter det at 


hovedregelen er at alle priser holdes reelt uendret gjennom analyseperioden. Realprisjusteringer 


(justeringer i kalkulasjonspriser som skyldes at noen priser kan forventes å utvikle seg forskjellig fra 


konsumprisindeksen) skal bare gjøres for kostnads- og nyttekomponenter der det er et solid teoretisk 


og empirisk grunnlag for å anslå hvordan utviklingen av verdsettingen av et gode vil avvike fra den 


generelle prisstigningen.  


Verdien av tid, verdien av et statistisk liv og kalkulasjonspriser avledet fra verdien av et statistisk liv 


skal realprisjusteres i tråd med regler fastsatt i rundskrivet. Finansdepartementet (2014) fastslår 


videre at dersom det er stor usikkerhet om fremtidig utvikling av kalkulasjonspriser, kan det gjøres 


følsomhetsanalyser for å belyse dette. Det heter også at analysen skal presentere og drøfte hvordan 


ikke-prisede virkninger kan endres over tid. 


 


Dette betyr at vi også ved prising av naturinngrep (påvirkning på kvalitet og kvantitet av 


økosystemtjenester) bør vurdere om det er grunn til å realprisjustere fremtidige priser og bør vurdere 


hvordan prisene på de goder og tjenester som påvirkes kan ventes å endre seg over tid.  


 


5.2 Verdsettingsmetoder 


Det er utviklet flere metoder for verdsetting av økosystemtjenester (miljøpåvirkninger). Disse bygger 


på velferdsøkonomiens prinsipper. Vi går ikke nærmere inn på det teoretiske grunnlaget her, men 


slike beskrivelser finnes f.eks. i NOU 2013:10. Disse metodene er i tråd med samfunnsøkonomisk 


metode som ligger til grunn for Jernbaneverkets metodebok for samfunnsøkonomiske analyser 


(Jernbaneverket 2015) og myndighetenes retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser (DFØ, 


2014; Finansdepartementet, 2014).  


 


Direkte og indirekte metoder 


Metodene kan deles inn på flere måter. De kan deles i direkte og indirekte metoder. Ved bruk av 


direkte metoder kan man direkte utlede folks verdsetting av godet. Eksempler på slike metoder er 


betinget verdsetting og metoder som direkte estimerer kostnader ved å erstatte godet eller tjenesten 


som går tapt. Ved bruk av indirekte metoder kan ikke verdien utledes direkte, men finnes ved å 


estimere verdien av goder som har sammenheng med det godet man er interessert i. Eksempler er 


valgeksperimenter, transportkostnadsmetoden, og kostnader ved forebyggende tiltak. 


 


Avslørte og oppgitte preferanser  


En annen kategorisering deler metodene i dem som bygger på avslørte preferanser, det vil si utleder 


verdier ut fra folks faktiske valg, og metoder som bygger på oppgitte preferanser, altså at folk selv 


oppgir sine preferanser (betalingsvillighet) i betinget verdsettingsundersøkelser eller 


valgeksperimenter. 


 


En oversikt over metoder kategorisert i henhold til beskrivelsen over, er vist i tabellen nedenfor. 
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Tabell 2. Klassifisering av metoder for verdsetting av miljøgoder 


 Indirekte Direkte 


Avslørte preferanser 


(Revealed Preferences - RP) 


Transportkostnadsmetoden  


(Travel Cost Method - TCM) 


 


Eiendomsprismetoden  


(Hedonic Price Method - HPM)  


 


Kostnader ved forebyggende 


tiltak (Avoidance Costs - AC) 


Markedspriser 


 


Kostnader  


ved å erstatte  


tapte tjenester 


(Replacement Costs -RC) 


 


Oppgitte preferanser  


(Stated Preferences - SP) 


Valgeksperimenter 


(Choice Experiments - CE) 


Betinget Verdsetting 


(Contingent Valuation – CV; 


også kalt”betalingsvillighets-


undersøkelser”)   


 


Ulike metoder har ulike styrker og svakheter 


Ved valg av metode må man ofte vurdere ulike hensyn mot hverandre. Det er ulik grad av usikkerhet 


beheftet med de ulike metodene og begrensinger i forhold til om metodene kan dekke både bruks- 


og ikke-bruksverdier. For eksempel, kan det være at en ved å bruke enkelte indirekte tilnærminger 


(som hedonisk prising eller transportkostnadsmetoden), kan oppnå noe høyere sikkerhet i 


anslagene, men samtidig må man akseptere at disse metoden ikke er egnet til å fange opp det totale 


velferdstapet dersom det er betydelige ikke-bruksverdier knyttet til godet som skal verdsettes.  


 


Verdioverføringsmetoder 


I tillegg til de primære verdsettingsmetodene som er omtalt hittil, har man verdioverføringsmetoder 


(såkalt value transfer eller benefit transfer). Disse benytter eksisterende verdsettingsstudier i en ny 


sammenheng der det er behov for anslag på velferdseffekter av miljøvirkninger. Man kan enten 


overføre enkeltanslag fra nasjonale (eller internasjonale) studier som verdsetter lignende 


miljøvirkninger som dem en er interessert i, eller en kan overføre en verdsettingsfunksjon som kan 


tilpasses med variabelverdier som er viktige for betalingsvilligheten i den lokale konteksten 


anslagene skal brukes. Det siste kan for eksempel involvere å bruke et datasett fra en annen studie 


eller å samle og syntetisere mange verdsettingsanslag i en database som så kan analyseres (såkalt 


meta-analyse). Verdioverføringsmetodene er mye brukt i praktiske samfunnsøkonomiske analyser 


fordi det ofte ikke er tid eller ressurser til å gjennomføre nye spesialtilpassede verdsettingsstudier for 


en bestemt utbygging. Det er derfor også stor interesse og en relativt stor litteratur som diskuterer 


verdioverføringsmetoder og presisjonen i ulike metoder (se for eksempel Navrud & Ready 2007; 


Lindhjem & Navrud 2008; Johnston m.fl., 2015). Vi diskuterer dette litt nærmere i kapittel 5.3. 


 


Implisitt verdsetting 


I tillegg til disse metodene, benyttes også det som kalles implisitt verdsetting i en del tilfeller. Med det 


menes at man ut fra tidligere (politiske) beslutninger, kan utlede hvilken verdi samfunnet har satt på 
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en viss naturverdi. Det er visse problemer med en slik tilnærming, blant annet fordi det kan være 


mange hensyn som ligger bak for eksempel om et naturområde bygges ut eller ikke. Man kan heller 


ikke si at metoden bygger på de prinsippene som normalt legges til grunn i samfunnsøkonomiske 


analyser. I siste NOU om samfunnsøkonomiske analyser (NOU 2012) er imidlertid denne metoden 


nevnt som en mulig tilnærming. 


 


 


5.3 Hovedmetode i dette prosjektet: Verdioverføring 


Det har ikke vært mulig å gjennomføre nye, primære verdsettingsstudier som del av dette prosjektet, 


på grunn av manglende tid og ressurser. Vi må derfor benytte nest-beste løsning, nemlig 


verdioverføring som hovedmetode. Verdioverføring innebærer, som nevnt over, at man overfører 


verdier fra tidligere gjennomførte, relevante studier til et nytt studiested. Det finnes retningslinjer for 


hvordan slik overføring kan skje på best mulig måte (se blant annet Vista Analyse (2015) for en 


praktisk beskrivelse av slik overføring).  De viktigste trinnene i metoden beskrives i det følgende. 


Fordelen med en overføring av verdianslag er at dette er billigere enn å utføre nye 


verdsettingsstudier (oftest benevnt som originalstudier eller primærstudier). En annen, og ofte like 


viktig faktor, er at gjennomføring av nye studier er tidkrevende, og overføring av 


verdsettingsestimater fra eksisterende studier kan dermed være en langt raskere metode. 


Svakheten med verdioverføring er at usikkerheten i verdianslagene øker. Dette kan skyldes at selv 


om tidligere undersøkelser har verdsatt samme type miljøgode, kan det være flere viktige forskjeller. 


Dette kan for eksempel være ulike karakteristika ved miljøgodet, ulik endring av miljøgodets 


kvalitet/mengde, ulik tilgjengelighet av substitutter, og ulik beslutningssammenheng for 


verdsettingen. I tillegg kan det være forskjeller for eksempel i inntekt, utdanning, preferanser og 


holdninger hos de berørte husstander; noe som vil kunne medføre forskjellig verdsetting av samme 


miljøendring. Disse usikkerhetene kommer i tillegg til usikkerhetene som allerede ligger i de originale 


verdsettingsmetodene, og metoder for å anslå den fysiske effekten av et prosjekt/inngrep. Økningen 


av usikkerhet i estimatene ved verdioverføringen må vurderes opp mot nytte ved redusert tid og 


kostnad i forhold til å gjennomføre en ny verdsettingsstudie, samt en vurdering av akseptabelt 


usikkerhetsnivå i den aktuelle beslutningssituasjonen (Navrud 2015; se fotnote 6). For å sørge for 


best mulig verdioverføring er det ulike prosedyrer for overføringen, som vi har fulgt i dette prosjektet, 


og som beskrives kort nedenfor. 


5.3.1 Trinnene ved verdioverføring 


For å gjennomføre verdioverføring trengs: 


1) Oversikt over originale verdsettingsstudier, som en kan overføre verdier fra, for å kunne 


identifisere aktuelle studier av miljøpåvirkningen.  


2) Kriterier for å vurdere kvaliteten av identifiserte originale verdsettingsstudier 


3) Verdioverføringsteknikker 


4) Retningslinjer for verdioverføring 


I dette prosjektet startet vi med å vurdere norske og til en viss grad nordiske verdsettingsstudier. Der 


vi ikke fant norske eller nordiske har vi gjort bruk av studier utenfor dette området. 


Det finnes kriterier for å vurdere kvaliteten av ulike verdsettingsstudier. Kvaliteten av studiene ble 


vurdert da vi valgte studier å overføre fra.   


Det finnes tre hovedtyper av verdioverføringsteknikker (gjengitt for eksempel i Vista Analyse (2015):  


i) Enhetsoverføring  


ii) Overføring av en verdsettings-/ betalingsvillighetsfunksjon fra én tidligere studie 
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iii) Meta-analyse for å lage en verdsettings-/betalingsvillighetsfunksjon basert på flere 


tidligere studier, som så brukes i verdioverføringen 


Vår første tilnærming har vært enhetsverdioverføring fra studier i Norge (og eventuelt Norden). Det 


vil si at vi benytter tidligere studiers beregninger av verdi (kroner per dekar) av skog/INON-områder, 


eller kroner per dag med ulike former for rekreasjon, eller kroner per berørt husstand per år for 


påvirkning på kulturminner, osv., og overfører disse enhetsverdiene til det området og det inngrepet 


som skal prissettes. Tidligere studier har vist at slik enhetsverdioverføring som oftest ikke gir større 


usikkerhet i overføring enn med mer sofistikerte overføringsteknikker som overføring fra 


verdsettingsfuksjoner fra én tidligere studie eller en meta-analyse av tidligere studier. Begrensningen 


ligger imidlertid i at det er relativt få (norske) originale verdsettingsstudier å overføre fra.  


Vi har lagt vekt på at verdioverføringen er gjort på en mest mulig korrekt metodisk måte, samtidig 


som vi har måttet være pragmatiske for å komme fram til praktisk anvendbare resultater. Det er 


svært viktig at man har kjennskap til og er klar over de metodiske utfordringene, for å komme fram til 


resultater som er holdbare. Resultatene fra verdioverføringene i denne KVU angir størrelsesorden av 


den økonomiske verdien av effektene på de analyserte økosystemtjenestene.  


 


5.3.2 Oversikt over miljøpåvirkning i beslag- og influenssone 


Jernbaneutbygging vil påvirke et område gjennom direkte inngrep og/eller nærføring. På dette nivået 


er det hensiktsmessig å vurdere virkningen ut fra jernbanetraséenes korridorer. Innenfor korridorene 


er det rom for endringer og lokale tilpasninger som vil bli analysert på senere plannivå.  


Ved vurdering av hvordan tiltaket påvirker en ressurs er det i COWI (2016) definert to soner, og vi 


har benyttet samme inndeling her. Beslagssonen er vurdert til 100 meter i rurale strøk og 40 meter i 


tettstedsområder, se figur 3. Beslagssonen er definert som det faktiske midlertidige og det 


permanente arealbeslaget til jernbanen. Influenssonen defineres som fjernvirkningen av jernbanen 


og er her definert til å være lik for alle fagtemaene i KVU, men vil på et senere plannivå variere. 


Influenssonen er lagt inn i ressurskartene for hvert tema som 1000 meter på hver siden utenfor 


tettsteder og 200 meter i tettstedsområder. I kartene er det influenssonen som synes. Influenssonen 


visualiserer hvor konseptet går i dagen og hvor det går i tunnel. Skillet mellom tettstedsområder og 


der det er spredt bebyggelse vises som utformingen av influenssonen. Der det ikke finnes soner går 


tiltaket i tunnel. Stasjonsområder i dagen og strekninger med bro er definert til å ha samme influens- 


og beslagssone som dagsone for trasé. Tunneler over 1 km og stasjoner i tunnel er vurdert til å ikke 


ha omfang på dette plannivået. Deponi, tilførselsveier og anleggsveier er ikke vurdert (COWI 2016). 
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Figur 3. Området innenfor rød strek er definert som beslagssone og området angitt med gul strek er 


influenssonen. Kilde: Illustrasjon COWI AS (2016). 


 


For hvert konsept er det fremskaffet oversikt over areal, natur, naturinngrep, påvirket befolkning, 


hvilke goder og tjenester som påvirkes, etc. Denne oversikten er i hovedsak basert på innsamlet 


materiale for ikke-prissatt vurdering (COWI 2016), men har krevd noe ekstra/annen datainnsamling 


og bearbeiding av foreliggende «ikke-prissatt» informasjon. Viktige deler av informasjonen er kartlagt 


innenfor henholdsvis beslags- og influenssone, slik at vi for eksempel har oversikt over hvor stor 


befolkning som bor innenfor beslagssonen i henholdsvis tettstedsområder og utenom tettstedene, 


hvorvidt det er statlig sikrede friluftsområder osv. innenfor disse sonene. Dette kommer vi tilbake til i 


kapittel 7 der vi vurderer og verdsetter de enkelte påvirkede økosystemtjenestene. 
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6 Økosystemtjenester som påvirkes av konseptene 


6.1 Økosystemtjenester som kan bli påvirket av konseptene 


I det følgende gjennomgås økosystemtjenester som er vurdert å kunne bli påvirket i noen grad7 av 


aktuelle konsepter for Grenlandsbanen.  


Økosystemtjenester omfatter både fysiske goder (som mat, vann, tømmer og fisk) og tjenester (som 


rekreasjon, estetiske opplevelser og karbonlagring). Økosystemtjenester deles ofte i fire kategorier, 


og vi vil følge denne inndelingen her i en systematisk gjennomgang av hvilke tjenester som kan bli 


påvirket. Vi starter derfor med å liste opp ulike typer økosystemtjenester før vi går gjennom kategori 


for kategori, for å vurdere hvilke som kan bli påvirket av ett eller flere av konseptene.  


Økosystemtjenestene deles gjerne inn i fire kategorier:  


 støttende (også kalt grunnleggende livsprosesser), som fotosyntese og jorddannelse  


 forsynende (også kalt produserende), som mat fra jordbruk, tømmer, bioenergi,  


 regulerende, som klimagassregulering og erosjonsbeskyttelse   


 opplevelses- og kunnskapstjenester (også kalt kulturelle økosystemtjenester), som 


rekreasjon, estetiske verdier og naturarv (ikke-bruksverdier).  


Hver kategori inneholder flere tjenester. I figuren nedenfor har vi gjengitt oversikten over de fire 


kategoriene og de respektive økosystemtjenestene, slik de er presentert i NOU 2013:10.  


 


Figur 4. Inndeling av økosystemtjenester i henhold til NOU 2013:10. 


                                                      
7 Det er foretatt en skjønnsmessig vurdering av hvilke økosystemtjenester som i noen grad kan bli 
påvirket, basert på underlagsrapport om ikke-prissatte virkninger (COWI 2016). Når vi har sagt «i 
noen grad» er det fordi mange økosystemtjenester potensielt kan bli marginalt påvirket, men vi 
ønsker å inkludere de virkningene som påvirkes såpass at det vil gi seg utslag i en analyse. Det må 
også tas forbehold om at siden traséene ikke er fastlagt i detalj og de miljøfaglige utredningene er 
gjort på overordnet nivå, kan det være påvirkninger som ikke er fanget opp på dette stadiet. 


Norske økosystemtjenester


3
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Kilde: NOU 2013:10 


6.2 Støttende økosystemtjenester 


De støttende økosystemtjenester er grunnleggende for de øvrige tjenestene, og dermed ikke 


aktuelle å prissette for seg. Bevaring av biologisk mangfold kan ha en verdi for folk, men denne 


verdien blir inkludert i den tjenesten som er kalt «naturarv», som omtales i avsnitt 6.5. 


6.3 Forsynende økosystemtjenester 


For forsynende økosystemtjenester, er det i hovedsak jordbruksprodukter fra jordbruksareal og 


skogprodukter fra skogareal som kan bli påvirket i dette tilfellet. Disse verdsettes vanligvis med 


markedspriser, selv om det er mange diskusjoner om hvordan landbruksprodukter skal verdsettes i 


en samfunnsøkonomisk analyse. 


Kostnader til kjøp av areal inngår også som en prissatt virkning i den samfunnsøkonomiske 


analysen. Der legger man til grunn en forventet sum for grunnerverv for areal som skal benyttes til 


utbyggingen. Implisitt i denne summen må det antas at det ligger en forventet produksjon av 


henholdsvis mat og tømmer nå og fremover, selv om dette ikke fremgår tydelig at 


beregningsmetoden. Det kan derfor være en dobbeltelling hvis vi verdsetter mat og tømmer en gang 


til. Det kan imidlertid være forhold ved bevaring av jordbruksjord og skog som ikke avspeiles i 


jordbruksprisene (jf. Statens vegvesen 2014 og Vista Analyse 2013). Vi kommer derfor nærmere 


tilbake til disse tjenestene og verdsetting av dem i kapittel 7. 


Det vil være en del jakt og fiske i området som kan bli påvirket av en eller flere traséer. Vi vurderer 


det slik at matauken er underordnet rekreasjonsverdien for disse, og eventuell betydning for jakt og 


fiske vurderes i sin helhet under «rekreasjonstjenester» i avsnitt 6.5. Det samme gjelder plukking av 


bær og sopp. 


Tabell 3. Oversikt over forsynende økosystemtjenester som kan bli påvirket av konseptene 


for Grenlandsbanen.  


Forsynende 


økosystemtjenester 


Hvor omtales I V712-temaer Kan bli påvirket 


Mat Naturressurser; dyrket og 


dyrkbar mark +  


eventuelt jakt og fiske som 


næring 


Ja, dyrket og dyrkbar jord 


Ferskvann Naturressurser, 


vannforsyning/drikkevann, 


grunnvannsdatabasen 


Nei (påvirker ikke 


drikkevannsressurser, rekreasjon 


behandles i 6.5.) 


Fiber Dyrket og dyrkbar mark, skog Ja, skog 


Bioenergi Dyrket og dyrkbar mark, skog Ja, skog 


Pynte- og 


dekorasjonsressurser 


Skog, evt. noe i vann og øvrig 


natur 


Nei, hvis det ikke er noen helt 


spesielle identifiserte kvaliteter som 


bygges ned. Ellers antas at det er 


mange substitutter 


 


6.4 Regulerende økosystemtjenester 


Blant de regulerende tjenestene kan redusert evne til klimaregulering og karbonbinding som følge av 


at skog- og/eller myrområder bygges ned, være en aktuell virkning. Verdien av dette kan eventuelt 
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vurderes på et senere stadium ut fra hvor mange dekar med skog og/eller myr som bygges ned, 


multiplisert med hvor mye CO2 som bindes per dekar skogs-/myrareal og en pris per tonn CO2 (jf. 


Vista Analyse 2014). Vi har ikke gjennomført slike beregninger her fordi det foreløpig ikke er klart 


hvor mye skog- og myrareal som faktisk vil bli bebygd med jernbanetraséene, og hvor stort 


skogareal som eventuelt vil bli hugget på hver side av traséen. 


Erosjonsbeskyttelse og naturskadebeskyttelse kan muligens bli endret ved noen av traséene. De 


kystnære delene av Grenland og dalføret innover til Porsgrunn og Skien ligger under marin grense8. 


Grunnforholdene i dette området består av mye leirmasser som stedvis gjør grunnen ustabil. I 


henhold til risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) tilknyttet areal- og transportplan for Grenland, er det 


påvist sårbarhet langs bybåndet i form av dårlige grunnforhold, skred, flom i hoved- og sidevassdrag, 


stormflo og økt havnivå. 


Pollinering er også en regulerende tjeneste, men det er ikke aktuelt å verdsette denne i dette 


prosjektet. Det er små arealer som påvirkes direkte av jernbanetraséen og vanskelig å vurdere, uten 


nærmere feltstudier, om denne nedbyggingen vil gi redusert pollinering i praksis. Vi anser det derfor 


som mer naturlig å se pollinering som en del av opplevelses- og kunnskapstjenesten «naturverdi», 


der det å bevare natur generelt gis en verdi. 


Tabell 4. Oversikt over regulerende økosystemtjenester som kan bli påvirket av konseptene 


for Grenlandsbanen 


Regulerende 


økosystemtjeneste  


Hvor omtales I V712-


temaer 


Kan bli påvirket  


Klimaregulering, 


herunder karbonlagring 


Endret binding av CO2 


ved fjerning av skog, 


myr 


Kan påvirkes ved fjerning av skog og myr, 


ikke klart hvor store arealer der skog faktisk 


vil fjernes, men antas relativt beskjedne 


arealer, beregnes ikke på dette planstadiet. 


Erosjonsbeskyttelse Endret erosjon ved 


hugging av skog, endret 


vannløp etc. 


Avbøtende tiltak for å unngå økt erosjonsfare 


antas å bli tatt i senere planlegging, og inngå 


som prissatt virkning (investeringskostnad) 


Naturskadebeskyttelse Aktsomhetskart 


Flomsonekart etc. 


Avbøtende tiltak for å unngå flom/rasfare 


antas å bli tatt i senere planlegging, og inngå 


som prissatt virkning (investeringskostnad) 


 


Pollinering 


Fjerne områder som er 


viktige for pollinerende 


insekter, skog, enger 


etc. 


Vanskelig å vurdere virkning av at noen 


områder bygges ned av jernbane. Antas 


inkludert i bevaringsverdi (naturarv – ikke-


bruksverdi) 


 


6.5 Kunnskaps- og opplevelsestjenester 


Basert på gjennomgang av ikke-prissatte virkninger av konseptene i COWI (2016), vurderer vi det 


slik at utbyggingen har størst påvirkning på ulike kunnskaps- og opplevelsestjenester. Traséen kan 


påvirke rekreasjonstjenester på ulike måter, både ved at areal bygges ned og ved at 


                                                      


8 Marin grense betegner landområder som etter siste istid var dekket av hav. I Oslofjordregionen er marin grense målt til 150 
meter over havet. 
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jernbanetraséen blir en barriere for utøvelse av rekreasjon. Den vil også påvirke estetiske (visuelle) 


verdier, ikke-bruksverdier og kulturarv og stedsidentitet. Disse tjenestene og påvirkningene, kommer 


vi derfor nærmere inn på i kapittel 7. 


Tabell 5. Oversikt over kunnskaps- og opplevelsestjenester som kan bli påvirket av 


konseptene for Grenlandsbanen. 


Kunnskaps- og 


opplevelsestjenester 


Hvor omtales I V712-temaer Kan bli påvirket?   


Rekreasjon og friluftsliv Tettstedsnære 


rekreasjonsarealer,  


Sikrede9 friluftsområder 


Endrede forhold for jakt 


Endrede forhold for fritidsfiske 


Endrede forhold for naturbasert 


reiseliv 


Ja 


Rekreasjonsarealer, 


muligens jakt og/eller 


fiske 


 


Estetiske verdier Endret landskapsbilde (regionale 


landskapsdata; 


landskapsregioner) 


Endringer i verdifulle 


kulturlandskap 


Endringer i Riksantikvarens data 


for verneverdige byområder 


Ja 


Landskapsbilde vil 


påvirkes 


Naturarv (ikke-bruksverdier) Her 


inkluderer vi også «inspirasjon, 


symbolske perspektiver, åndelig 


berikelse og religiøse verdier», samt 


kunnskap og læring 


Naturvernområder 


INON-områder10 


Naturtyper 


Prioriterte arter 


Naturtyperegistreringer 


Naturvernområder 


Viltområder (også relevant for jakt 


- rekreasjon) 


Artsdatabanken – rødlistearter 


Vassdrag med anadrome arter 


(laks og sjøørretvassdrag, 


lakseførende strekning) - også 


aktuelt for rekreasjon – fritidsfiske 


Nasjonale laksefjorder 


Vassdrag med elvemusling 


Vernede vassdrag 


Ja 


Spesielt påvirkning på 


INON-områder og 


vernede områder 


Kulturarv og stedsidentitet Arkeologiske kulturminner 


Kirkested 


Fredete kulturminner 


Verdensarvområder 


SEFRAK – registrerte bygninger11 


Pilegrimsleden 


Verdifulle kulturlandskap 


Ja 


En rekke kulturminner 


påvirkes 


 


                                                      


9 Refererer til friluftsområder som er avsatt til friluftsområder på statlig eller annet plannivå. 
10 INON-områder: Inngrepsfrie naturområder i Norge. 
11 SEFRAK-register: Landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. 
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6.6 Oppsummering: Viktigste økosystemtjenester som påvirkes 


Fra gjennomgangen av økosystemtjenester i kapittel 6.1-6.5 og basert på rapporten om ikke-


prissatte virkninger (COWI 2016), mener vi at følgende økosystemtjenester kan bli påvirket i noen 


grad av ett eller flere av konseptene. Vi vil derfor vurdere og eventuelt prissette disse i neste kapittel: 


Forsynende:  


 Jordbruksproduksjon 


 Skogbruksproduksjon 


Kunnskaps- og opplevelsestjenester: 


 Rekreasjon og friluftsliv 


 Estetiske verdier  


 Naturarv (ikke-bruksverdier) 


 Kulturarv og stedsidentitet 
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7 Prissetting av naturinngrep 


I dette kapittelet vil vi gjennomgå de økosystemtjenestene som kan bli påvirket av ett eller flere 


konsepter for Grenlandsbanen, først forsynende tjenester (avsnitt 7.1), og deretter kunnskaps- og 


opplevelsestjenester (7.2), herunder rekreasjonstjenester (7.3), estetiske tjenester (7.4), naturarv 


(7.5) og stedsidentitet og kulturarv (7.6). For hver av disse økosystemtjenestene vil vi gjennomgå 


hvordan jernbanetraséene vil påvirke dem, vurdere hvordan påvirkningen kan prissettes (verdsettes) 


og komme med grove prisanslag. I avsnitt 7.7. oppsummerer vi prissettingen og diskuterer 


estimatene. Alle konseptene sammenlignes med et nullalternativ (noen ganger kalt 


referansealternativ) der det ikke skjer noen utbygging. 


7.1 Forsynende økosystemtjenester  


De forsynende tjenestene vi skal vurdere og eventuelt beregne verdien av er henholdsvis 


jordbruksprodukter og skogbruksproduksjon. Vi vil også nevne hvilke georessurser som kan bli 


berørt av utbyggingen, selv om georessurser ikke regnes som en økosystemtjeneste i NOU (2013). 


7.1.1 Tilnærming og grunnlag 


Verdienhet 


Verdienheten som benyttes for jord- og skogbruksproduksjon er samfunnsøkonomisk verdi per 


dekar. 


Nødvendig informasjon 


Vi må kjenne antall dekar med henholdsvis jord- og skogbruksareal som vil bli beslaglagt ved 


bygging av jernbanetraséen. I tillegg trengs informasjon om og vurdering av om den 


samfunnsøkonomiske verdien av disse økosystemtjenestene (jordbruksproduksjon og 


skogbruksproduksjon) allerede er inkludert som en del av tiltakets investeringskostnader i den 


ordinære samfunnsøkonomiske analysen. 


7.1.2 Jordbruksareal (dyrket og dyrkbar mark) 


Aktuelle verdier  


Jordbruksareal har verdi både for produksjon av jordbruksprodukter og som grunnlag for andre 


økosystemtjenester som estetiske tjenester av kulturlandskap og rekreasjonstjenester. De sistnevnte 


økosystemtjenestene, som er innen kategorien opplevelses- og kunnskapstjenester blir imidlertid 


vurdert og prissatt for seg i vår analyse (jf. avsnitt 7.2-7.6). Det er derfor bare jordbruksarealets 


bidrag til forsynende tjenester (matproduksjon) som skal vurderes her.  


Erverv av arealer er inkludert i den løpemeterprisen som ligger til grunn for investeringskostnadene 


for traséene. Der regnes det løpemeterpris og stykkpris for spor, stasjoner osv., og en rekke 


elementer er innbakt i denne løpemeterprisen. Erverv av arealer inngår i denne løpemeterprisen, 


som en del av «diverse»-kostnaden. Det er kun innløsing av bebyggelse som inngår som separat 


kostnadselement (Multiconsult, pers.medd., mars 2016). Kostnader til erverv av jord- og 


skogbruksareal er altså inkludert som del av investeringskostnadene, men det er ikke tatt spesielt 


hensyn til hvor mye av ulike arealtyper som beslaglegges, og det er ikke lagt inn ulike verdier for 


jord- og skogarealer med ulik produktivitet og bonitet e.l.  Det er i utgangspunktet den 


privatøkonomiske verdien som grunneieren får i erstatning som legges til grunn for løpemeterprisen 


som benyttes. Siden samfunnet har målsettinger om bevaring av jordbruksjord, kan det være 


argumenter for å legge til grunn at jordbruksjord kan ha en verdi utover den privatøkonomiske 
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verdien som erstattes ved grunnerverv, og som skal verdsettes i vår analyse som en tilleggsverdi for 


samfunnet. Det kan diskuteres om det finnes slike verdier (utover de eksterne virkninger som er 


nevnt over, og som ivaretas under opplevelses- og kunnskapstjenestene)12. I og med at 


investeringskostnadene (og kostnadene til grunnerverv) på dette stadiet er sjablongverdier, gir det 


også grunn til å vurdere jordbruksareal spesielt. Det synes derfor rimelig å tillegge jordbruksjord en 


viss tilleggsverdi utover den privatøkonomiske verdien som ligger til grunn i løpemeterprisen.  


Det er ingen fasit på hvordan denne verdien bør fastsettes, og som en praktisk tilnærming har vi lagt 


til grunn at verdien av dyrket og dyrkbar jord settes ut fra nåverdien av dekningsbidraget for 


produksjon på arealet, i tråd med hvordan verdien av jordbruksareal er foreslått beregnet ved 


beslaglegging av jordbruksareal for eksempel til veiformål (jf. Vista Analyse 2013 og Statens 


vegvesen 2014). Vi viser til disse publikasjonene for en grundigere diskusjon og vurdering av hvorfor 


dette kan være en god tilnærming til verdsettingen. 


Det finnes beregninger av dekningsbidrag per arealenhet for ulike produksjoner i ulike områder av 


landet (Norsk institutt for bioøkonomisk forskning, NOBIO, 2014). Dekningsbidraget varierer en del 


mellom ulike produksjoner og områder, men i gjennomsnitt kan et anslag på 3 000 til 5 000 kroner 


per dekar per år være rimelig dekkende. Når vi regner om dette til nåverdi (4 prosent 


diskonteringsrente og 40 år tidshorisont), blir anslaget ca. 75 000 – 150 000 kroner per dekar. 


Gjennomsnittsverdien blir da cirka 110 000 kroner per dekar. Som en forenkling vil vi benytte denne 


gjennomsnittsverdien i beregningene. 


Antall dekar 


Oversikt over antall dekar jordbruksareal som beslaglegges ved de ulike traséene, er kartlagt ved 


hjelp av GIS i COWI (2016) og vist i tabell 6. Det er ikke opplagt om vi kun skal inkludere dyrket eller 


også dyrkbart jordbruksareal. I COWI (2016) gjøres det dessuten oppmerksom på at det er 


usikkerhet knyttet til om registrert dyrket mark faktisk er holdt i hevd, og at areal kan være lagt ned 


eller omdisponert. For å ta hensyn til denne usikkerheten og for å illustrere forskjellen i verdianslag 


ved å inkludere bare dyrket eller også dyrkbart areal, har vi gjennomført beregninger med og uten 


inkludering av dyrkbart areal i tillegg til  dyrketaeal. Vi har benyttet samme verdi per dekar for begge 


typer arealer. Siden det som oftest vil være en kostnad ved å ta i bruk dyrkbar jord som ikke dyrkes, 


kunne det gi grunn til å redusere verdien noe sammenlignet med verdien av dyrket jord, men på 


dette planstadiet har vi ikke funnet grunnlag for å korrigere for dette.  


Nåverdi av dyrket og dyrkbart jordbruksareal 


Nåverdi av beslaglagt dyrket og dyrkbart jordbruksareal kan nå beregnes, og resultatene fremgår av 


tabell 6 nedenfor. Dette er et anslag for den samfunnsøkonomiske verdien som kommer i tillegg til 


den generelle arealervervskostnaden som inngår i investeringskostnadene ved tiltaket. Vi ser at 


nåverdien av beslaglagt jordbruksareal varierer fra 17 til 50 millioner kroner. Ut fra denne 


beregningen er det samfunnsmessige tapet størst ved valg av konsept I.1, nest størst ved valg av 


Y.2, fulgt av M.2 og lavest ved valg av M.1. Denne rangeringen henger direkte sammen med 


størrelsen på arealet som beslaglegges. På dette overordnede nivået har det ikke vært anledning til 


å gå nærmere inn på om det kan være forskjell i verdi (målt i produksjon og dermed dekningsbidrag) 


for ulike arealer på tvers av traséene.  


  


                                                      


12 I Vista Analyse (2013) der vi gjorde en grundigere vurdering av samfunnsøkonomisk verdi av jordbruksjord, kom vi til at det 
kan være visse «jordvern»-aspekter som ikke dekkes (fullt ut) gjennom dagens samfunnsbestemte landbruksoverføringer og -
priser. 
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Tabell 6. Beslag av dyrket og dyrkbar mark i dekar (avrundet til hele dekar) og tapt nåverdi i 


beslagssonen for de ulike konseptene. 


 Jordbruksareal (dekar) Nåverdi (millioner 


kroner) 


Konsept Dyrket 


mark 


Dyrkbar Samlet dyrket og 


dyrkbar 


 


I.1 346  108 455 38-50 


M.1 154 82 236 17-26 


M.2 173 112 285 19-31 


Y.2 279  59 338 31-37 


Kilde: Vista Analyse, dekar beslaglagt jordbruksareal er hentet fra COWI (2016: tabell 9-1). 


7.1.3 Skogbruksareal 


For skogbruksareal legger vi til grunn at verdien av areal til skogbruksproduksjon dekkes av 


erstatning for grunnerverv, som inngår som del av investeringskostnaden (se beskrivelse av hva som 


inngår i investeringskostnadene i avsnitt 7.1.2.). Som beskrevet for jordbruksproduksjon er det den 


privatøkonomiske verdien som ligger til grunn for anslag for grunnerverv i investeringskostnaden 


(dvs. tømmerproduksjon). Det er visse goder og tjenester som produseres på skogarealer som ikke 


dekkes av denne verdien, for eksempel verdi som rekreasjonsareal og eventuelle ikke-bruksverdier 


knyttet til arealet (for eksempel biologisk mangfold). Disse økosystemtjenestene blir imidlertid 


verdsatt separat i denne rapporten (jf. kapittel 7.2 – 7.6), og det ville derfor bli dobbeltelling å 


inkludere disse verdiene her.  


7.1.4 Georessurser – mineraler, pukk, grus 


Tilnærming 


Grustak/pukkverk og mineralressurser regnes vanligvis ikke som økosystemtjenester (jf. for 


eksempel NOU 2013:10), men beslag som følge av de ulike konseptene er vist i COWI (2016, tabell 


9-2), og gjengis i tabell 7 nedenfor. 


Alle alternativer med unntak av I.1 berører georessurser med nasjonal viktighet. Det er imidlertid 


vanskelig å si på dette stadiet i hvor stor grad disse vil bli berørt. For de ressursene som er i drift, er 


det rimelig å anta at eventuelle tapte muligheter for utnyttelse vil bli erstattet som følge av 


grunnerverv, og det er derfor også rimelig at dette vil inngå som del av forventet investeringskostnad 


og altså er prissatt allerede. Det ville derfor innebære dobbeltelling å beregne verdien her også. Det 


som eventuelt skulle inngå var om ressursene har en «tilleggsverdi» for samfunnet utover det som 


erstattes og eventuell verdi for Valleråsen som ikke er i drift, men som er en nasjonalt viktig ressurs 


som kan bli berørt i form av tunnel. Dette har vi ikke grunnlag for å vurdere i detalj, men det er 


rimelig å legge til grunn at markedsverdien (som er den en erstatning vil ta utgangspunkt i) gir et 


rimelig godt uttrykk for den samfunnsmessige verdien av de georessursene som er i drift. 


Det som eventuelt ikke er dekket inn, er de georessursene som ikke er i drift (og eventuelt ikke 


kartlagt). Med unntak av Valleråsen er disse ikke kartlagt som del av KVU-en, og vi har ikke nok 


grunnlag for å vurdere disse videre. 
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På samme måte som beskrevet for jord- og skogareal i 7.1.2 og 7.1.3 er det ikke spesifisert hva 


slags arealer som inngår i grunnerverv ved beregning av investeringskostnader, og det er derfor ikke 


lagt spesiell vekt på forekomst av georessurser. Vi har likevel lagt til grunn at verdien av 


georessurser i drift i hovedsak allerede er inkludert som prissatt effekt som del av 


investeringskostnaden, og vi har derfor ikke lagt til slike verdier som del av våre beregninger. 


Tabell 7. Georessurser som berøres i beslagssonen for de ulike konseptene. 


Konsept Mineraler, pukk, grus 


 


Nåverdi 


I.1 Ingen  


M.1 Nenset sand- og grusforekomst, nasjonalt viktig Antas å inngå i 


investeringskostnad 


M.2 Nenset sand- og grusforekomst, nasjonalt viktig Antas å inngå i 


investeringskostnad 


Y.2 Bjørntvedt og Valleråsen georessurser, nasjonal 


verdi 


Antas å inngå i 


investeringskostnad i 


form av grunnerverv 


 


7.2 Kunnskaps- og opplevelsestjenester 


 


7.2.1 Oversikt over befolkning, boliger og fritidsboliger langs traséene 


For å få en bakgrunn for å vurdere hvor mange mennesker som potensielt kan påvirkes av 


konseptene, tar vi utgangspunkt i befolkningsstatistikk. Tabell 8 viser oversikt over antall personer 


som bor i kommuner traséene går gjennom i 2014, og forventet befolkning i de samme kommunene i 


2040 som fremskrevet av SSB. Tabellen viser at det bor drøyt 116 000 personer i kommuner i 


tiltaksområdet i 2014, og at tallet ventes å øke til vel 132 000 i 2040. Flest bor i Skien (ca. 53 000) og 


Porsgrunn (ca. 35 500), og det er også i disse kommunene det er ventet høyest befolkningsvekst 


fremover. 


   


Tabell 8. Befolkning i ulike kommuner i tiltaksområdet.  


Kilde: SSB 2015 







31 


 


Tabell 9 viser fordeling av befolkning (antall personer) og antall fritidsboliger i henholdsvis 


beslagssone og influenssone i tettbygde strøk og utenfor tettbygde strøk for de ulike traséene (se 


beskrivelse av beslag- og influenssonen i delkapittel 5.3)13. Innenfor influenssonene bor det flest 


mennesker ved traséen i konsept I.1 (4700), fulgt av M.2 (4 000), M.1 (3 800), og færrest ved 


konsept Y.2 ( 2 000). 


Det er svært få fritidsboliger i beslagssonen i alle konsepter (fra null til to). Det er også relativt få 


fritidsboliger i influenssonen i alle konsepter, men det er flest i Y.2 (105 fritidsboliger).  


  


                                                      
13 Alle som bor innenfor 20-metersonen bor også innenfor 200-metersonen. Når det gjelder 50- og 
1000-metersonene, har man måttet beskjære 1000 meter-bufferen for ikke å få med for mange treff 
der traséen egentlig ligger i tunnel. Bufferanalysen slår en ring rundt linjen med radius på 
eksempelvis 1000 meter, og man får da avrundede ender rundt linjen. Disse avrundingene er kuttet 
likt for alle alternativene (dette står beskrevet i metodekapittelet (kapittel 4) i COWI 2016). Det er ikke 
kuttet i endene for 20, 50 eller 200 meter. Det kan derfor være at 50-metersonen fanger opp noen få 
enkeltboliger som vil ligge rett ved eller over tunnelåpning, som ikke fanges opp i 1000-metersonen.  
 
Siden buffersonen på 1000 meter utenfor tettsted er så stor, fanger den også opp personer som er i 
200 eller 20 meter-buffersonen. Dette gjelder også for alle alternativene. Ett eksempel er ved 
konsept Y.2 ved stasjonen ved Stokkevannet (Langesund/Stathelle) i Bamble. Her kolliderer 1000-
meterbufferen med 200 og 20-meterbuffersonene. Dette skjer fordi området er en overgangssone 
mellom by/tettsted og område utenfor tettsted. Vi kan likevel si at alle som bor i 200 og 20-
metersonen bor i by/tettsted: Alle som bor i 1000-meter- og 50-metersonen bor i hovedsak utenfor 
tettsted. 


Kommune Folkemengde  


1.1.2014 


Historisk befolkningsvekst  


2004-2014 


Forventet 


befolkningsvekst 2014-


2040* 


Porsgrunn 35 516 7 % 16 % 


Skien 53 499 6 % 16 % 


Bamble 14 193 0 % 3 % 


Kragerø 10 621 0 % 7 % 


Gjerstad 2 489 -2 % 14 % 


Totalt 116 318   132 019 


*Prognoser for befolkningsvekst på kommunenivå er ikke tilgjengelig utover 2040 
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Tabell 9. Antall personer og fritidsboliger i beslag- og influenssonen i de fire konseptene. 


  Konsept 


 Avstand fra linje I.1 M.1 M.2 Y.2 


Befolkning 
Tettbebyggelse 


Beslagssone (20 m) 1700 1800 1800 200 


Influenssone (200 m) 2900 3000 1000 1000 


Utenfor tettbebyggelse 
Beslagssone (50 meter) 200 100 100 100 


Influenssone (1000 m) 1800 800 3000 1000 


Fritidsboliger 
Tettbebyggelse 


Beslagssone (20 m) 0 0 0 0 


Influenssone (200 m) 0 0 0 2 


Utenfor tettbebyggelse 
Beslagssone (50 m) 2 4 4 1 


Influenssone (1000 m) 40 48 51 105 


Kilde: COWI (2016): soneanalyse 


 


7.3 Rekreasjon og friluftsliv 


 


7.3.1 Tilnærming og grunnlag 


Avgrensing 


I vurderingen av rekreasjon og friluftsliv som ikke-prissatt virkning, har man også vurdert forekomst 


av INON-områder, landskapselementer med mer som potensielle områder for friluftsliv. Siden vi har 


inkludert tjenesten naturarv som i hovedsak er ikke-bruksverdier knyttet til INON-områder og andre 


spesielle naturområder (jf. kapittel 7.5), har vi ikke vurdert konseptenes berøring av INON-områder 


her. Vi har også en egen vurdering av verdiendringer for fritidseiendommer i beslags- og 


influensområdene, og har derfor heller ikke vurdert rekreasjonsverdiendringer for eierne av 


fritidseiendommer som del av rekreasjonsverdiene i dette delkapittelet (7.3). 


Verdienhet 


Verdienheten som benyttes er rekreasjonsverdi (som tilsvarer det som i økonomien kalles 


konsumentoverskudd) per aktivitetsdag (definert som én person gjennomfører én 


rekreasjonsaktivitet i løpet av én dag, uavhengig av antall timer aktiviteten varer den dagen). 


Nødvendig informasjon  


Nødvendig informasjon for å kunne beregne endret rekreasjonsverdi er forventet reduksjon i antall 


aktivitetsdager, og/eller reduksjon i kvaliteten på gjenværende rekreasjonsdager, som følge av 


inngrepet. 


Følgende type rekreasjonsaktiviteter vil kunne bli påvirket av jernbanen i form av støy, 


barriereeffekter, visuelle forstyrrelser, følelse av mindre «urørthet»: i) fritidsfiske i ferskvann (i all 


hovedsak innsjøer) ii) jakt, iii) fot- og sykkelturer i skog, iv) skiturer, v) bading, vi) sopp- og bærturer.  


I hvor stor grad dette reduserer opplevelsesverdi/rekreasjonsverdi per aktivitetsdag og /eller 
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reduksjon i antall rekreasjonsdager av aktivitetene, avhenger av tilgangen på substitutter.  Dette er 


andre nærliggende områder som ikke påvirkes av prosjektet, og som rekreasjonsutøverne kan flytte 


sin aktivitet til. Tapet i rekreasjonsverdi vil da avhenge av i hvilken grad disse områdene er perfekte 


substitutter for de områdene som går tapt eller får forringet sin kvalitet. Det avhenger igjen av 


kvaliteten på substituttene, reisetid/-kostnad til substituttet, grad av kødannelse («crowding») når 


antall rekreasjonsområder reduseres på grunn av inngrepet, og i hvilken grad substitusjon faktisk 


forekommer (for eksempel kan enkelte rekreasjonsutøvere være så nært knyttet til området som 


berøres, at de velger å fortsette aktivitetene på samme sted til tross for redusert rekreasjonsverdi per 


dag).   


7.3.2 Aktuelle verdsettingsstudier og verdier 


I dette avsnittet vil vi gå gjennom de verdsettingsstudiene som er benyttet til å komme fram til 


verdien av en rekreasjonsdag med ulike aktiviteter. 


Fritidsfiske i ferskvann/innsjøer og i saltvann 


Navrud (2001, tabell 2) gir en oversikt over norske verdsettingsstudier av fritidsfiske i ferskvann, og 


den mest nærliggende studien (både geografisk og med tanke på type fritidsfiske i form av fiske i 


mindre ørretvann) å overføre fra er en kombinert transportkostnadsstudie og betinget 


verdsettingsstudie av fritidsfiske i innsjøer i Gjerstadskogene i Aust-Agder (Navrud 1993) (og det 


finnes ingen nyere verdsettingsstudie av fritidsfiske i innsjøer i samme geografiske område). 


Rekreasjonsverdi per fiskedag ble her anslått til henholdsvis 88-95 og 44-65 1994-kroner fra de to 


metodene. Hvis vi bruker 70 1994-kroner som et mellomanslag, og justerer opp med 


konsumprisindeksen (KPI) under antagelse at fritidsfiskeres opplevelsesverdi har steget i takt med 


de varer og tjenester som inngår i KPI utgjør dette (avrundet nedover) 105 kroner/fiskedag i 


mindre innsjøer (54,5 prosent fra årsgjennomsnitt i 1994 til januar 2016).  


Navrud (2001, tabell 2) viser at fiske etter ørret i mindre innsjøer har vesentlig lavere 


rekreasjonsverdi enn elvefiske etter ørret (i gode ørretelver) og betraktelig lavere enn laksefiske i 


ferskvann. Den eneste typen fritidsfiske som har lavere rekreasjonsverdi enn innsjøfiske er fiske i 


saltvann. En verdsettingsstudie av fritidsfiske i saltvann på kysten av Vest-Agder (ved utløpet til 


elven Audna) fant en gjennomsnittlig rekreasjonsverdi per aktivitetsdag lik 46 1994-kroner som et 


gjennomsnitt av resultatene fra transportkostnadsmetoden og betinget verdsetting. Dette tilsvarer 


(avrundet nedover) 70 kroner/ fiskedag i saltvann i 2016. 


Fotturer i skog og mark  


Lindhjem og Magnussen (2012) har tidligere vurdert verdien av friluftslivsaktiviteter, særlig i skog, 


bl.a. basert på en litteraturgjennomgang av norske og internasjonale studier, se også NOU 2013:10. 


Disse studiene bruker enten reisekostnadsmetoden eller betalingsvillighets-undersøkelser for å 


beregne verdien av en rekreasjonsdag og/eller –aktivitet. For eksempel viser de til en studie av 


Zandersen og Tol (2009) som gjør en meta-analyse av 26 studier fra ni land i Europa som har brukt 


reisekostnadsmetoden til å anslå rekreasjonsverdi per skogstur (i hovedsak sommertid). Vi setter 


verdien til gjennomsnitt av intervallet 50-100 kroner som ble anslått i Lindhjem og Magnussen 


(2012), det vil si 75 kroner /aktivitetsdag. 


Skiturer  


En relevant studie for å vurdere verdien av rekreasjonsopplevelser på vinterstid er Sælen og Ericson 


(2013). De ser på verdien av en skitur under ulike vinterforhold i Oslomarka, basert på 


reisekostnader og tidsbruk. Konsumentoverskuddet for en skitur ved gode snøforhold (den 


maksimale kostnaden folk er villige til å godta for en skitur fratrukket det de faktisk betaler) anslås til 


161 kroner. Verdien er lavere ved sørpe eller barmarksforhold, som man ville vente. Internasjonale 
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studier vi har sett, viser anslag på samme nivå, eller høyere. Skiturer kan bli et knappere gode ved 


klimaendringer (i dette lavereliggende området) og dermed få økt rekreasjonsverdi over tid. Vi setter 


verdien til 160 kroner/aktivitetsdag vinterstid. 


Jakt   


Det finnes svært få studier om verdien av jakt i Norge og i Norden, så overføring fra USDA (US 


Department of Agriculture) bør vurderes. En må her skille mellom småvilt – og storviltjakt. Verdien er 


høyest for sistnevnte. Svenske studier antyder i størrelsesorden 700 kroner/jaktdag for elgjakt 


(storviltjakt) (Bomann et al. 2011). Småviltjakt kan settes til cirka 500 kroner/jaktdag, basert på 


det relative forholdet mellom småvilt- og storviltjakt i USDA-studien (henholdsvis 53 og 70 US dollar 


per jaktdag).   


Bading  


Vi antar samme rekreasjonsverdi for bading som for annen ikke-konsumerende aktivitet på 


sommerstid; fotturer, det vil si 75 kroner/aktivitetsdag. 


Sopp/bærturer  


Vi antar samme rekreasjonsverdi som for annen konsumerendeaktivitet på sommerstid, fritidsfiske i 


innsjøer; det vil si 105 kroner/aktivitetsdag.  


Aktuelle nordiske og andre utenlandske studier 


Det finnes en stor amerikansk litteratur om rekreasjonsverdi for ulike aktiviteter per dag eller tur. 


Forest Service under US Department of Agriculture har en database over studier som har beregnet 


rekreasjonsverdier (konsumentoverskudd) per dag for en rekke fritidsaktiviteter (se Loomis 2005 for 


en oversikt). Gjennomsnittsverdien av flere enn 1200 anslag på rekreasjonsverdi per person per 


aktivitetsdag i Loomis (2005) er cirka 47 US dollar eller 400 kroner med dollarkurs på 8,5. For 


langrenn, for eksempel, er det 12 anslag, der gjennomsnittet er 31 US dollar, eller 265 kroner.  


Det finnes også en offentlig tilgjengelig database fra USA med over 2500 anslag på rekreasjonsverdi 


per aktivitet og dag basert på studier i perioden 1958-2006 (se figur 5 og 6).  
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Figur 5. Antall anslag på rekreasjonsverdi for ulike aktiviteter fra amerikansk base14 


 


 


 


Figur 6. Gjennomsnittlig rekreasjonsverdi (konsumentoverskudd) per aktivitet, US dollar  


7.3.3 Forventet reduksjon i rekreasjonsverdi 


Hvilken befolkning blir berørt 


Hvilken befolkning som faktisk blir berørt, må vurderes ut fra hva kartleggingen sier om faktisk 


påvirkning av rekreasjon og friluftsliv. Den ikke-prissatte vurderingen (COWI 2016) sier mye om 


hvilke og hva slags områder som blir/kan bli påvirket, men ikke så mye om hvem eller hvor mange 


som blir berørt. Vi må derfor gjøre en vurdering av dette som ledd i analysen for å kunne beregne 


eventuell endring i rekreasjonsverdier. 


                                                      


14 http://recvaluation.forestry.oregonstate.edu/  



http://recvaluation.forestry.oregonstate.edu/
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Ut fra kartlegging av verdier og analyse av konseptene, har COWI vurdert konseptenes påvirkning 


og konfliktgrad for nærmiljø og friluftsliv. Relevant informasjon for vår vurdering gjengis i det 


følgende. 


I konsept I.1 vil området rundt Neslandsvann, Flatland og Joklerød med barnehage/skole, merkede 


stier, skytebaner og noen hytter få berøring i flere dagsoner. Det er ingen konflikter med ressurser 


med nasjonal verdi. COWIs vurdering (COWI 2016; tabell 11-1) er at konseptet I.1 har lavt 


konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv. 


Konsept M.1 berører et statlig sikret friluftsområde ved kryssingen av Skienselva ved Nenset. Et 


friluftsområde ved Hellestveitvann og Hammern blir berørt. Konseptet berører et INON-område, som 


forsvinner. Noen hytteområder i skogområdene blir berørt. I hvilken grad disse berøres må utredes 


nærmere i en senere planfase. Tettstedet Sannidal med offentlige institusjoner som skoler og 


barnehager mm., blir påvirket gjennom nærføring og barrierevirkninger.  Konsept M.1 har ingen 


konflikter med ressurser av nasjonal verdi. COWIs vurdering (COWI 2016; tabell 11-1) er at 


konseptet M.1 har middels konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv. 


Konsept M.2 har flere dagsoner enn M.1 og vil av den grunn berøre flere personer enn M.1. 


Konseptet berører også et statlig sikret friluftsområde ved kryssing av Skienselva ved Nenset, men 


ingen INON-områder. Store deler av traséen er felles med M.1. Konseptet M2 har heller ingen 


konflikter med ressurser av nasjonal verdi. COWIs vurdering (COWI 2016; tabell 11-1) er at konsept 


M.2 har lavt konfliktpotensial for tema nærmiljø og friluftsliv. 


I konsept Y.2 er det merkede stier i området mellom Eidangerfjorden og Frierfjorden som blir berørt. 


Ved Rugtvedt er det konflikt med barnehage/skole og viktig friluftsområde ved Stokkevannet. 


Konseptet berører et viktig kulturlandskap ved Bamble. Barnehage/skole ved Rønholt ligger innenfor 


influenssonen. Ved Fossingfjorden, Grummestadvannet og Hestøyfjorden blir hytteområder berørt av 


konseptet. Tettstedet Sannidal med offentlige institusjoner som skoler og barnehager med mer blir 


påvirket ved nærføring og barrierevirkninger. Konsept Y.2 har ingen konflikter med ressurser av 


nasjonal verdi. COWIs vurdering er at konseptet Y.2 har middels konfliktpotensial for tema nærmiljø 


og friluftsliv (COWI 2016; tabell 11-1). 


Analysen av nærmiljø og friluftsliv i den ikke-prissatte analysen (COWI 2016) viser berøring av et 


statlig sikret friluftsområde ved kryssingen av Skienselva ved Nenset for M.1 og M.2. 


Konseptutviklingen har unngått mange INON-områder, men konsept M.1 berører et INON-område, 


som forsvinner (COWI 2016). 


Det er først og fremst «hverdagsfriluftslivet» som kan bli berørt av disse traséene. Undersøkelser har 


vist at en stor andel av befolkningen utøver størsteparten av sitt friluftsliv i kort avstand fra boligen, 


og disse områdene er blant annet viktige for barn (Vista Analyse 2015b). Vi vil derfor legge til grunn 


at alle som bor i beslagssonen vil få negativ påvirkning på sitt friluftsliv. Vi vil anta at dette også 


gjelder de som bor i tettbygde strøk, selv om mulighetene for friluftsliv i nærområdet der muligens er 


begrenset i utgangspunktet. Vi antar derfor at alle som bor innenfor henholdsvis 20 og 50 meter på 


hver side av planlagt trasé vil få påvirket sitt friluftsliv negativt. Vi har ikke gjort tilsvarende generelle 


antagelse for dem som bor i influenssonen utenfor beslagssonen. Disse bor såpass langt fra linjen, 


at vi antar at de bruker eller kan bruke alternative friluftsområder der de har slike i dag.  


Det er i tillegg noen statlig sikrede friluftsområder eller andre områder som er kartlagt som viktige 


friluftsområder som til en viss grad blir berørt av noen av konseptene. Disse antas å bli benyttet av 


flere enn dem som bor helt i nærheten av områdene. Imidlertid er traséenes berøring av disse 


områdene svært begrenset, og det er inntegnet tunnel der de berører områdene. Disse områdene er 


såpass store, at det derfor må antas at de som bruker dem, i all hovedsak kan unngå å bli påvirket 


av inngrepet. Det er derfor ikke regnet på redusert rekreasjonsverdi for disse områdene. I den ikke-


prissatte vurderingen er det nevnt at INON-områder berøres, og at det er negativ for friluftslivet. Vi 
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behandler redusert verdi av INON-områder og andre spesielle naturområder for seg, og betydningen 


av berøring med disse inkluderes derfor ikke her. Det samme gjelder eventuell påvirkning på 


hytteområder, som også behandles for seg i vår analyse. 


Når det gjelder hvilken verdi per rekreasjonsdag som skal benyttes, er det ikke noe som tyder på at 


jakt eller fritidsfiske vil bli nevneverdig negativt påvirket (når vi ser på vurdering av naturverdier og 


friluftsliv i COWI (2016)). Det er derfor verdier knyttet til rekreasjon utenom jakt og fiske som er mest 


aktuelle å anvende. Disse varierer fra 70 til 105 kroner per dag. Vi har ikke informasjon om hvilke 


aktiviteter som utøves mest i berørte områder, men vil anta at «turer i skog og mark» utøves 


hyppigst, og legger derfor verdien 75 kroner per rekreasjonsdag til grunn i videre beregninger. 


Anslag for berørt befolkning er anslått og anslagene er vist i tabellen nedenfor. 


 


Tabell 10. Berørt befolkning for henholdsvis «hverdagsrekreasjon» og utfartsområder. 


 I.1 M.1 M.2 Y.2 Gjennomsnittlig 


antall 


rekreasjonsdager 


blant 


befolkningen per 


år 


Verdi (kroner) 


per 


rekreasjonsdag 


Nærrekreasjon 


(personer i 


beslagssonen) 


1900 1900 1900 300 100 75 


 


Hvor stor andel av befolkningen utøver friluftsliv?  


SSBs levekårsundersøkelse fra 2011 viste at 92 prosent av befolkningen deltok i en eller annen form 


for friluftsliv, i gjennomsnitt 108 dager i året. I SSB (2015/25) finner vi at antall fritidsturer blant alle 


(både de som er på tur og de som ikke er på tur) er ca. 100 turer per år. Det er dette tallet vi vil bruke 


videre i beregningene. Med verdien på 75 kroner som utgangspunkt, utgjør dette en rekreasjonsverdi 


på 7500 kroner i året for en gjennomsnittsperson.  


Hvor mange rekreasjonsdager og –verdi per år før tiltaket? 


Hvis vi antar at folk i beslagssonen har samme rekreasjonsmønster som gjennomsnittsnordmannen, 


kan vi anta at hver av dem har en rekreasjonsverdi på ca. 7500 kroner i året. Dette er en forenkling, 


fordi gjennomsnittstallet strengt tatt gjelder befolkningen mellom 16 og 79 år, mens vi har alle aldre i 


våre befolkningsestimater for beslagssonen. Vi har likevel valgt å benytte denne forenklingen, og det 


er ikke gitt hvilken retning det vil slå ut på totalanslaget (barn under 16 er mer aktive enn eldre over 


79). Verdien kan så multipliseres med antall personer som bor innenfor beslagssonen (jf. tabell 10) 


for å få årlig rekreasjonsverdi før tiltaket. Det gir en årlig rekreasjonsverdi på 14,25 millioner i I.1, M1 


og M.2, og 2,25 millioner kroner i Y.2. 


Hvor stor nedgang i rekreasjonsverdi kan antas som følge av tiltaket?  


Vi har få holdepunkter for å vurdere virkningen av tiltaket for rekreasjonsbruk og -verdier. Det er 


grunn til å anta at de aller fleste vil kunne utøve like mye friluftsliv etter tiltaket som før, fordi det er 


små arealbeslag det er snakk om, og ingen spesielt viktige friluftsområder påvirkes i særlig grad. Det 


kan imidlertid være rimelig å legge til grunn at de som benytter nærrekreasjonsområdene får sin 


rekreasjonsverdi noe redusert, fordi de ser/hører/opplever jernbanetraséen som forstyrrende eller 
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begrensende for ferdsel, eller fordi de må velge andre områder for sin rekreasjon. Fordi vi mangler 


empiriske holdepunkter for å anslå hvor stor reduksjonen blir, har vi noe sjablongmessig antatt at 


rekreasjonsverdien for de berørte reduseres med 25 til 50 prosent. I tabellen nedenfor har vi 


oppsummert hva dette betyr for årlig tap av rekreasjonsverdi og omregnet til nåverdi over tiltakets 


levetid (når vi legger til grunn 4 prosent diskonteringsrente og 40 års levetid). Det antas at 


rekreasjonsverdien per dag (i 2016-kr) er konstant over tid. Når denne enhetsverdien brukes i alle år 


i prosjektets levetid antar man at rekreasjonsverdien ikke øker med forventet reallønnsvekst. Dette 


er en streng forutsetning som sannsynligvis ikke holder da en kan forvente at økt reallønn vil 


medføre at befolkningens verdsetting av rekreasjonsaktiviteter vil øke relativt til de private goder som 


inngår i konsumprisindeksen (KPI). Dette peker i retning av at nåverdien av tapet i rekreasjonsverdi 


er en nedre verdi. Større muligheter for substitusjon av de påvirkede rekreasjonsområder og –


aktiviteter enn det som er antatt, vil virke i motsatt retning. 


Tabell 11. Reduksjon i årlig rekreasjonsverdi og nåverdi av verdireduksjonen for de fire 


konseptene. Tall i millioner kroner. 


 I.1 M.1 M.2 Y.2 


Årlig reduksjon i 


rekreasjonsverdi 


3,55 - 7,1 3,55 - 7,1 3,55 - 7,1 0,55 - 1,1 


Nåverdi av endret 


rekreasjonsverdi 


Ca. 70 - 140 Ca. 70 - 140 Ca. 70 – 140 Ca. 11 - 22 


 


7.4 Estetiske tjenester 


7.4.1 Avgrensing 


Estetiske tjenester er nært knyttet til landskapsbildet som er vurdert i COWI (2016). For 


rekreasjonstjenestene som er verdsatt i kapittel 7.3. er verdien også nært knyttet til 


landskapsopplevelsen, og for disse er verdien av landskapsbildet vanskelig å skille fra verdien av 


rekreasjonstjenesten, selv om ulike rekreasjonsaktiviteter kan sies i ulik grad å være avhengig av 


kvaliteter ved landskapet. Man kan for eksempel tenke seg at de som først og fremst er ute for å 


mosjonere i mindre grad har landskapsopplevelser enn de som er ute for å ta landskapsbilder, men 


det vil være flytende overganger, og på dette nivået har vi ikke grunnlag for å skille. For å unngå 


dobbeltelling, verdsettes derfor ikke landskapsbilde for rekreasjonsutøverne. 


En annen gruppe som kan bli påvirket av endret landskapsbilde, er de som bor langs traséene. Man 


kunne tenke seg å verdsette deres endring i estetiske tjenester ved å verdsette redusert boligpris 


som følge av jernbanebyggingen. Det er imidlertid vanskelig å rendyrke verdien av landskapsbilde 


for boligpriser. Dette kalles ofte «nærføringseffekter» og kan verdsettes i form av endret boligpris. 


Nærføringseffektene inkluderer i tillegg til landskapsbilde, også vibrasjoner, støy og eventuelt 


utrygghet og barriereeffekter. Siden støy verdsettes som del av de «vanlige «prissatte virkningene, i 


form av en viss pris per togkilometer i tettbygde strøk, der de fleste boligene ligger, vil det trolig føre 


til dobbeltelling dersom vi inkluderer «nærføringseffekter» for boliger i tillegg. Vi har derfor valgt ikke 


å inkludere eventuelle estetiske verditap for denne gruppen, noe som kan medføre en 


undervurdering av kostnadene for de bosatte. 


En annen gruppe som kan oppleve endrede estetiske tjenester som følge av utbyggingen er de 


reisende, det som ofte kalles reiseopplevelse. Når denne opplevelsen skal vurderes i 


samfunnsøkonomisk analyse, må vi vurdere denne opplevelsen opp mot null-alternativet, altså 


hvilken reise de ville foretatt dersom denne traséen ikke ble bygd. Det som også gjør det vanskelig å 
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vurdere eventuell verdi av reiseopplevelsen på dette stadiet, er at alle traséer er planlagt med stor 


andel tunneler, mange lange, men også mange kortere tunneler med korte dagsoner mellom. Det er 


lite grunnlag for å vurdere hvordan slike oppstykkede landskapsopplevelser vurderes og verdsettes. 


Vi har derfor ikke inkludert verdsetting av reiseopplevelser. Det er naturlig å tenke seg at 


reiseopplevelsen vil være positiv dersom togreisen skjer i et vakkert landskap, og at denne 


opplevelsen muligens er størst ut mot kysten, men forekomsten av tunneler og oppstykket 


reiseopplevelse gjør at vi ikke kan si hvordan denne opplevelsen vil variere mellom konseptene. 


Denne er heller ikke vurdert som ikke-prissatt virkning i COWI (2016), slik at grunnlaget for å vurdere 


virkningen er lite. 


En siste gruppe som kan berøres av endret landskapsbilde er de som har fritidsbolig langs traséene. 


Det kan være et visst overlapp mellom disse og de som utøver rekreasjon i området, vurdert i 


kapittelet foran. Vi har likevel valgt å inkludere denne gruppens verdier her, i form av mulig reduksjon 


i prisen på fritidseiendommer langs traséene. Vi går nærmere inn på grunnlag og verdsetting i neste 


avsnitt. 


 


7.4.2 Tilnærming og grunnlag 


Verdienhet 


Verdienheten vi benytter er prosentvis verditap for fritidsbolig i ulike avstandssoner fra jernbane- 


traséen. Dette gir nåverdien av nyttetapet for husstanden som eier fritidsboligen direkte. Verdien 


omfatter ikke negative effekter på andre brukere (enn eierne) av fritidsboligen; men disse vil kunne 


omfattes av tap i rekreasjonsverdi. 


Nødvendig informasjon 


Nødvendig informasjon for å gjøre beregningene er antall fritidsboliger som blir berørt av alle 


nærføringsulemper (så som landskapsinngrep, vibrasjoner, støy15), og antatt gjennomsnittlig 


markedspris for berørte fritidsboliger før inngrepet. 


7.4.3 Aktuelle verdsettingsstudier 


Norske studier 


En hedonisk prissettingsstudie i Oslo (Strand og Vågnes 2011) viser redusert boligverdi når boligen 


er lokalisert nærmere enn 100 meter fra jernbanelinjen. En bolig 20 meter eller nærmere jernbanen 


har 23 prosent lavere verdi enn en bolig 100 meter unna (og estimatet er i samme størrelsesordenen 


som estimat fra Delphi-studie av eiendomsmeglere i samme studie). Dette er effekten av alle 


nærføringsulemper av jernbane (inklusive landskapsinngrep, vibrasjoner, støy) i urbane strøk, men 


kan antyde størrelsesordenen av effekten på fritidseiendommer i rurale strøk jfr. at en norsk 


eiendomsprisstudie av veitrafikkstøy finner større boligprisreduksjon av veitrafikkstøy i rurale strøk 


enn urbane områder (henholdsvis cirka 0.5 og 1.0 prosent av boligpris) (Navrud & Strand 2011). Vi 


kan forvente at fritidseiendommer er om mulig enda mer sensitive for nærføringsulemper av 


transportinvesteringer, selv om det ikke er helt sammenlignbart med boligeiendommer som vi jo 


tilbringer mer tid i. Nærføringsulemper av jernbane vil nok oppfattes som mindre enn av vei jfr. at en 


lavere andel husstander er svært plaget av støy fra jernbane enn vei ved samme støynivå (en 


støybonus på ca. 5dbA i jernbanens favør; se Miedema & Oudshoorn 2001). I en annen 


sammenheng har vi analysert kraftledningers betydning for boligpriser, og kommet til at et beste 


                                                      


15 Støy ved fritidsboliger antas ikke, eller i liten grad, inkludert i verdsettingen av støy som prissatt virkning, fordi den beregnes 
som en pris per kilometer i tettbygde strøk mens de fleste fritidsboliger ligger i spredtbygde områder. 
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anslag basert på et stort antall utenlandske studier er at boligprisene synker med 3 prosent i en 


avstand på inntil 150 meter fra høyspentledningen (Vista Analyse, kommer 2016). Det kan være 


grunn til å anta at reduksjonen er noe høyere for jernbane enn for kraftledninger (på grunn av flere 


nærføringsvirkninger av jernbane), og at man er mer sensitiv for installasjoner i området for 


fritidsbolig enn for bolig. Vi vil derfor legge 5 prosent verdireduksjon for fritidsboliger innenfor 150 


meter fra linjen til grunn.    


Nordiske og andre utenlandske studier 


Vi har ikke funnet utenlandske verdsettingsstudier av nærføringsulemper av jernbane på 


fritidseiendommer, og de få verdsettingsstudiene som finnes av effekten av jernbane på 


husstander/bolighus bruker støy som indikator for nærføringsulemper slik at en uten korreksjoner vil 


dobbelttelle når støy er ivaretatt som prissatt virkning. Se for eksempel Nunes & Travisi (2007) for en 


av svært få uttrykt preferanse-studier av jernbanestøy (denne er fra Italia) og Andersson et al. (2010) 


som eksempel på en nyere, nordisk eiendomsprisstudie som ser på støy fra både veitrafikk og 


jernbane i Sverige. Sistnevnte viser at eiendomspris for boliger eksponert for jernbanestøy over 55 


dbA utvendig ved fasade reduseres med 0,7 prosent per dBA (som er lavere enn for veitrafikkstøy i 


samme studie).   


7.4.4 Antall berørte fritidseiendommer og eiendomspriser 


Antall fritidseiendommer i ulik avstand fra traséene er vist i tabell 7. Det fremgår at det ikke er noen 


fritidseiendommer innenfor 20-metersonen (beslagssonen i tettbygde strøk) og to stykker innenfor 


200 meter (influenssonen i tettbygde strøk). Det er 1-4 i beslagssonen på 50 meter utenfor 


tettbebyggelse og fra 40 (I.1) til 105 (Y.2) i influenssonen (1000-metersonen) utenfor tettbygde strøk. 


Studiene som har vurdert endret eiendomspris som følge av jernbane/kraftlinjer har i hovedsak sett 


på eiendommer i en avstand på opptil cirka 100-150 meter fra linjen. Det vil si at det kan antas 


endring i eiendomspris kun for eiendommer i en liten del av influenssonen. Vi kunne telt opp antall 


fritidsboliger innenfor 150 meter fra linjen utenfor tettbygde strøk (der det er mest aktuelt med 


fritidsboliger), men vi har valgt en forenklet, sjablongmessig tilnærming, med å anta at fritidsboligene 


fordeler seg i jevn avstand fra linje til ytterkanten av influenssonen. Antall fritidsboliger som da antas 


å være innenfor 150 meter fra linjen i de ulike traséene, er vist i tabell 12 nedenfor. 


 


7.4.5 Verdianslag 


Med forutsetningene som er diskutert ovenfor, vil den reduserte verdien av fritidseiendommer som 


følge av nærføringseffekter, inkludert estetiske virkninger, samlet sett være lav; i størrelsesorden 0,5 


til vel 1 millioner kroner i nåverdi. Det lave samlede verditapet skyldes at det er få fritidsboliger som 


ligger nær de planlagte traséer, og nærføringseffektene (inkludert endringer i estetiske tjenester) til 


de som berøres er liten.  


Som det fremgår av tabell 12 har vi lagt til grunn samme pris for fritidsboliger langs alle traséen, 


mens hytter ved sjøen statistisk har høyere gjennomsnittspris, og det er derfor rimelig å anta at 


hyttene i Y.2 har noe høyere pris enn langs de øvrige traséene. I og med at verdiene uansett blir så 


små, og vi ikke har godt grunnlag for å vurdere verdien av de hyttene som faktisk berøres, har vi 


gjort denne forenklingen. Det er også usikkerhet knyttet til disse tallene, selv om vi her har presentert 


et estimat. 
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Tabell 12. Antall fritidsboliger som antas å kunne få redusert eiendomsverdi i de ulike 


traséene, og nåverdi av redusert verdi. 


 I.1 M.1 M.2 Y.2 


Antall fritidsboliger som 


kan få redusert boligpris 


6 7 8 16 


Gjennomsnittlig pris på 


fritidsbolig* 


1,5 mill.kr 1,5 mill.kr 1,5 mill.kr 1,5 mill.kr 


Nåverdi av verdireduksjon 


(5 prosent av boligverdi) 


(6*1,5*0,05=) 


0,5 mill.kr 


 


0,5 mill.kr 0,6 mill.kr 1,2 mill.kr 


*Ifølge statistikk fra Norges eiendomsstatistikk var prisen på «en typisk hytte på fjellet» 1,6 millioner 


kroner i 2015. hytteområdene langs traséene er ikke typiske fjellhytter, men innlandshytter, til dels 


ved vann. Vi har ikke statistikk for priser på slike eiendommer, men det er grunn til å tro at de er noe 


lavere i gjennomsnitt enn priser på fjellhytte. Vi har derfor rundet ned til 1,5 millioner kroner per 


fritidsbolig. 


 


7.5 Naturarv 


7.5.1 Tilnærming og grunnlag 


Verdienhet  


Verdienheten som benyttes er betalingsvillighet per «berørt» husstand/år for ikke-bruksverdien av å 


unngå et spesifisert landskapsinngrep i INON-områder, utvalgte naturtyper (A og B), samt 


naturvernområder – samlet kalt naturområder i det følgende. Selv om ikke-bruksverdien kan påløpe 


hvert år i all fremtid, begrenser vi her denne effekten til tidshorisonten for prosjektet dvs. 40 år. 


Nødvendig informasjon 


Nødvendig informasjon for å gjøre beregningene er å identifisere antall «berørte» husstander. Ut fra 


områdenes egenskaper antar vi at dette er husstander i de fylkene traséene går gjennom der INON-


området og øvrige verneområder og områder med spesielle naturkvaliteter ligger (se nedenfor). I 


tillegg trengs informasjon om antall og størrelse på berørte arealer for vurdering av nedgang i ikke-


bruksverdi. 


7.5.2 Aktuelle verdsettingsstudier  


Norske studier 


Lindhjem et al. (2015) finner i en nasjonal betinget verdsettingsstudie den norske befolkningens 


betalingsvillighet for å øke omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern 


av biodiversitet) fra nivået på 1,4 prosent av produktivt skogareal (da undersøkelsen ble gjennomført 


i 2007) til 2,8 prosent, 4,5 prosent og 10 prosent. Disse områdene er i hovedsak uberørte, 


urskogslignende områder, og synes å passe godt overens med de skogkledde INON-områdene som 


konseptene vil kunne berøre/redusere. Gjennomsnittlig betalingsvillighet/husstand/år er 1038, 1248 


og 1300 2007-kroner for å øke vernearealet fra 1,4 prosent til henholdsvis 2,8 prosent, 4,5 prosent 


og 10 prosent; som utgjør henholdsvis et ekstra verneareal på 571, 2001 og 5144 km2. Da disse 
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verneområdene i liten grad brukes til rekreasjon, kan en anta at dette utelukkende er ikke-


bruksverdier, og dermed unngå dobbelttelling med hensyn til effekter på rekreasjonsverdier som 


beregnes separat (jf. kapittel 7.3). For å kunne bruke disse verdsettingsestimatene må 


betalingsvilligheten kalibreres til størrelsen på naturområdene som berøres av konseptene, og 


aggregeres over den befolkningen som er «berørt» (i form av at de får redusert sin velferd/livskvalitet 


ved å vite at nettopp de aktuelle INON-områdene påvirkes/reduseres). Både enhetsverdier og berørt 


befolkning er vanskelig å utlede i dette tilfellet.  


Lindhjem (2007) fant i sin meta-analyse av verdsettingsstudier av skogvern at betalingsvilligheten 


ikke ble signifikant påvirket av arealet av skogvern (iallfall ikke på tvers av studiene), og det er 


usikkert hvor viktige INON-områdene og øvrige naturområder som påvirkes av konseptene er i den 


nasjonale sammenhengen. Som et konservativt nedre estimat kan en imidlertid forenklet anta at: i) 


lokalbefolkningen kun verdsetter de INON- og verneområdene de har i eget fylke (og uavhengig av 


størrelsen av disse), ii) lokalbefolkningens betalingsvillighet for INON- og verneområder i egen 


kommune er lik betalingsvilligheten for det minste verneomfanget, det vil si 1038 2007-


kroner/husstand/år, og iii) samlet verdi finnes ved å aggregere over lokalbefolkningen (dvs. 


husstandene, hytteeiere ekskludert, i fylket som det berørte INON-området ligger i). Enhetsverdien 


for berørt husstand kan dermed settes til 1038 2007-kroner, som oppjustert med KPI til 2016-


kronerutgjør (avrundet nedover) 1240 kroner/husstand/år (det vil si 19,7 prosent prisstigning i 


perioden gjennomsnitt 2007 til januar 2016). En oppjustering med KPI forutsetter at befolkningens 


verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende som gjennomsnittsprisen for varer og 


tjenester som inngår i beregningen av KPI, og at det ikke har skjedd noen relativ verdistigning av 


naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning. Når denne enhetsverdien brukes i alle år i 


prosjektets levetid antar man også at folks verdsetting av naturvern ikke øker med forventet 


reallønnsvekst, og at knappheten på naturområder som her påvirkes ikke øker over tid. Dette er 


strenge forutsetninger som sannsynligvis ikke holder da en kan forvente at både økt reallønn og økt 


knapphet vil medføre at befolkningens verdsetting av biodiversitet vil øke relativt til de private goder 


som inngår i konsumprisindeksen (KPI) (og at dette har skjedd også fra 2007 og fram til nå i 2016). 


Dette peker i retning av at enhetsverdien er et underestimat av effekten på de naturområder som 


berøres av Grenlandsbanen. 


 


Nordiske og andre utenlandske studier 


Den mest aktuelle studien å overføre fra (utenom Lindhjem et al. (2015) som er brukt ovenfor) er 


Lindhjems (2007) meta-analyse av 30 verdsettingsstudier (uttrykte preferansestudier; hovedsakelig 


betinget verdsetting) fra Norge, Sverige og Finland (dvs. Fennoskandia) av ulike typer og omfang av 


skogvern (og tilhørende biodiversitet) som gir et mål på den spurte befolkningens bruks- og ikke-


bruksverdi av de spesifiserte endringene. Imidlertid viser en validitetstest av verdioverføring fra 


meta-analysen at en oftest får mindre overføringsfeil ved enhetsverdioverføring fra en enkelt studie 


som er så lik verdsettingssituasjonen som mulig enn ved overføring ved hjelp av en meta-


analysefunksjon (Lindhjem & Navrud 2008). Derfor har vi ovenfor basert verdsettingen på 


verdioverføring fra den enkeltstudien (Lindhjem et al. 2015), som ligner mest på situasjonen vi 


analyserer, men korrigert for at Lindhjem et al. (2015) er en verdsettingsstudie av en nasjonal 


verneplan (mens vi her verdsetter effektene av et lokalt/regionalt prosjekt), ved å skalere ned 


aggregeringen og anta at det kun er lokalbefolkningen som har betalingsvillighet for å unngå 


påvirkning av de aktuelle INON-områdene. 


7.5.3 Antall berørte 


Tabell 13 viser konseptenes arealbeslag av naturtyper, INON-områder, utvalgte naturtyper og 


naturvernområder, samt vernede vassdrag, gjengitt fra COWI (2016). 
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Vi har benyttet samlet antall og areal beslaglagt av INON-områder, utvalgte naturtyper og 


naturvernområder, satt inn som siste rad i tabell 13. 


COWI (2016) konkluderer med at konseptet I.1 ødelegger et INON-område, men beslaglegger ingen 


verneområder, og det er ingen konflikter av nasjonal verdi. I influenssonen for konseptet vil en 


utvalgt naturtype i byen og et INON-område kunne bli berørt. Det analyserte konseptet I.1 har lavt 


konfliktpotensial for tema naturmangfold.  


Konseptet M.1 beslaglegger én utvalgt naturtype og to naturtyper av nasjonal verdi berøres. Ett 


INON- område ødelegges, men ingen verneområder berøres. Innenfor influenssonen til konsept M.1 


er det registrert fire utvalgte naturtyper, 12 registrerte naturtyper (A- og B-verdi), ett reservat og to 


INON-områder. Det analyserte konseptet M.1 har middels konfliktpotensial for tema naturmangfold, 


ifølge COWI (2016).  


Konseptet M.2 beslaglegger én utvalgt naturtype, og fire naturtyper av nasjonal verdi berøres. Ingen 


verneområder berøres. Innenfor influenssonen for konseptet er det registrert fire utvalgte naturtyper, 


ni registrerte naturtyper (A- og B-verdi), ett reservat og fire INON-områder. Det analyserte konseptet 


M.2 har middels konfliktpotensial for tema naturmangfold.  


 


Konseptet Y.2 beslaglegger tre utvalgte naturtyper, og ni naturtyper av nasjonal verdi berøres. Ett 
verneområde Frierflogene naturreservat berøres.  Innenfor influenssonen for konseptet er det 
registrert 11 utvalgte naturtyper, 23 registrerte naturtyper (A- og B-verdi) og tre INON-områder. Det 
analyserte konsept Y.2 har høyt konfliktpotensial for tema naturmangfold (COWI 2016). 


Tabell 13. Tabellen viser av konseptenes arealbeslag og antall for tema i beslagssonen. Gul 


markering angir de viktigste ressursene for temaet. Rødt angir et vesentlig konfliktpotensial. 


Areal er oppgitt i dekar (avrundet til nærmeste hele). 


 Konsept I.1 M.1 M.2 Y.2 


Tema Antall Areal  Antall Areal Antall Areal Antall Areal 


Naturtype A 0 0 2 32 4 78 9 38 


Naturtype B 5 32  1 3 3 16 10 42 


Sum beslag 


naturtyper 


5 32  3 36 7 94 19 80 


INON-område 1 30 1 88 0 0 0 0 


Naturtyper 


utvalgte   


0 0 1 2 1 3 3 3 


Naturvern-


område   


0 0 0 0 0 0 1 3 


Vernet 


vassdrag 


3 - 3 - 4 - 2  


Samlet areal 


og antall for 


naturområder 


6 62 5 126 8 97 23 83 


Kilde: Bearbeidet fra COWI (2016), tabell 6-2. 
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COWI (2016) understreker at det er usikkerhet i vurderingene. De viser blant annet til at datasettene 


som de bygger på, ikke gir et korrekt bilde av hva som finnes av naturmangfold langs konseptene, 


men viser hva som er registrert per november 2015 i de databasene som er benyttet. Nærmere 


undersøkelser vil antagelig avdekke nye forekomster av verdifullt naturmangfold, ifølge COWI 


(2016). Det kan også være forskjeller i datagrunnlag for ulike konsepter fordi noen områder er 


undersøkt nøyere tidligere i forbindelse med andre utbygginger.  


Vi antar at alle i de to fylkene traséene går gjennom blir berørt av beslag av naturområder. Dette 


betyr at totalt 286 720 personer berøres (jfr. SSBs boligstatistikk per 1. januar 2015). Dette tilsvarer 


ca. 130 000 husstander (ut fra gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på 2,2 personer per husstand 


for Vestfold)16. Dette tallet er antagelig et for høyt tall fordi ikke nødvendigvis alle vil oppleve seg som 


berørt. Man kunne tenkt seg at de berørte kun var innbyggerne i kommunen der naturområdet ligger, 


men dette ville antagelig gi et for lavt anslag. Vi kunne også valgt en mellomløsning, men ut fra at 


dette skal være en enkel fremgangsmåte på et overordnet nivå, har vi valgt å legge fylkestall til 


grunn, men har i mente at dette antagelig i utgangspunktet gir en overestimering. Som en enkel 


illustrasjon av usikkerheten i antall berørte, har vi også estimert anslag dersom vi antar at halvparten 


av fylkenes husstander har betalingsvillighet for bevaring av påvirket naturmangfold.  


Verdi for vern per år i utgangspunktet: 1240 kr/husstand/år*130 000 husstander = 161 millioner 


kroner. Dette er verdien for å øke vernearealet med 571 km2 (dvs. 571.000 dekar), mens de 


arealene som går tapt ved de aktuelle traséene er svært beskjedne, ca. 100 dekar, jf. tabell 8. Som 


vi kommenterte i beskrivelsen av verdianslagene er det ikke noen 1:1-forhold mellom areal og verdi 


av bevaring. Vi vil gjøre en skjønnsmessig og sjablongmessig antagelse om hvor stor reduksjon i 


verdi som kan antas for hver av traséene ut fra verdien av å bevare de store 


barskogverneområdene. Vi ser at arealet som berøres er svært beskjedent - fra 62-126 dekar i de 


fire konseptene, mens det var mer enn fem hundre tusen dekar barskog som ble vernet i 


eksempelstudien. Det er derfor rimelig å anta at vi snakke om maksimalt ensifret prosent andeler 


som tapes, sammenlignet med barskogverneverdiene. Samtidig er det rimelig å anta at tapet er noe 


større der det er flere og større områder som blir påvirket/ødelagt. Y.2 utpeker seg ut ved å ha 


adskillig flere områder som blir påvirket enn de øvrige traséene, slik at tapet er størst i det konseptet. 


M.1 og M.2 vurderes nokså likt, med noen flere/færre og større/mindre arealer. I.1 blir minst berørt, 


og får minst reduksjon. Skjønnsmessig har vi satt verdireduksjon til henholdsvis 3, 2 og 1 prosent. 


Dette må anses som sjablongmessige anslag, og den usikkerheten COWI (2016) viser til i 


grunnlagsmaterialet, understreker at disse vurderingene også er beheftet med usikkerhet. For å 


illustrere denne usikkerheten i påvirkede verdier og verdianslag, har vi inkludert estimater med 


antagelser om at verdireduksjonen blir henholdsvis 6, 4 og 2 prosent, altså en dobling. 


7.5.4 Verdianslag 


Basert på forutsetningene ovenfor, har vi gjort beregninger av årlig verdi og nåverdi av redusert ikke-


bruksverdier (naturarv), oppsummert i tabellen nedenfor. 


 


  


                                                      


16  Gjennomsnittlig husholdningsstørrelsehttps://ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar/2014-12-
12?fane=tabell&sort=nummer&tabell=233284 



https://ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar/2014-12-12?fane=tabell&sort=nummer&tabell=233284

https://ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar/2014-12-12?fane=tabell&sort=nummer&tabell=233284
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Tabell 14. Årlig verdireduksjon og nåverdi av redusert verdi for naturarv. 


 I.1 M.1 M.2 Y.2 


Antall/areal i dekar med 


berørte naturområder 


6 stk./62 dekar 5 stk./126 dekar 8 stk./97 dekar 23 stk./83 dekar 


Utgangsverdi per år 161 mill.kr 161 mill.kr 161 mill.kr 161 mill.kr 


Årlig verdireduksjon i % 1-2 % 2-4% 2-4% 3-6% 


Årlig verdireduksjon i 


kroner 


0,8-3,2 mill.kr 1,6-6,4 mill.kr 1,6-6,4 mill.kr 2,4-9,6 mill.kr 


Nåverdi av verdireduksjon  16-64 mill.kr 32-128 mill.kr 32-128 mill.kr 48 


-192 mill.kr 


 


7.6 Stedlig identitet, kulturarv og -miljø 


7.6.1 Tilnærming og grunnlag 


Konfliktpotensialet for kulturminner er kartlagt på overordnet nivå, og det er usikkerhet knyttet til den 


faktiske effekten av nærføring på de kartlagte kulturminnene (COWI 2016).  


Verdienhet 


Verdienheten som benyttes er betalingsvillighet per «berørt» husstand/år for å unngå spesifiserte 


inngrep (her en nærføringseffekt) i kulturminner av henholdsvis lokal, regional og nasjonal verdi.   


Nødvendig informasjon 


Antall «berørte» husstander må beregnes (avhengig av om kulturminnet er lokalt, regionalt eller 


nasjonalt viktig). De fleste berørte kulturminner – og dermed berørt befolkning – er viktig på lokalt 


nivå (kommune) eller regionalt nivå (fylke) i dette tilfellet.  


7.6.2 Aktuelle verdsettingsstudier 


Norske studier 


Navrud (2007, tabell 2) gir en oversikt over de få norske verdsettingsstudier av kulturminner som 


finnes. Resultatene fra disse studiene antyder at nasjonalt viktige kulturminner som Nidarosdomen i 


Trondheim og Bryggen i Bergen (sistnevnte er også et UNESCO verdensarvsted) verdsettes høyest, 


dernest historiske bymiljøer (Kvadraturen i Oslo), og så kulturminner av regional/lokal verdi 


(helleristninger i Østfold og Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim). De to studiene som er 


gjennomført for Nidarosdomen viser også at brukere/besøkende til Nidarosdomen som forventet har 


høyere betalingsvillighet enn et tilfeldig utvalg av befolkningen i Oslo og Trondheim (som vil bestå av 


både brukere og ikke-brukere). Av foreliggende norske studier, synes studiene av helleristningene i 


Østfold og Pilegrimsleden å være mest representative for den type kulturminner som i all hovedsak 


påvirkes. I den grad historiske bymiljøer (i Skien) påvirkes i stor grad kan det også være aktuelt å 


overføre verdianslag fra Kvadraturen. En skal imidlertid merke seg at alle disse studiene er foretatt 


av små utvalg og med forenklet verdsettingsmetodikk med dertil høyere usikkerhet i verdianslagene 


enn en høy-kvalitets verdsettingsstudie foretatt av store utvalg som er representative for hele den 


«berørte» befolkningen. Verdianslagene må derfor ses på som illustrasjoner av størrelsesordenen av 
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verdien, i påvente av mer omfattende høy-kvalitetsstudier som har mer detaljerte beskrivelser av 


effekten av et utbyggingsprosjekt på kulturminner av lokal og regional betydning.  


Verdianslagene for helleristningene i Østfold er 65 og 92 kroner/husstand/år (i 10 år) for å unngå 


irreversibel skade (f.eks. fra et utbyggingsprosjekt) på henholdsvis 200 av 1000 (20 prosent) og 800 


av 1000 (80 prosent) helleristninger. For våre konsepter synes andelen kulturminner som påvirkes å 


være nærmere den lave andelen (20 prosent) enn den høye andelen (80 prosent), samtidig som 


påvirkningen på kulturminnene vil kunne være mer indirekte gjennom opplevelse av kulturminner i 


landskap heller enn irreversible tap. Som en første tilnærming til en enhetsverdi vil vi derfor anbefale 


å bruke det laveste estimatet. Disse verdiene er i 2003-kroner. For å oppjustere til 2016-kroner må 


økningen i konsumprisindeksen (KPI) fra årsgjennomsnittet for 2003 til januar 2016 legges til. Dette 


utgjør 25,9 prosent jf. SSBs konsumpriskalkulator. En oppjustering med KPI forutsetter at 


befolkningens verdsetting av kulturminner har økt tilsvarende som gjennomsnittsprisen for varer og 


tjenester som inngår i beregningen av KPI, og at det ikke har skjedd noen relativ verdistigning av 


kulturminner, utover generell prisstigning. Hvis denne enhetsverdien brukes i alle år i prosjektets 


levetid antar man også at folks verdsetting av kulturminner ikke øker med forventet reallønnsvekst, 


og at knappheten på uberørte kulturminner av den type som her påvirkes ikke øker over tid. Dette er 


strenge forutsetninger som sannsynligvis ikke holder da en kan forvente at både økt reallønn og økt 


knapphet vil medføre at befolkningens verdsetting av kulturminner vil øke relativt til de private goder 


som inngår i KPI (og at dette har skjedd også fra 2003 og fram til nå i 2016). Dette peker i retning av 


at enhetsverdien er et underestimat av effekten på de kulturminner som berøres av Grenlandsbanen. 


I motsatt retning virker, som påpekt tidligere, at konseptene heller enn å ha irreversible, direkte 


effekter på kulturminnene har en mer indirekte effekt i form av påvirkning av landskapet omkring 


kulturminnene. Hvis vi antar at disse to virkningene i sum er null, kan vi bruke anslaget på 65 2003-


kr, som avrundet nedover utgjør 80 2016-kroner/husstand/år for alle husstander i de(n) 


kommunen(e) som berøres dersom kulturminnet er av lokal verdi, og husstandene i fylket 


dersom kulturminnet er av regional verdi (med få substitutter på fylkesnivå). Dette estimatet 


støttes av at Pilegrimsledstudien gir verdianslag av samme størrelsesorden, det vil si 68-80 


kroner/husstand/år for vedlikehold av leden som vil hindre gjengroing, som er et reversibelt, indirekte 


inngrep i et kulturminne på linje med den landskapsestetiske effekten som våre konsept vil gi.   


For eventuelle bymiljø-effekter på Ibsens hjem og nasjonale kulturhistoriske bymiljøer, kan en som 


en indikasjon anvende estimatet fra Kvadraturstudien, og for effekter på middelalderkirker kan en på 


samme måte bruke Nidarosdomstudien (som er basert på besøkende til disse to kulturminnene i 


henholdsvis Oslo og Trondheim). Selv om en kan si at konseptene i begge tilfeller potensielt kan 


påvirke nasjonalt viktige kulturminner bør den berørte befolkningen kun antas å være 


bykommunen, jf. også at det er utvalg av bybefolkningen som er spurt om sin betalingsvillighet i 


disse studiene. Selv om befolkningen på nasjonalt nivå også kan verdsette disse nasjonalt viktige 


kulturminnene vil det kunne finnes substitutter også for disse kulturminnene. Gjennomsnittlig 


betalingsvillighet i disse to studiene er i intervallet 274 – 374 kroner/husstand/år (i 2013-kroner) med 


gjennomsnitt på 323 2003-kroner som oppjustert med KPI (og avrundet nedover) er 400 2016-


kroner/husstand/år. Dette er imidlertid betalingsvilligheten til brukerne/besøkende av området for en 


marginal estetisk endring i Nidarosdomen og bybildet i Kvadraturen, og de kan ha både bruks- og 


ikke bruksverdi. Som et gjennomsnitt for den berørte bybefolkningen, hvor den største andelen er 


ikke-brukere, har vi sjablongmessig antatt at betalingsvilligheten er halvparten det vil si 200 


kroner/husstand/år. De samme forutsetninger for dette estimatet gjelder som for kulturminner av 


lokale/regional verdi diskutert ovenfor. Imidlertid verdsetter både studiene av Nidarosdomen og 


Kvadraturen estetiske kvalitetsforbedringer av kulturminnet, og vil derfor være mer direkte 


overførbart til tilsvarende marginale endringer i kvaliteten av kulturminnet som konseptene antas å 


gi. 
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For å illustrere usikkerheten, som vi har lite grunnlag for å vurdere størrelse om retning for, har vi 


beregnet verdiendring for anslått verdi forringelse ovenfor +/- 50 prosent. Det vil si at vi for 


kulturminner utenfor by regner på en verdiforringelse per husstand lik 40-120 kroner. For 


kulturminner i by, regner vi på en verdiforringelse per husstand li 100-300 kroner.  


Nordiske og andre utenlandske studier 


Navrud & Ready (2002) gir en oversikt over verdsettingsstudier av kulturminner internasjonalt, og 


viser at litteraturen da var dominert av studier av globalt viktige (det vil si UNESCO 


verdensarvsteder) og nasjonalt unike kulturminner. Nyere oversikter over studiene som er foretatt 


siste 10-15 år bekrefter denne trenden; se f.eks. Rizzo & Mignosa (2013). Disse studiene er derfor 


mindre anvendbare i vår kontekst, og det er uansett mindre overføringsfeil knyttet til å bruke studier 


fra samme land (dvs. fra Norge) og selvsagt også studier som også verdsetter kulturminner av lokal 


og regional verdi. 


7.6.3 Berørte husstander 


Konseptene planlegges gjennom et område som har et stort antall kulturminner som stedvis opptrer 


med svært høy tetthet, og tiltaksområdet innehar stor tidsdybde. Kulturminnene viser et stort spenn 


hva angår alder og typer fra steinalder til nyere tid. Flere av de de automatisk fredete kulturminnene 


er sjeldne, slik som store gravhauger og helleristninger. Tiltaksområdet har kulturlandskap, gårder og 


byer som er oppført som nasjonalt eller regionalt viktige (COWI 2016). Figuren nedenfor viser viktige 


ressurser for tema kulturmiljø. 
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Figur 7. Viktige ressurser for tema kulturmiljø. Dagsonene i kartet er influenssonen. 


Beslagssonen vises ikke (sonen er mindre enn linjesymbolet på denne skalaen).  


Kilde (illustrasjon): COWI (2016). 
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Konsept I.1 går gjennom områder med stedvis svært høy tetthet av automatisk fredete kulturminner. 


Et av dem, Skien – en av landets eldste byer, har kulturminner med stor og nasjonal verdi. Sentrum 


er et byområde med nasjonal interesse og med tilliggende verneverdig tett trehusbebyggelse. Ibsens 


ulike boliger (vedtaksfredete bygninger) står her og i landskapet omkring sammen med andre fredete 


herregårder, i tillegg til monumentale gravhauger og helleristninger. Konfliktgraden rundt Skien blir 


lav fordi traséen er inntegnet i tunnel og dermed ikke kommer i konflikt med verdifulle kulturminner. 


Et sted går konseptet i dagen, hvilket medfører nærføring til verdifulle automatisk fredete 


kulturminner. Utredningsområdet utenfor Skien er i liten grad påvirket av nyere tids inngrep. Konsept 


I.1 har lavt til middels konfliktpotensial for tema kulturmiljø, ifølge COWI (2016). 


Konsept M.1 går stedvis gjennom områder med svært høy tetthet av automatisk fredete 


kulturminner. Ett sted, Porsgrunn, går konseptet delvis i dagen, hvilket medfører nærføring til 


verdifulle automatisk fredete kulturminner. Porsgrunn har byområde med nasjonal interesse. I 


området rundt byen ligger flere felt med monumentale gravhauger. Utredningsområdet utenfor 


Porsgrunn er i liten grad påvirket av nyere tid inngrep. Det analyserte konseptet M.1 har middels 


konfliktpotensial for tema kulturmiljø (COWI 2016). 


Konsept M.2 går stedvis gjennom områder med svært høy tetthet av automatisk fredete 


kulturminner. To steder går konseptet i dagen, hvilket medfører nærføring til verdifulle automatisk 


fredete kulturminner. Porsgrunn har byområde med nasjonal interesse. I området rundt byen ligger 


flere felt med monumentale gravhauger.  I tillegg berører konseptet potensielt et gravfelt lenger vest. 


Området utenfor Porsgrunn er i liten grad påvirket av nyere tids inngrep. Det analyserte konseptet 


M.2 har middels til høyt konfliktpotensial for tema kulturmiljø (COWI 2016). 


Konsept Y.2 går gjennom områder med stedvis svært høy tetthet av automatisk fredete kulturminner, 


hvorav ett område (Esa–Hvalvika–Bamble kirke) har kulturminner med stor og nasjonal verdi. 


Konfliktgraden for hele konseptet vurderes å bli lavt. Dette kommer av at verdifulle kulturminner ikke 


berøres fordi traséen går i tunnel og dermed ikke kommer i konflikt, samt at verdien til berørte 


automatisk fredete kulturminner (Stokke) vurderes å ha liten verdi. Ved Stokke ligger det en stor 


konsentrasjon med automatisk fredete kulturminner. Rundt 90 prosent av dem er bosetting-


aktivitetsområder fra steinalder. Disse er vanlig forekommende og ikke synlige. Årsaken til det høye 


antall kulturminner her skyldes sannsynligvis at arealet er underlagt omfattende arkeologiske 


registreringer i forbindelsen med bygging av E18, som strekker seg gjennom området og preger det. 


Stokke-området er angivelig ikke nødvendigvis rikere enn tilsvarende områder med lik topografi og 


høyde over havet, men gjenspeiler sannsynligvis funnfrekvensen av bosetting-aktivitetsområder fra 


steinalder langs kysten i deler av planområdet. Stokke-området har gravhauger, men enkelte av 


disse er skadet, og miljøet de inngår i er delvis urbanisert, og kulturminnene befinner seg ikke lenger 


i en opprinnelig kontekst. Ut fra de automatisk fredete kulturminnenes tilstand og typer vurderes ikke 


Stokke-området som et verdifullt kulturmiljø når det sammenlignes med de andre kulturmiljøene i de 


ulike konseptene. Jordbruksområdene rundt Esa–Hvalvika–Bamble kirke er et typisk kystpreget 


jordbrukslandskap og har verdifulle automatisk fredete kulturminner som kirkeruin, gravhauger og 


bauta. Brevik bomiljø er et forskriftfredet teknisk industrielt kulturminne som består av to 


generasjoner broer fra 1990-tallet over Frierfjorden. Utredningsområdet følger over lengre strekning 


E18. Øvrig strekning er i liten grad påvirket av nyere tid inngrep. Det analyserte konseptet Y.2 har 


lavt til middels konfliktpotensial for tema kulturmiljø (COWI 2016). 


Det understrekes av dem som har gjort den ikke-prissatte vurderingen av arbeidet i temaet 


kulturmiljø har ligget på et overordnet nivå, og at det derfor ikke har vært mulig å avgjøre om 


konseptene kommer i konflikt med kulturmiljø med nasjonal verdi, men det foreligger indikasjoner på 


at det kan skje. 


For dem som blir berørt av nærføringseffekter i bymiljø, har vi antatt at hele bybefolkningen i 


henholdsvis Skien og Porsgrunn blir berørt. For kulturminner utenfor by, er det befolkning i Stokke og 
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Bamble kommune som antas berørt ut fra kartleggingen i COWI (2016).  Fordi påvirkningen både på 


bymiljø og utenfor på dette stadiet virker relativt beskjedent, har vi også gjort en beregning der vi 


antar at halvparten av befolkningen i de respektive kommuner opplever verdiforringelse. 


  


 


7.6.4 Verdianslag 


Tabellen nedenfor viser hva vi anser som berørt befolkning og verdsetting per person for 


henholdsvis kulturminner i by og utenfor by (jf. avsnitt 7.6.2).  


 


Tabell 15. Berørt befolkning (antall husstander), verdi og verdireduksjon for kulturmiljøer i 
byer og utenfor for de fire konseptene. 


 I.1 M.1 M.2 Y.2 


Berørt befolkning Skien Porsgrunn Porsgrunn Bamble og 


Stokke 


Antall husstander berørt 12450- 


24 900 


8250-16500 8250-16500 3300- 6600 


Verdi per husstand for aktuelle 


kulturminner i by 


100-300 100-300 100-300  


Verdi per husstand for aktuelle 


kulturminner utenfor by 


   40-120 


Beregnet årlig redusert verdi av 


kulturminner 


1,25-7,5 


mill.kr 


0,83-5 


mill.kr 


0,83-5 


mill.kr 


0,13-0,8 


mill.kr 


Beregnet nåverdi av redusert verdi av 


kulturminner 


25-150 


mill.kr 


17-100 


mill.kr 


17-100 


mill.kr 


3-16 


 


7.7 Oppsummering – samlet verdsetting 


7.7.1 Beregnet nåverdi for naturinngrep 


Tabell 16 gir en oversikt over alle beregninger av tapt nåverdi for effekter på jordbruksareal, 


rekreasjon, estetiske tjenester, naturarv, og kulturarv. Samlet nåverdi av kostnadene av naturinngrep 


over prosjektets løpetid (40 år) og med en samfunnsmessig diskonteringsrente på 4 prosent beløper 


seg til i størrelsesordenen 100-400 millioner kroner. I disse estimatene er det ikke foretatt 


realprisjustering, ikke lagt inn forventet relativ verdiøkning av natur- og kulturarv, og heller ikke lagt 


inn en forventet befolkningsvekst (og dermed økt «berørt» befolkning som vil verdsette å unngå 


inngrepene). Disse faktorene peker i retning av at den størrelsesordenen av samfunnsøkonomisk 


kostnad av disse naturinngrepene er et nedre anslag heller enn et øvre. På den annen side er det 


antatt at tapet kommer allerede fra 2016 og hvert år fremover. Dersom tapet kommer senere og/eller 


prosjektet igangsettes senere, vil nåverdien av skadekostnadene beregnet som nåverdi i dag bli 


mindre. 
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Tabell 16. Oppsummering av beregnet illustrasjon av redusert nåverdi (kostnad) av 


naturinngrep ved de ulike traséene. Nåverdi i millioner kroner for hver av miljøvirkningene 


som er prissatt og samlet. 


Virkning  Konsept Kommentar/forklaring 


I.1 M.1 M.2 Y.2 


Jordbruksareal 38-
50 


17-
26 


19-
31 


31-
37 


I tillegg til kostnader til grunnerverv som inngår i 
investeringskostnad (som løpemeterpris) 


Rekreasjon 70-
140 


70-
140 
 


70-
140 


11-
22 


Antatt redusert verdi for nær-rekreasjon 


Estetiske tjenester 0,5 0,5 0,6 1,2 I tillegg til estetiske tjenester knyttet til rekreasjon 
(se raden over). Eventuell endring av estetiske 
tjenester for reisende (reiseopplevelser er ikke 
med). Det er ikke regnet på eventuelle 
nærføringseffekter for boliger fordi støy i tettbygde 
strøk er inkludert som prissatt effekt (kr/togkm). 


Naturarv 16-
64 


32-
128 


32-
128 


48-
192 


Reduserte naturarvverdier antas knyttet til 
påvirkning på INON-områder, utvalgte naturtyper 
og verneområder 


Stedlig identitet, kulturarv 
og -miljø 


25-
150 


17-
100 


17-
100 


3-
16 


Påvirkning er relativt lav pga. mye tunnel. Men 
noen bymiljøer i Skien og Porsgrunn får 
nærføringseffekter. 


Røffe anslag for total 
nåverdi av 
samfunnsøkonomisk 
kostnad av naturinngrep 


150-
405 


137-
395 


139-
400 


94-
268 


 


 


7.7.2 Vurdering av resultater 


Tabell 16 viser at Konsept Y.2 har de laveste samfunnsøkonomiske kostnadene av inngrepene og 


dermed er best samfunnsøkonomisk sett, mens dette alternativet er dårligst i vurderingen av 


konsepter basert på den ikke-prissatte vurderingen gjennomført i COWI (2016), se figur 8.  
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Figur 8. Fordeling av konfliktpotensial for hvert konsept ut fra den ikke-prissatte vurderingen 


Kilde: COWI (2016; tabell 11-2). 


Dette viser viktigheten av også å verdsette effektene på tradisjonelt ikke-prissatte effekter ved å 


bruke prinsippet for verdsetting som ligger til grunn i nytte-kostnadsanalysen (den 


samfunnsøkonomiske analysen); nemlig å la folks preferanser telle heller enn å basere seg på 


ekspertvurderingene for de ikke-prissatte og folks preferanser for de prissatte. På denne måten 


prissetter man alle effekter på en konsistent måte, i samsvar med det velferdsteoretiske grunnlaget 


for nyttekostnadsanalysen.  


Den samlede nåverdien (verdien i dag av alle fremtidige kostnader) av naturinngrepene er beregnet 


til noen hundre millioner kroner. Det er store tall, men ikke så svært høye tatt i betraktning at det er 


et stort prosjekt det er snakk om. Vi har ikke funnet tilsvarende studier som vi kan sammenligne våre 


estimater med, men i den ikke-prissatte vurderingen av miljøvirkninger (COWI 2016), kommer de 


fleste miljøtemaene ut med relativt lav konfliktgrad, selv om samlet konfliktgrad er fra middels-høyt 


for de mest konfliktfylte konseptet (jf. tabell 16). 


For de fleste konseptene betyr tap av nærrekreasjonsverdier mest, sammen med tap av bruks- og 


ikke-bruksverdier knyttet til stedlig identitet, kulturarv og -miljø og redusert verdi av naturarv (ikke-


bruksverdier knyttet til tap av naturområder/naturmangfold) som er betydelig i en del av konseptene, 


og jordvern-verdien tillagt jordbruksjord teller også med. Av tabellen ser det ut til at estetiske 


tjenester har liten betydning, men en må da huske at estetiske tjenester for dem som bor i området 


er vurdert å inngå som del av rekreasjonsverdien, og at estetiske tjenester som del av 


reiseopplevelsen ikke er lagt inn. De estetiske tjenestene som er beregnet i tillegg her, er knyttet til 


det som egentlig er nærføringseffekter av jernbane for de fritidseiendommene som ligger nær de 


ulike traséene. 


Konsept Y.2 kommer adskillig bedre ut i beregningene enn de tre øvrige alternativene. Dette skyldes 


først og fremst lavere miljøkostnader knyttet til rekreasjon og stedlig identitet og kulturarv, som igjen 


har sammenheng med at det er relativt få som antas å få redusert sine rekreasjonsverdier og 


opplevelse av stedlig identitet, kulturarv og miljø i dette konseptet enn i de øvrige. 


Det foreligger lite informasjon om hvem som må regnes som berørt befolkning av de ulike 


virkningene på dette stadiet, altså hvor mange som faktisk får redusert sine rekreasjonsmuligheter 
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og hvilke alternativer de har, hvor mange som faktisk har verdier knyttet til bevaring av 


naturområder, kultur og kulturminner osv. Av mangel på nøyaktig informasjon om dette, og fordi det 


ikke har vært mulig å undersøke nærmere hvor mange som blir berørt, har vi lagt til grunn enkle 


«tommelfingerregler» når vi har beregnet berørt befolkning, og enten inkludert alle i beslagssonen, 


influenssonen eller eventuelt hele kommuner eller fylker konseptene går gjennom.   


Det er stor usikkerhet både i ekspertvurderingen av effektene som ligger til grunn for prissettingen av 


naturinngrep (særlig siden dette er gjort på overordnet nivå i en KVU, i motsetning til en KU) og de 


enhetsprisene som er brukt i verdioverføringen. Denne usikkerheten bør en søke å redusere ved 


mer detaljerte ekspertvurderinger av effektene i en KU, og ved å gjennomføre flere nye 


verdsettingsstudier av de påvirkede økosystemtjenester (som også bør være konstruert med sikte på 


verdioverføring og bruk i nyttekostnadsanalyser).  


Det må også sies at mens man har utviklet metodikken for håndtering av miljøvirkninger som ikke-


prissatte virkninger i lang tid og i en rekke case-studier, er vårt forslag til prissetting av naturinngrep 


et pilotarbeid.   
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behovene på (konsepter). Det skal også inngå en 
samfunnsøkonomisk analyse av de ulike alternativene.  
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1 Med ønske om handling, ikke bare ord 


”Trenger vi nok en utredning for å få bygget Grenlandsbanen? Vi vet da nok? Det er vel bare 
å sette i gang for å få fart på utviklingen i Grenland!” 


 


Det var mange av deltakerne på 
verkstedet for konseptvalgutredningen for 
vurdering av sammenkobling av 
Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, som 
kom til fotballanlegget i Skien med et 
tydelig engasjement, iblandet 
utålmodighet. For de som har fulgt 
utredningene av Grenlandsbanen gjennom 
flere tiår, kan en ny utredning virke unødig, 
og til og med som nok en forsinkelse på at 
nødvendige vedtak endelig fattes.  


For å sikre godt engasjement hos 
deltakerne som har fulgt de tidligere 
utredningene, ble verkstedet gjennomført 
på en dag i stedet for de vanlige to 
dagene. Programmet var tettpakket og 
utformet for å utfordre deltakerne på å 
tenke i – bokstavelig talt - nye baner.  


Den parvise reisen fra 2015 til 2050 var 
kanskje det som overrasket mest. 
Deltakerne gikk sakte inn i fremtiden og 
snakket om utviklingen i Grenland. Før 
reisen fikk de input fra Metode21 – et 
prosjekt som tar for seg ulike metoder for 
å håndtere fremtiden. Ved hjelp av 14 
kartotekkort om ulike betydningsfulle 
utviklingsfaktorer, forberedte deltakerne 


seg på fremtidsreisen. Etter reisen jobbet 
gruppene med tre ulike fremtidsbilder fra 
NTPs samfunnsscenario fra 2050. Reisen 
fungerte som et bakteppe for å vurdere 
transportbehovene i fremtiden.  


Ønsket med fremtidsreisen var at behov 
og mål ville bli laget ut fra en erkjennelse 
av at det er morgendagens generasjoner 
og samfunn vi planlegger for. Deltakerne 
fikk i alle fall god oppvarming til å komme i 
fremtidsmodus. Forslagene kan du 
studere selv på de neste sidene.  


Rapporten fra verkstedet følger 
programmet for dagen. Vi gjengir ulike 
momenter fra oppgavene så du får et glimt 
av nesten alt som skjedde, og hvem som 
var med.   


Ble dette verkstedet et langt gjesp for 
utålmodige interessenter? Absolutt ikke. 
Det ble jobbet intenst og godt i en god og 
lyttende atmosfære. Det ble gitt rom for at 
ulike stemmer skulle bli hørt. Det ble 
produsert en mengde innspill om dagens 
situasjon, behov, mål og konsepter – og 
uttrykt et veldig tydelig ønske om konkret 
handling!  
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2 OPPGAVE 1: Vis dine ideer  


Ideen om å forlenge Vestfoldbanen videre med tilkobling til Sørlandsbanen er gammel. Flere 
aktører har allerede lagt mye arbeid i å studere nærmere spesielle alternativer for 
sammenkoblingen av de to banestrekningene. I den første oppgaven inviterte vi deltakerne til 
å vise sine ideer.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


    


2.1 Gruppenes ideer  
 
• Kystjernbane til Kristiansand 
• Sammenkobling av byer som ligger 


som perler på en snor 
• Rask forbindelse Oslo – Kristiansand - 


Stavanger 
• Raske tog konkurrerer med fly 
• Tog er klimavennlig 
• Avlastning av Oslo-regionen 


 


• Kortere reisetider gjør at flere reiser 
kollektivt 


• Porsgrunn blir knutepunkt og stasjonen 
et utgangspunkt for vekst og utvikling 


• Inkludere både Porsgrunn og Skien. 
Hva med en lokalbane og videre 
utvikling av Bratsbergsbanen? 


• Utvidet bo- og arbeidsmarked 


Oppgave 
Vis oss dine eller din gruppes ideer!  
Fortell oss hva som er viktig for deg - og hvorfor det er det!  
 
Du finner blanke ark og kart dersom du trenger å skrive eller tegne ned den ideen som du 
eventuelt har med deg hit i dag!  
 
Tidsramme:  15 min! 


 
Deling: Heng opp resultatet, og gå rundt for å se på hva de andre har produsert. Dersom 
du tilhører en gruppe, er det fint om en fra gruppa står igjen og utdyper hva dere har tenkt, 
og svarer på spørsmål fra de andre besøkende 
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Idévegg fra oppgave 
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3 OPPGAVE 2: Beskriv situasjonen i dag for 
Grenlandsområdet 


Den andre oppgaven som ble gitt handlet om å beskrive dagens situasjon.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


3.1 Gruppenes presentasjon 
I presentasjonen beskrev gruppene dagens situasjon blant annet som preget av:  
 


• Beskjeden befolkningsutvikling.  


• Stort potensiale for næringsutvikling. 


Grenland er et knutepunkt mellom 


vest, sør, øst og utlandet. Det er 


gode muligheter for å få flere reiser 


på jernbane, både for person og 


gods. 


• Togforbindelsene er dårlige. 


Kollektivandelen er lav. Det er mye 


biltrafikk med høy luftforurensing.  


• Utviklingen går fra tradisjonell industri til kunnskapsbedrifter. Det er et stort og viktig 


industriområde i dag, som er preget av omstilling. Vi har lykkes med omstillingen til 


tross for store nedleggelser.  


• Infrastrukturen er mangelfull både med hensyn til vei, bane, sjø og havn.  


• Sterkt industrisamfunn med integrert industri og havn. Her finnes prosessindustri og 


kompetanse. Det er også tilgjengelige arealer for industri og flere arbeidsplasser.  


• Stasjonen i Skien ligger ikke sentralt. Byutviklingen preges av tomme butikker.  


Oppgave 


Hva særpreger Grenlandsområdet med hensyn til samfunnsliv og transport i dag?  


Arbeidsform:  
- Velg gruppeleder (vent på felles instruks fra prosesslederne) 
- Referent er enten tildelt eller velges/ pekes ut av gruppeleder 
- Alle tenker hver for seg i fem minutter på oppgaven 
- Ta runder med et eller to momenter fra hver 
- Skriv alt ned på flippoverark 
- Sorter og grupper slik at innspillene gir mest mulig mening 
- Prioriter de viktigste beskrivelsene av situasjonen i dag 


Tidsramme: 20 minutter! 
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• Veinettet er dårlig. Det er mye kø. Kollektivtilbudet er dårlig.  


• Området har mye jernbanespor, men de brukes ikke!  


• Samferdsel i Grenland har vært preget av mye uenighet.  


• Bysentrum er langstrakt. Arealutviklingen har vært kaotisk. Området er lite attraktivt 


og har dårlig omdømme.  


• Porsgrunn og Skien oppleves som en by sett utenfra, men internt har det vært og er 


mye konkurranse mellom tvillingbyene.  


• Grenland burde vært en motor for utvikling i Telemark, men det fungerer ikke. Intern 


transport er kronglete, og offentlig transport for pendlere er nesten umulig.  


• Det er mye pendling ut av Telemark.  
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4 OPPGAVE 3: Grenlandsområdet i 2050 


For å komme i fremtidsmodus ble 
først deltakerne invitert til å lese og 
samtale om de 14 kartotekkortene 
som ble utviklet i Metode21s 
delprosjekt «Tidlige tegn og sorte 
svaner». Kortene forteller om 
utvikling blant annet innen 
teknologi og energi som allerede er 
tilgjengelig, men som får store 
følger dersom de får et 
gjennombrudd og blir utviklet i stor 
skala.  
 
Etterpå gikk deltakerne i par. De 
ble invitert på en vandring fra 2015 
til 2050. Oppgaven var å snakke om utviklingen av Grenland i 2020, 2030, 2040 og helt fram 
til 2050. For ordens skyld fikk alle beskjed om at akkurat på denne vandringen var alle tildelt 
evig liv og en god reise, uten sykdom og verdens undergang.  
 
Etter å ha delt opplevelser fra reisen, ble parene blandet sammen til grupper på seks. Disse 
trakk så hvert sitt scenario.  
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4.1 Samfunnsscenario 


Tekst og illustrasjoner nedenfor er fra utredninger i Nasjonal Transportplan, høsten 2014, 
Drivkrefter og utviklingstrekk. Det ble laget tre scenario for samfunn og transport i 2050. 
Disse la vi inn i arbeidsheftet for verkstedet, slik at gruppene kunne studere ”sitt” tildelte 
scenario.  


I disse fremtidsbildene er de største usikkerhetene knyttet til 2050 gitt ulike kombinasjoner 
(spenn), slik du vil se av illustrasjonene. I det første bildet er økonomisk vekst, forbruk og 
livsstil til stede i stor grad (nesten 10), mens klimahensyn ikke er spesielt framtredende. Ut 
fra disse premissene er det skrevet noen korte historier.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Link til kartotekkortene som ble brukt på verkstedet 
http://www.ntp.dep.no/Søk/_attachment/696124/binary/986429?_ts=148d5cb0448 


 


Link til M21-rapporten: 
http://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/802079/binary/1018706?_ts=14bc50535e0  


 


Oppgave 


Dere skal nå jobbe videre med ett av følgende tre scenario:  


1. ”Lykkeland” 
2. ”Likeverdige regioner” 
3. ”Lavgirsamfunnet” 


Prosesslederne tildeler dere ett av de tre scenario. Dere skal utelukkende jobbe med 
det dere blir tildelt 



http://www.ntp.dep.no/Søk/_attachment/696124/binary/986429?_ts=148d5cb0448

http://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/802079/binary/1018706?_ts=14bc50535e0
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Eksempel på kartotekkort som ble benyttet på verkstedet 
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4.1.1 Scenario 1: ”Lykkeland” 


 


Hva kjennetegner ”Lykkeland”? 


 
I ”Lykkeland” (år 2050) har det vært, og er 
sterk økonomisk vekst. Offentlig og privat 
sektor har mer enn nok av penger. Det er 
rikelig med arbeidsplasser og det 
offentlige forbruket er høyt. Den politiske 
styringen har vært sterk i retning av 
styrking av regionale sentra som Bergen, 
Trondheim og Tromsø, i tillegg til Oslo. 
Byene er fortettet og nyutviklet for å gi 
plass til næringsliv og boliger. Folk bor tett 
og vil bo tett. Byen byr på det meste av 
det folk vi ha i disse dager, av kultur og 
fritidsaktiviteter. Demokratiet i ”Lykkeland” 


er annerledes enn i 2014. Nå skjer 
innspill, valg og avgjørelse i et 
direktedemokrati som i all hovedsak er 
nettbasert. For tretti år siden ville mange 
sagt at avstemninger og råd gis til 
politikerne via ”likes”, men systemet i 
2050 er noe mer avansert og komplisert. 
Politikerne styrte aldri etter Co2-
reduksjoner som noe mål, men de kom dit 
likevel som følge av en politikk med blant 
annet klare mål for trivelige og 
lønnsomme storbyer som mål.  
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Hovedtrekk ved transporten (persontrafikk)i Lykkeland: 


Tabellen nedenfor viser transportutviklingen i ”Lykkeland” sammenliknet med 
grunnprognosen basert på noen geografiske variabler. Vi har ikke grunnlag for å tallfeste 
utviklingen fordi grunnprognosene ikke foreligger når dette skrives, men vi har angitt en 
antatt økning (++ eller +), reduksjon (- eller --) eller 0-vekst i forhold til grunnprognosen.  
 
De fleste bor i de store byene og mindre 
satellitt-byer som er godt forbundet med 
storbyene med jernbane. Folk reiser i 
hovedsak kollektivt i, og mellom, storby og 
satellitt-byer, eller de sykler eller går på 
avstander inntil to kilometer. Folk i by har råd 
til bil, men mange velger den bort fordi de ikke 
trenger den. Et godt utbygd kollektivnett med 
satsing på kvalitet/høy standard, bidrar sterkt 
til at det for mange er mer heft enn fordeler 
med privat bil (som avgifter i rush, få og dyre 
parkeringsplasser i sentrum, få 
parkeringsplasser i nybygg samt at bilhold er 
dyrt i seg selv).  
 
Mellom byer som Bergen, Trondheim, Tromsø 
og Oslo – men også Stavanger, Kristiansand, 
Tønsberg, Moss, Hamar og Lillehammer (for å 
nevne noen) er det økt transport 
(sammenliknet med grunnprognose). Den 
største økningen står rike og aktive eldre for 
(både eldre i jobb og pensjonister). Andelen 
nærings- og forretningsreiser er omtrent som 
før (trend), men ungdom reiser noe mer. 
Målet for reisene er ofte reisene i seg selv, 
altså opplevelsen. Derfor er også kvaliteten 
på reiser mellom byer blitt en viktig drivkraft 
for utviklingen av tilbudet. Selv om 


kollektivtilbudet er godt er det også mange 
som bruker egen bil. Bilene er for det meste 
miljøvennlige.  
 
Mange av bygdene er skrint befolket, men 
enkelte steder bidrar ny teknologi til at det er 
vokst opp tettsteder med befolkning på høyde 
med 1990-tallet, (som Alta, Brønnøysund, 
Volda, Tynset). På grunn av den gode 
samfunnsøkonomien har det vært mulig å 
opprettholde et godt kollektivtilbud til områder 
med et greit trafikkgrunnlag. Bedre 
banestrekninger mellom de store byene har 
også ført til vekst ved stasjonsbyene på 
Sørlandsbanen, Bergensbanen og 
Dovrebanen. (Nordlandsbanen er snart ferdig 
opprustet og forventes å gi vekst i Bodø og 
stasjonsbyer).  
 
Internasjonalt reiser folk helst med båt eller 
tog. Charterreisene er så å si borte; de ble 
upopulære for rundt tjue år siden. Ingen ville 
til nedslitte strender og hoteller på steder med 
klima-, miljø- og flyktningetrusler. Folk i 2050 
vil oppleve. Det fører til en del flyreiser, men 
de største opplevelsene har folk på tog, i båt 
eller i luftskip.


                                                      


 


1 Disse fem store er: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger/Sandnes. De ti andre byene 
er: Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Kristiansand, Tønsberg, Ålesund, Moss, 
Bodø, Hamar og Lillehammer. 


Geografisk fordeling Reisemiddel Grunnprognosen ”Lykkeland” 


Reiser/transport i storby (fem store pluss ti til1) 
Mykt (kollektiv, GS) 0 ++ 
Bil 0 - 


Regionalt i korridorer(mellom storbyene) 
Bil 0 + 
Kollektivt 0 + 


Internasjonale reiser Norge -utland  
Bil 0 - 
Fly 0 - 
Tog, Båt 0 ++ 


Landet forøvrig 
Bil 0 + 
Kollektivt 0 ++ 
GS  0 + 
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4.1.2 Scenario 2: ”Likeverdige regioner” 


 


Hva kjennetegner ”Likeverdige regioner”?  


 
I ”Likeverdige regioner” (år 2050) har det 
skjedd en styrt, statlig desentralisering. 
Statlige virksomheter, alt fra 
departementer og direktorater til 
halvoffentlige bedrifter, er flyttet ut av 
Oslo til Bergen, Trondheim og Tromsø. 
De fire byene framstår nå som 
likeverdige. Norge har mistet oljen. 
Nærings- og samfunnslivet har vist lav 
endringsevne, og selv om tilgangen på ny 
teknologi og rimelig energi har vært god, 
så har ikke samfunnet maktet å ta dette i 


bruk. Bak desentraliseringen i likeverdig 
regioner ligger et politisk ønske om å 
opprettholde utviklingen i nord, midt og 
vest – og også målet om å sikre disse 
regionene arbeidsplasser og muligheter. 
Økonomiske nedgangstider forsterket 
veksten i og rundt hovedstaden, noe som 
økte problemene for regionene men også 
forsterket klima- og miljøproblemene i 
Oslo. Desentraliseringen har derfor også 
vært kommunisert som nødvendig av 
hensyn til klima og miljø.  
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Hovedtrekk ved transporten (persontrafikk) i Likeverdige regioner: 


Tabellen nedenfor viser transportutviklingen i ”Likeverdige regioner” sammenliknet med 
grunnprognosen basert på noen geografiske variabler. Vi har ikke grunnlag for å tallfeste 
utviklingen (siden ikke grunnprognosene foreligger når dette skrives) men angir en antatt 
økning (++ eller +), reduksjon (- eller --) eller 0-vekst i forhold til grunnprognosen. Merk at 
internasjonale reiser her er reiser til og fra Norge. Totalt globalt vil biltrafikken og antall biler 
øker voldsomt i dette scenariet.  


 
De fleste bor i de store byene, men på grunn 
av dårlig økonomi/høy ledighet er mange 
arbeidsreiser og fritidsreiser blitt borte. Færre 
enn før (trend) har råd til bil, noe som bidrar 
sterkt til færre bilreiser i by. Den delen av 
befolkningen som har råd til bil eller tilgang til 
bil gjennom jobben, bruker den derimot både i 
og mellom byer. Likevel gir dette en lavere 
vekst enn grunnprognosen.  
 
Mellom de store byene har regjeringene 
satset sterkt på å bygge ut velfungerende 
jernbane og en hurtiggående, moderne og 
miljøvennlig sjøtransport. De fleste reiser 
mellom storbyene er arbeidsreiser. Teknologi 
finnes for virtuelle møter, men få offentlige (og 
enda færre private) har tatt dette i bruk. 
Mange bruker også egen bil mellom byene til 
arbeidsreiser.  
 
Bygde-Norge har generelt sett fått et dårligere 
kollektivtilbud, mye fordi satsingen på gode 
baner og veier mellom storbyene har tatt 
mesteparten av investeringene. Steder langs 
stamveiene har vokst noe og bilveksten i 
disse mindre byene og tettstedene har vært 


betydelig. Fortsatt pendler ganske mange til 
jobb i byen med egen bil. Togtilbudet finnes 
og brukes på kortere distanser på 
hovedbanestrekningene, men hyppige 
avganger for fjerntog med få stopp er 
prioritert. Det innebærer færre IC-avganger og 
lokaltog.  
 
Gåing og sykling har tatt seg kraftig opp både 
i storbyene og i småbyer og tettsteder. Dette 
skyldes en kombinasjon av dårligere økonomi 
(offentlig og privat) og en bevisst satsing på 
gangfelt, stier og sykkelveier for ulike 
sykkelgrupper opp gjennom 2020 – 2030-
tallet. Særlig bevisstheten om å satse på 
gående gjennom lokale gå strategier var et 
rimelig og effektivt grep rundt 2020. 
Vedlikehold og drift av gang- og sykkelvei-
nettet har vært gjennomførbart for stat og 
kommuner med lite penger.  
 
Internasjonalt er det færre som reiser enn før, 
noe som gjelder alle reiseformer. Dette 
henger sammen med Norges forhold til 
utlandet og at fritidsreiser har endret karakter 
til kortere opplevelsesreiser 


  


                                                      


 


2 Disse fem store er: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger/Sandnes. De ti andre byene 
er: Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Kristiansand, Tønsberg, Ålesund, Moss, 
Bodø, Hamar og Lillehammer. 


Geografisk fordeling Reisemiddel Grunnprognosen ”Likeverdige regioner” 


Reiser/transport i storby (fem store pluss ti til2) 
Mykt (kollektiv, GS) 0 - 


Bil 0 - 
Regionalt i korridorer 
(mellom storbyene) 


Bil 0 + 
Kollektivt 0 ++ 


Internasjonale reiser 
Norge -utland  


Bil 0 - 
Fly 0 - 
Tog, Båt 0 - 


 
Landet forøvrig 


Bil 0 + 
Kollektivt 0 - 
GS  0 ++ 
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4.1.3 Scenario 3: ”Lavgirsamfunnet” 


 


Hva kjennetegner ”Lavgirsamfunnet”?  


 
I ”Lavgirsamfunnet” (år 2050) er det som 
vi ser av den grønne figuren i stjernen, lite 
av det meste. Det er økonomiske 
nedgangstider, og det har det vært siden 
olje- og gassproduksjonen stanset opp. 
Folk i ”Lavgirsamfunnet” finner allikevel 
gode løsninger for det meste. Kunnskap 
er viktigere enn penger. Kanskje nettopp 
fordi kravet til intelligens er større når 
samfunnet har lite penger. Samfunnet 


trenger kloke og smarte løsninger. 
Tilgangen på kunnskap er stor, også fra 
internasjonale universiteter, som gir gratis 
studiepoeng via nettbaserte studier. 
Hjerneflukt er en reell trussel, men 
nasjonen har fortsatt mange kloke hoder, 
ikke minst blant de eldre. 
Frivillighetssektoren er stimulert og styrket 
ut fra en erkjennelse av at alle trenger 
den. 
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Hovedtrekk ved transporten (persontrafikk) i Lavgirsamfunnet: 


 


Tabellen nedenfor viser transportutviklingen i ”Lavgirsamfunnet” sammenliknet med 
grunnprognosen basert på noen geografiske variabler. Vi har ikke grunnlag for å 
tallfeste utviklingen (siden ikke grunnprognosene foreligger når dette skrives) men 
angir en antatt økning (++ eller +), reduksjon (- eller --) eller 0-vekst i forhold til 
grunnprognosen. 
 
I ”Lavgirsamfunnet” bor vi omtrent som vi 
gjorde i Norge i 2014. De færreste har råd 
til egen bil, enten de bor i by eller bygd. 
Klimavennlig transport er ikke 
nødvendigvis et resultat av en villet 
politikk, men like mye en følge av mangel 
på penger. Uten egen bil er alternativet å 
gå, sykle eller reise kollektivt. I byer og 
tettsteder er det klasseskille mellom de 
som trener og ikke trener, og for mange 
handler dette om trening i forbindelse 
med arbeidsreiser. En time trening til 
jobb, seks timer på jobb og en time hjem 
igjen, er mønsteret for de trente. Andre 
reiser kollektivt, og noen få tar bil.  
 


Mellom de store byene og på bygda er 
det kollektiv, og da fortrinnsvis jernbanen 
som gjør mesteparten av jobben. Intercity 
på Østlandet, Bergen og Trondheim ble 
utbygd fram til 2040 og har bidratt til Co2-
reduksjon (sammen med nedgangen i 
biltrafikken). Motorveiutbyggingen stoppet 
noen år før oljen tok slutt.  
 
Internasjonale reiser viser betydelig 
nedgang. Få har råd til utenlandsreiser. 
Næringslivet samhandler lite med 
utlandet. De få familier som reiser 
utenlands, kjøper Interrail-billetter og 
reiser med de mest saktegående rutene 
med mange opplevelser underveis.


 


                                                      


 


3 Disse fem store er: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger/Sandnes. De ti andre byene 
er: Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Kristiansand, Tønsberg, Ålesund, Moss, 
Bodø, Hamar og Lillehammer. 


Geografisk fordeling Reisemiddel Grunnprognosen ”Lavgirsamfunnet” 


Reiser/transport i storby (fem store, pluss ti til 3) 
Mykt (kollektiv, GS) 0 ++ 
Bil 0 - 


Regionalt i korridorer (mellom storbyene) 
Bil 0 - 
Kollektivt 0 + 


 
Internasjonale reiser Norge -utland  


Bil 0 - 
Fly 0 - 
Tog, Båt 0 - 


 
Landet forøvrig 


Bil 0 + 
Kollektivt 0 - 
GS  0 ++ 
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4.2 Gruppenes svar fordelt på tre scenarier 
 
Lavgirsamfunnet 2050 i Grenlandsområdet:  
 


• Oljeformuen er investert i viktig 
infrastruktur som ledd i 
overgang til et klimavennlig 
samfunn. Den gode 
infrastrukturen gjør det mulig å 
ha et godt liv i området i en mer 
usikker økonomisk tid. 
Jernbanen er ryggraden, mens 
tilførsel skjer med gåing, sykling 
eller buss. Det at vi går og 
sykler mer, har også bidratt til 
bedre folkehelse.  


• Det har skjedd en betydelig fortetting. Livet har blitt mer ”kortreist”. Vi bor tettere og 
vi har et delesamfunn, i kontrast til ego-samfunnet. Vi samarbeider, og gjenbruk og 
bytte har fått en helt annen plass enn tradisjonelt forbruk. Dette har også bidratt til at 
handelsnæringen er endret.  


• Teknologien har gjort det mulig med mer flytende overganger mellom jobb, hjem og 
fritid. Vi har fått en grønn industri, som er attraktiv på det europeiske markedet. 
Grenland er blitt et byområde som tiltrekker seg arbeidskraft utenfra.  


 


Likeverdige regioner 2050 i Grenlandsområdet:  
• Grenland har blitt en stor by. Sammenkoblingen av Vestfoldbanen og 


Sørlandsbanen har gitt raske tog i retning Kristiansand og Oslo. Grenland er blitt et 
knutepunkt både for persontrafikk og gods. Det som før var ei bakevje, er blitt 
betydelig styrket. Grenland er tyngdepunktet i regionen og det er rask adkomst fra 
alle områder omkring. Togforbindelsen til Notodden er opprettholdt med matetog.  


Oppgave 


Hovedtrekk ved Grenlandsområdet 2050:  
- Bruk oppdagelsene fra fremtidsreisen i par 
- Se på det dere skrev på flippoveren 


 
Ta utgangspunkt i dette og det tildelte scenarioet, og beskriv viktige trekk ved 
samfunnsliv og transport i Grenlandsområdet om 35 år (2050) 
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• Jernbanen er styrket mest i vest og øst, men også på linjene til havner og nordover 
til Nordagutu (Bratsbergsbanen) har det skjedd forbedringer. Dette har blant annet 
sammenheng med økt andel gods på bane.  


• Forskning og utvikling er driveren innen næringslivet i Grenland. Industrien er flyttet 
til utlandet. Innbyggerne får det meste av det de trenger innenfor regionen.  


 


Lykkeland 2050 i Grenlandsområdet.  
• Grenlandsområdet er blitt en motor for nasjonal vekst. Arbeidsplassene ligger tett og 


gode tog- og veiforbindelser gjør det lett å pendle til Grenland.  
• Grenland har blitt et moderne knutepunkt. Grenlandsbanen ble lagt nær kysten, og 


bandt flere byer sammen. Den er en suksess. I Telemark har en åttetallsløsning 
(banesløyfe) bidratt til svært godt kollektivtilbud internt.  


• Samordning av havnene og utbygging av banene har bidratt til at mer gods går med 
tog.  


• Utviklingen er kunnskapsbasert.  
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5 OPPGAVE 4: Behov 


Vurderinger av behov og mål er et viktig utgangspunkt for en KVU. Spørsmålet er rett og 
slett hva det er behov for av transportløsninger i Grenlandsområdet. Deltakernes 
synspunkter på behov gir et godt grunnlag for å vurdere hva som skal være målet 
(samfunnsmålet) for KVU. Dette var den fjerde oppgaven på verkstedet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


5.1 Gruppenes svar 
 
Behov 2030 – 2050:  


• Areal- og transportpolitikken har blitt 
mer bevisst. Grenland fikk sin egen 
bypakke. Strategien er å fortette i 
eksisterende knutepunkter og ha 
kollektiv- og transportløsninger som 
bygger oppunder denne strukturen. 
Hele kollektivtilbudet og gåing/ sykling, 
er sett i sammenheng. Transport-
tilbudet binder dermed Grenlandsområdet sammen. Mobiliteten har blitt bedre og 
transporten foregår miljøvennlig.  


• De store investeringene er flyttet fra vei til bane. Samtidig er det investert mye i 
sammenhengende sykkelveinett, gangveier og stier.  


• Med sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er reisetidene til og fra 
Kristiansand og Oslo vesentlig redusert (fra 2015-nivå). En funksjonell stasjon 
(knutepunkt) i Grenland sentrum er koblet mot bybane, metrolinjer, fjordbuss og 
andre kollektivtilbud. Utviklingen av knutepunktet har bidratt til å styrke sentrum som 
ledd i en bærekraftig utvikling. Grenlandsområdet har et levende sentrum med 
urbane kvaliteter.  


• Tømmer er tatt i bruk til nye produkter. Grenland er et viktig knutepunkt for gods, 
med blant annet en ny attraktiv havn med stor trafikk. Svært mye av godset går på 
bane.   


Oppgave 


Hva trenger vi i Grenlandsområdet? Hvordan reiser vi i 2030 og hva vil være en 
bærekraftig og riktig bruk av pengene med tanke på 2050?  


Arbeidsform:  
- Velg gruppeleder (vent på felles instruks fra prosesslederne) 
- Referent er enten tildelt eller pekes ut av gruppeleder 
- Alle tenker hver for seg i fem minutter på oppgaven 
- Ta runder med et eller to momenter fra hver 
- Skriv alt ned på flipp 
- Sorter og grupper slik at innspillene gir mest mulig mening 
- Prioriter de viktigste behovene.  


Tidsramme: 20 minutter! 
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6 OPPGAVE 5: Hva er målet?  


I pausen diskuterte prosjektleder og deltakere fra de ulike gruppene forslag til mål for KVU-
en. De kom tilbake med åtte forslag som prosjektleder presenterte for resten av 
forsamlingen. Så fikk de følgende oppgave:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


Oppgave 


Individuelt 
 


- Lytt og les de ulike forslagene til mål 
- Bruk rød lapp for å stemme ned et forslag. Skriv gjerne begrunnelse 
- Bruk gul lapp for å si tja til et forslag. Skriv gjerne begrunnelse 
- Bruk grønn lapp for å stemme fram et forslag. Skriv gjerne begrunnelse 


 
Du skal bare bruke en rød, en gul og en grønn lapp.  
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6.1 Resultatet av avstemningen (per målforslag) 


 


 


0 5 10 15 20 25 30 35


Bærekraftig og miljøvennlig transportsystem mellom
Oslo og Kristiansand


Fleksible og robuste transportsystem som gir
valgmuligheter (kombinert med SATP)


Utvikling av et nytt regionalt sentra, som et nytt område
i Norges «kjernestruktur».  Utvikling av en sterk region)


Raskere og mer effektiv transport langs kysten mellom
Oslo og Kristiansand.


Bygge videre på eksisterende bystruktur og landbasert
industri


Gods på den nye banen (her er det mest å hente)


Koble sammen havner


En mer miljøvennlig utvikling av korridoren
(stamvegkorridor 3)hvor E18 suppleres med tog
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«Tvinges til mer 
miljøvennlig tenkning» 


«Grenland et 
knutepunkt mellom 
øst, vest og sør» 
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7 OPPGAVE 6: Konsepter 


Hvilke prinsipielle løsninger er best ut fra 
de behov og mål som har kommet fram så 
langt på verkstedet? En slik løsning kalles 
et konsept, som egentlig er å forstå som 
et eller flere sett av tiltak for det aktuelle 
området.  
 
I arbeidet med å utvikle konsepter 
benytter vi oss av 4-trinnsmetodikken. 
Disse fire er:  
 


1. Vi må gjøre tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av transportmiddel 
2. Vi må bruke den infrastruktur vi har enda bedre 
3. Vi har noen penger til mindre forbedringer 
4. Vi har ubegrenset med penger og kan gjøre det som trengs 


På verkstedet ble det fokusert på trinn 2, 3 og 4. 


 


Ut fra dette fikk deltakerne følgende oppgave:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Oppgaven 
Prosesslederne kommer nå rundt med lapper. Trekk en lapp for din gruppe 
 


- Hvis det står 0 penger, så er premisset at vi må bruke det vi har enda bedre, 
altså å foreslå løsninger basert på dagens infrastruktur. 0 penger kan være litt, 
men ikke til store investeringer  


- Hvis det står et lite beløp, har vi penger til mindre forbedringer. Det vil si at vi kan 
ha noen nye tiltak, men ikke de store milliardene som trengs for å bygge vei- 
eller banestrekninger 


- Hvis beløpet er ubegrenset, skal du jobbe med de optimale løsningene, og ikke 
tenke på kostnadene 


 
Arbeidsform:  


- Velg gruppeleder (vent på felles instruks fra prosesslederne) 
- Referent er enten tildelt eller velges/ pekes ut av gruppeleder 
- Alle tenker hver for seg i fem minutter på oppgaven - bruk gjerne kartene 
- Ta runder med et eller to momenter fra hver 
- Tegn streker, og skriv ned forklaringer på kart 


 
Tidsramme: 30 minutter! 
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7.1 Gruppenes svar 


De ulike gruppene fikk i oppgave å utvikle konsepter med utgangspunkt i: ingen penger, 3,5 
milliarder eller uendelig med penger. Nedenfor er konseptene fra alle gruppene listet opp, sortert på 
de ulike ressurstilgangene. 


 
Konsepter med 0 penger:  


• Konseptet blir basert på prosjekter som allerede er besluttet, som Bypakken, E18 og 
InterCity.  


o Det innebærer blant annet:   
 Et knutepunkt langs E18 for ekspressbuss, som gir raskere reisevei 


til Oslo og Kristiansand.  
 Ved Skjelsvika etableres et intermodalt knutepunkt for buss og tog. 
 Det blir etablert forbindelse fra Herøya til Porsgrunn.  
 Bypakken medfører bedre kollektiv, sykkelveinett og gangnett. 
 Dagens Bratsbergbane blir videreutviklet og materialet blir 


optimalisert.  
 Ny Riksvei 36 bygges fra Skyggestein til Skjelbreistrand.  
 Frier Vest industriområde utvikles og kobles mot en forsterket E18.  
 Breviksbanen blir brukt som bybane og busser blir koblet mot denne.  


 


Konsepter med 3,5 milliarder: 
• Et godt kollektivknutepunkt i Porsgrunn 
• Koble Skien og Porsgrunn sammen - sentral stasjonslokalisering 
• Planleggingsmidler til Grenlandsbanen 
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• Bratsbergbanen opprustes for gods og persontrafikk 
• Opprusting Bratsbergbanen Nordagutu - Brevik, forbindelse videre til 


Kongsberg/Notodden 
• Styrke knutepunkt, flytte Skien stasjon til sentrum 
• Minst 2 tog i timen 
• Styrke havneforbindelsen for godstogene 
• Buss Arendal/Kristiansand, ny terminal tog/buss Skjelsvik 
• Veifremkommelighet? 
• IC Vestfold -dobbeltspor til Porsgrunn 
• Oppgradere Porsgrunn stasjon 
• Kollektivknutepunkt Porsgrunn - Skien 
• Buss til Sørlandsbyene - (elbuss) 
• Satsing på sykkel/gange i Porsgrunn/Skien 


 


 


Konsepter med endeløst av penger: 
• Ny Grenlandsbane, som blir en ny kystnær jernbane til Kristiansand. Denne kobles 


til en ny ringbane Nordagutu – Skien – Porsgrunn – Sannidal – Brødsjø. Det blir 
etablert stasjon og knutepunkt ved Skorstøl/Tangen. Banen blir supplert med nye 
tilførselsveier: Sannidal – Kragerø, Gjerstad – Akland - Risør, Akland – 
Tvedestrand.  


• Eidangerparsellen til Porsgrunn blir bygget. 
• Dobbeltspor over alt.  
• Ny Sørlandsbane fra Porsgrunn via Tangen, Brokelandsheia og Skorstøl. Denne 


kobles til ny ringbane for lokaltrafikk og gods: Porsgrunn – Brevik – Kragerø – 
Neslandsvatn – Bø – Nordagutu.  


• Det opprettes tre pendler:  
o Oslo – Larvik – Porsgrunn – Skien 
o Oslo – Larvik – Porsgrunn – Kristiansand 
o Notodden – Skien – Porsgrunn – Brevik 
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Eksempel på konseptbesvarelser 
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8 Deltakere 


Etternavn Fornavn Arbeidsgiver/organisasjon 


Ahnstrøm Anne-Gro Telemark fylkeskommune 
Arstein Per Kragerø kommune 
Ask Morten Statens veivesen 
Backe-Hansen Olav Skien kommune 
Bari Heidar Høgskolen i Telemark 
Berntsen Trond Magnus Høyskolen i Telemark 
Beyer Øystein Porsgrunn 
Bjørlo Thor Westergaard Norsk Bane AS 
Bjørlykke Cecilie Jernbaneverket 
Braathen Reidar Jernbaneforum Sør 
Caspersen Per Kvaale Vestfold fylkeskommune 
Dukene Jan Tvedestrand 
Egede-Nissen Bjørn Jernbaneverket, Strategi og samfunn  
Ellefsen Petter Vekst i Grenland IKS/ Grenland Havn  
Ellingsen Svein Olav ROM Eiendom 
Ettestad Arne Drangedal kommune 
Fjeld Torstein Naturvernforbundet i Grenland 
Foseid Maren Jernbaneverket 
Fossen Marius Jernbaneverket 
Furuseth Mads Høgskolen i Telemark, avd Porsgrunn 
Grunnsvoll Kjell Trygve Gjerstad kommune 
Gunnufsen Cecilie Statens veivesen Region sør  
Guren Lars Sandefjord Lufthavn AS 
Hagen Bjørn Kragerø kommune 
Hegland Kåre Preben Kragerø 
Heie Sætre Jorid Porsgrunn kommune 
Helseth Sjur Jernbaneverket, Strategi og samfunn  
Ingholm Leif NSB 
Kammerud Inger Jernbaneverket 
Kjær Andreas Bamble kommune 
Klein Erika Statens veivesen, region sør 
Klokkersveen Morten Jernbaneverket 
Kristensen Kåre Aust-Agder fylkeskommune 


Larsen Erik   Jernbaneverket/Erik Larsen 
informasjonstjenester 


Lid Marius Porsgrunn kommune 
Linderud Marit JBV 
Lindjord Jan Erik Kristiansand kommune 
Linnerud Marit Jernbaneverket 
Lium John Porsgrunn kommune, Byutvikling 
Lunden Per Kristian Risør kommune 
Løwe Endre Porsgrunn kommune 
Mersland Jens Gunnar Jernbaneverket 
Molvik Sigbjørn Telemark fylkeskommune 
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Myckland Henning NSB Trafikk og Plan 


Nohr Trine Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 


Olsen Andre Bamble kommune 
Pettersen Kåre Vestfold fylkeskommune 
Preede Eva Statens veivesen Region sør 
Regbo Rita Tønsberg kommune 
Riis-Johansen Terje Telemark fylkeskommune 
Saga Kristin NHO Vestfold 
Saga Reidar Åmli kommune 
Sanila Katrine Pettersen Jernbaneverket 
Skaiaa Oddvar Jernbaneforum Sør 
Solem Maria Westrum Statens veivesen 
Solvang Bjørn Bamble kommune 
Stensrud Ole Magnus Skien kommune 
Strand Jon-Olav Aust-Agder fylkeskommune 
Straume Magnus Drangedal Kommune  
Stubberød May-Lill Høgskolen i Telemark 
Stustad Runar Buskerud fylkeskommune 
Sundsvalen Hans Sauherad kommune 
Tangerås Lars Jernbaneverket 
Trandum Ingebjørg Kongsberg kommune  
Tønnessen Geir Arild Skien kommune 
Undrum Stine Ilebrekke Jernbaneverket 
Vaage Jarle Jarleson Jernbaneverket 
Vindvik Roy Arendal kommune 
Wesøy Stian Jernbaneverket  
Wiig Toril JBV Intercity 
Wiik Lise Telemark fylkeskommune 
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Forord 


Denne vedleggsrapporten om Interessenter inngår i Jernbaneverkets KVU (konseptvalgutredning) 
for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


 Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har 
en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/ Stavanger kan 
reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette 
forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik- Porsgrunn 
(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920 og 30 tallet. Strekningen 
blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. Dette 
arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og Aust 
Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 
Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 
innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet 
enda mer relevant.  


 I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 
konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 
Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 
Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, 
mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 
Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til 
måloppnåelse. Til sist er det gjort ulike analyser bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske 
analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet 
kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen. 


Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 
kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre 
politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i 
Nasjonal Transportplan. 


Denne rapporten er utarbeidet av prosjektteamet i JBV. Tema i denne rapporten er sammenstilling 
av interessentanalysen, hovedforfatter er Katrine Pettersen Sanila (prosjektteamet KVU 
Grenlandsbanen), den underliggende Interessentanalysen er utarbeidet i prosjektteamet av Maren 
Foseid og Katrine Pettersen Sanila i tillegg har følgende personer deltatt: Inger S Kammerud (tidl PL) 
og Jarle J Vaage. 


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine 
Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende 
deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen (kapasitet), 
Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob Kristiansen 
(estimering, usikkerhetsanalyse). 
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1 Innledning 


Jernbaneverket er en viktig samfunnsaktør. Våre omgivelser setter stadig høyere 
krav til innsikt og medbestemmelse. For å gjennomføre en utredning i tråd med 
overordnede mål og planer, er kartlegging av interessenter og kommunikasjon med 
dem et viktig virkemiddel. Det er gjennomført en interessentanalyse som er samlet i 
en egen fil (Vedlegg 1). Denne har kartlagt 104 interessenter, både ved identifisering 
og deres holdning til prosjektet. Dette dokumentet oppsummerer analysen. Det er 
utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for prosjektet med denne analysen som 
grunnlag. 


 


 


 


«En interessent er personer og grupper som blir positivt eller negativt berørt av 
prosjektet eller selv kan påvirke prosjektet. Interessentene kan ha ulike behov, 
forventninger og ønsker til prosjektet. Ikke alle interessenter er like viktige – fokuser 
på de viktigste». 
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2 KVU Grenlandsbanen - Bakgrunn 


KVU Grenlandsbanen er en konseptvalgutredning som er gitt i oppdrag til 
Jernbaneverket. Samferdselsdepartementet har gitt sin tilslutning til prosjektplanen i 
brev av 19. desember 2014.  


I transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling til Nasjonal transportplan 2014 – 
2023 (NTP) ble det påpekt at byggingen av en Grenlandsbane ville legge til rette for 
mellomdistanse/ fjerntog mellom Agderfylkene og Vestfold/Buskerud og 
hovedstadsområdet. Med Intercityutbyggingen av Vestfoldbanen, fremhevet 
komiteen at det ble lagt til rette for en framtidig sammenkobling av Vestfoldbanen og 
Sørlandsbanen.  


En ny banestrekning kan bidra til å binde sammen Østlandet og Sørlandet med et 
svært godt togtilbud. Komiteen viste til en betydelig redusert reisetid sammenliknet 
med i dag. Komiteen ba på denne bakgrunn om at det utarbeides en 
konseptvalgutredning for en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i 
første del av planperioden.  


 


Formålet med KVU Grenlandsbanen er å belyse: 
 
 Hvilke behov, mål og krav prosjektet skal tilfredsstille 
 Aktuelle konsepter for en utvikling av transportsystemet, slik at transportbehovene 


dekkes, klimagass og avstandskostnader reduseres, samtidig som regionens 
konkurransekraft styrkes. 


 Virkninger av ulike arealstrategier for transportsystemet 
 Transportmessige, regionale og samfunnsmessige virkninger av de ulike 


konseptene for person- og godstrafikk. 
 De vurderte konseptenes måloppnåelse. 


 


Tilrettelegging for medvirkning fra berørte interessenter underveis skal bidra til felles 
forståelse av utfordringer og muligheter. Utredningen skal gi en anbefaling av hvilket 
konsept som vurderes å være det beste for samfunnet. KVUen med etterfølgende 
KS1, skal være det faglige grunnlaget for en beslutning i regjeringen om det skal 
igangsettes planlegging etter plan- og bygningsloven og i tilfelle etter hvilket konsept.   
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3 Interessentidentifisering 


3.1 Primære interessenter 


Primære interessenter er noen ganger også referert til som "viktige interessenter." Denne 
gruppen er de sentrale for de fleste prosjekt eller utfall. De vil mest sannsynlig bli direkte berørt 
av prosjektet eller utfallet av det. 


Interessent Interessentbeskrivelse Behov 


Aust-Agder Fylkeskommune Potensiell bruker av nytt tilbud Se verksted og regionale planer 


Bamble Kommune Med i Grenlandssamarbeidet. 
Potensiell bruker av nytt tilbud 


Se verksted og regionale planer 


Barn og Unge Fremtidens brukere mobilitet 


Bring Logistics    Pålitelig gods på bane og 
omlasting 


Buskerud Fylkeskommune   Se verksted og regionale planer 


Bø Kommune   Se verksted og regionale planer 


CargoLink    Pålitelig gods på bane og 
omlasting 


CargoNet    Pålitelig gods på bane og 
omlasting 


DB Schenker   Pålitelig gods på bane og 
omlasting 


DHL Freight    Pålitelig gods på bane og 
omlasting 


Drangedal Kommune   Med i Grenlandssamarbeidet. 
Potensiell bruker av nytt tilbud 


Se verksted og regionale planer 


Gjerstad  Kommune Med i Grenlandssamarbeidet. 
Potensiell bruker av nytt tilbud 


Se verksted og regionale planer. 
Stasjon på Brokelandsheia 


Green cargo AB    Pålitelig gods på bane og 
omlasting 


Grenland havn - Brevik Høy interesse, spesielt i 
forbindelse med gods 


Pålitelig gods på bane og 
omlasting, og behov for utvikling 
av havnen 


Høgskole/universitet/ 


forskningsinst. 


Brukere av nytt tilbud, 
interessert i utvikling av 
området 


Lett tilgang til elever og mobilitet 
for disse. Bedre utveksling av 
kunnskap med Agder 


Høyskolen i Telemark Brukere av nytt tilbud, 
interessert i utvikling av 
området 


Lett tilgang til elever og mobilitet 
for disse. Bedre utveksling av 
kunnskap med Agder 
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Industribedrifter  Brukere av nytt tilbud, 
interessert i utvikling av 
området og muligheter som 
kan åpne seg for virksomheten 


Næring. Utveksling av 
arbeidskraft 


Kompetansebedrifter   Næringsutvikling og utveksling 
av arbeidskraft. Økonomisk 
vekst i regionen. 


Kragerø Kommune Med i Grenlandssamarbeidet. 
Potensiell bruker av nytt tilbud 


Se verksted og regionale planer. 
Tangen stasjon 


Nome Kommune   Se verksted og regionale planer 


NSB    Opptatt av å kjøre på nytt spor 
og tilby rutetilbud for 
persontrafikk 


Pendlere/arbeidsreisende Brukere mobilitet 


Porsgrunn Kommune Med i Grenlandssamarbeidet. 
Potensiell bruker av nytt tilbud 


Se verksted og regionale planer. 
Byutvikling og Porsgrunn 
stasjon. 


Siljan kommune Med i Grenlandssamarbeidet. 
Potensiell bruker av nytt tilbud 


Se verksted og regionale planer 


Skien Kommune Med i Grenlandssamarbeidet. 
Potensiell bruker av nytt tilbud 


Se verksted og regionale planer. 
Byutvikling og Skien stasjon. 


Telemark Fylkeskommune Opptatt av Telemark og 
utvikling av området 


Se verksted og regionale planer 


Turister og fritidsreisende Potensielle brukere Nå område enklere 


Tønsberg kommune Brukere Se verksted og regionale planer 


Vest-Agder Fylkeskommune   Se verksted og regionale planer 


Vestfold Fylkeskommune   Se verksted og regionale planer 


Åmli kommune   Se verksted og regionale planer 


 


3.2 Sekundære interessenter 


Mens primære interessenter er de som er mest direkte berørt av et prosjekt eller utfall, er 
sekundære interessenter også involvert i prosessen eller prosjekt. Sekundære interessenter har 
en interesse i prosjektet eller utfallet, selv om det er mindre viktig og direkte relatert enn for de 
primære interessentene. Vi kan si at disse sekundære interessenter "indirekte berørt" av utfall.   


Interessent Interessentbeskrivelse Behov 


Agderforskning   Næringsutvikling og utveksling 
av arbeidskraft 


Agder-Telemark Skogeigarlag Grunneiere i Grenland Grunneierbehov - realisere 
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verdier 


Eide-nettverket (frakt på skip)   Pålitelig gods på bane og 
omlasting, og utveksling av 
arbeidskraft 


Fylkesmannen i Aust-Agder   Se verksted og regionale planer. 
Spesielt opptatt av miljø. 


Fylkesmannen i Telemark KVUen sendes på høring 
hit, og har dermed stor 
påvirkning på 
sluttproduktet 


Se verksted og regionale planer. 
Spesielt opptatt av miljø 
(naturforvaltning, friluftsliv, 
forurensning, miljøvern, klima, 
landbruk, samfunnssikkerhet) 


Fylkesmannen i Vestfold   Se verksted og regionale planer. 
Spesielt opptatt av miljø. 


Grenlandssamarbeidet Samarbeid mellom 6 
Grenlandskommuner, som 
til sammen har stor 
påvirkning og høy 
interesse. 


Se verksted og regionale planer 


Grunneiere i fremtidig trasee Eier grunn der den 
fremtidige trase skal gå 


Behov for mest mulig økonomisk 
kompensasjon eller heine om 
sin grunn 


Grunneiere ved aktuelle 
knutepunk fremtidig trasee 


Eier områder knyttet til 
knutepunkter der den 
fremtidige trase skal gå 


Behov for mest mulig økonomisk 
kompensasjon eller heine om 
sin grunn 


Jernbaneforum sør Sterk 
interesseorganisasjon som 
jobber for kystbane 


Behov for å starte investering og 
forberede for kystbane. 


Jernbaneverket (JBV)   Skal ikke ha egeninteresser 


Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
(KMD) 


  Regional utvikling 


Kongsberg  Kommune   Se verksted og regionale planer 


Kristiansand havn (også til kina 
og Danmark) 


  Pålitelig gods på bane og 
omlasting, og behov for utvikling 
av havnen 


Kristiansand kommune Bruker av nytt tilbud Se verksted og regionale planer. 
Regional utvikling. Havn og 
flyplass. Kortere reisetid til Oslo. 


KS Agder    Næringsvekst i Agder 


Kystverket (KV)   Pålitelig gods på bane og 
omlasting, og behov for utvikling 
av havnen 


Larvik kommune   Se verksted og regionale planer 
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Midt-Telemark Næringsutvikling   Næringsvekst i Grenland. 
Næringsutvikling og utveksling 
av arbeidskraft. Økonomisk 
vekst i regionen. 


Naturvernforbundet, Telemark    Lite inngrep, økt kollektivtilbud 


Nettbuss, Sør  Konkurrerende tilbud til 
jernbane 


Behov for ikke miste 
markedsandel 


Node-klyngen   Næringsutvikling og utveksling 
av arbeidskraft. Økonomisk 
vekst i regionen. 


Norges Handicapforbund   Universell utforming 


Norsk bonde- og småbrukarlag    Lite inngrep, vern av dyrket 
mark 


Nor-way bussekspress Konkurrerende tilbud til 
jernbane 


Behov for ikke miste 
markedsandel 


Notodden Kommune   Se verksted og regionale planer 


Notodden Utvikling    Utvikling av Sørlandsbanen og 
Bratsbergbanen, person og 
godstransport 


Næringsforeningen 
Kristiansand 


  Næringsutvikling og utveksling 
av arbeidskraft. Økonomisk 
vekst i regionen. 


Riggen (IT-nettverk)   Næringsutvikling og utveksling 
av arbeidskraft. Økonomisk 
vekst i regionen. 


Risør  Kommune   Se verksted og regionale planer 


ROM eiendom   Kommersiell eiendomsutvikling 
på stasjonstomtene, men også 
med et samfunnsansvar 


Samferdselsdepartementet (SD) Bestiller og eier av 
prosjektet 


Godt beslutningsgrunnlag 


Sauherad  Kommune   Se verksted og regionale planer 


Telemark Bilruter Konkurrerende tilbud til 
jernbane 


Behov for ikke miste 
markedsandel 


Telemark bondelag    Lite inngrep, vern av dyrket 
mark 


Telemark turistforening Noe interesse for 
potensielle brukere, og 
inngripen i naturområder 


Økt turisme i regionen 


Tvedestrand Kommune   Se verksted og regionale planer 


Vekst i Grenland    Næringsutvikling og utveksling 
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av arbeidskraft. Økonomisk 
vekst i regionen. 


Vestviken kollektivtrafikk   Behov for å dekke matetilbudet 
til tog 


Visit Grenland AS  Arbeider for tilrettelegging 
for turisme i Grenland 


Økt turisme i regionen 


Visit Kragerø AS  Arbeider for tilrettelegging 
for turisme i Kragerø 


Økt turisme i regionen 


 


3.3 Andre interessenter 


Andre interessenter, også kalt tertiær interessenter, er ikke alltid inkludert i analyser og 
diskusjoner av prosjekter eller utfall, siden de vanligvis er ganske fjernt fra prosessen. Hvis de 
inkluderes, er de ofte referert til som "ytre" og kan spille en rådgivende eller påvirknings rolle. 


 


Interessent Interessentbeskrivelse Behov 


Brannvesen   Få interesser. Men generelt 
opptatt av sikkerhet og 
beredskap 


Båtforeninger   få/ingen. Opptatt av lite inngrep?


Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 


  Sikkerhet på selve banen og 
robust transportbehov 


Entreprenører   Opptatt av å kunne bygge banen 
og generelt av økonomisk vekst 
i området 


Finansdepartementet(FD) Liten interesse, men kan 
påvirke mye ifm KS1 


Gode KVUer 


Friluftrådenes Landsforbund, 
Grenland  


  Lite inngrep 


Friluftsorganisasjoner   Lite inngrep 


Idrettslag   Mobilitet 


Kjevik Lufthavn/ Avinor   Flere reisende fra lufthavnen 


Klima- og 
miljøverndepartementet 


  Nasjonale klimamål og 
miljøpolitikk 


Knutepunkt Sørlandet   Utvikling av bo- og 
arbeidsmarked, klimamål og 
velfungerende infrastruktur i de 
samarbeidende kommunene 
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Kongsbergregionen Samarbeidende 
kommuner i nedre 
Buskerud. Potensielle 
brukere 


Næringsutvikling og utveksling 
av arbeidskraft. Økonomisk 
vekst i regionen. Utvikling av 
Sørlandsbanen og 
Bratsbergbanen, person og 
godstransport 


LO Grenland    Næringsvekst i Grenland. 
Næringsutvikling og utveksling 
av arbeidskraft. Økonomisk 
vekst i regionen. 


Media   Ingen egeninteresse.  


NAF, Telemark   Liten egeninteresse 


Natur og Ungdom   Lite inngrep, økt kollektivtilbud 


NHO, Logistikk og transport, 
region Vestviken  


  Gode vilkår for godstransport 


NHO, Telemark    Næringsutvikling og utveksling 
av arbeidskraft. Økonomisk 
vekst i regionen. 


NHO, Vestfold   Næringsutvikling og utveksling 
av arbeidskraft. Økonomisk 
vekst i regionen. 


Norges jeger og fiskerforbund, 
Telemark 


  Lite inngrep 


Norges lastebileierforbund   Behov for ikke miste 
markedsandel 


Norges vassdrag- og 
energidirektorat (NVE) 


  Inngrep vassdrag 


Norsk bane    Behov for mer investeringer i 
Jernbane, og påvirke 
konseptene 


Norsk industri    Næringsutvikling og vekst. Gode 
vilkår for godstransport 


Norsk Lokomotivmannsforbund   Opptatt av å kjøre på nytt spor 
og tilby rutetilbud for 
persontrafikk 


Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD) 


  Næringsutvikling i regionen 


Politi   Få interesser. Men generelt 
opptatt av sikkerhet og 
beredskap 


Porsgrunn min by AS   Byutvikling og Porsgrunn 
stasjon. 
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Riksantikvaren   Verneinteresser 


Rådgivere   Næringsutvikling og utveksling 
av arbeidskraft. Økonomisk 
vekst i regionen. 
Prosjekteringsoppdrag 


Sandefjord lufthavn, Torp   Flere reisende fra lufthavnen 


Skoler   Mobilitet 


Sportsfiskerforening   Lite inngrep 


Statens vegvesen/ 
Vegdirektoratet 


  Litt usikker: behov for å bygge ut 
E18. Samarbeidspartner 


Syklistenes landsforening, 
Skien/Grenland 


  Noe interesse knytet til 
stasjonsutvikling 


Velforeninger   Få eller ingen 


Yrkestrafikkforbundet   Behov for ikke miste 
markedsandel 


 


3.4 Interessentkategorier 


Alle interessenter er delt inn i følgende kategorier: 
Interessentkategorier Inkluderer 


Andre Forskning, interesseorganisasjoner 


Beredskapsetater Politi, brann 


Fylkeskommune Telemark, Vestfold, Aust Agder, Vest 
Agder, Buskerud 


Grunneiere  


Kommune Innbyggere, administrasjon, politikere; alle 
Grenlandskommuner og de nærmeste 
nabokommuner i tilgrensende fylker 


Miljøvernorganisasjoner Organisasjoner i  


Næringsliv inkl. reiselivsnæring Visit Grenland, Visit Kragerø, konsulenter, 
entreprenører 


Nærmiljøinteresser Vel, idrettslag, friluftsliv foreninger 


Offentlig forvaltningsorganer/ etater Fylkesmann, direktorater, departement 


Regionråd Grenlandssamarbeidet 


Reisende Barn/ unge, potensielle reisende, pendlere, 
arbeid- og fritidsreiser 


Staten Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket 
andre departementer 


Transportører/ transportnæringen Transportselskap 


Transportører/ transportnæringen 
interesseorganisasjoner 


Forbund, landsforeninger 


Turister Turistforeninger 
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4 Målgrupper 


Interessentene er definert og vurdert i forhold til påvirkningskraft og interesse for 
prosjektet og er inndelt i fire ulike kategorier, der kommunikasjonsarbeidet må følges 
opp på ulike måter. Dette danner grunnlag for utarbeidelse av tiltaksplan for å følge 
opp kommunikasjon i forhold til interessentene og de ulike målgruppene. Dette finnes 
i kommunikasjonsplanen for prosjektet. 


4.1 Målgruppekategorier 


 


Figur 1 Interessentkategorisering pr 02.06.15 


Kategori Interessenter Kanal 


Tett oppfølging Samferdselsdepartementet, 
Grenlandssamarbeidet, direkte berørte 
kommuner, Telemark og Aust Agder 
FK. 


Direkte kontakt; 
Referansegruppe, 
ressursgruppe, Styringsgruppe, 
særmøter ved behov 


Opprettholde 
tilfredshet 


Potensielle brukere Direkte kontakt; 
Referansegruppemøter, 
ressursgruppemøter, særmøter 
ved behov 


Holdes informert SVV, andre departementer, 
beredskap, som har stor 
påvirkningskraft, men ikke 
nødvendigvis stor interesse 


Banenett, nettside, media, de 
med størst interesse er invitert 
med i ressursgruppe og 
referansegruppe (direkte 
kontakt) 


Observer/minimale 
tiltak 


Andre som kan ha interesse i 
prosjektet. Tilgrensede kommuner og 
fylkeskommuner, næringsliv 


Nettside, media, de med størst 
interesse er invitert med i 
ressurs/ referansegruppe 
(direkte kontakt) 
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4.2 Målgruppekart  







18 


Underlag Interessentanalyse KVU Grenlandsbanen 


 


KVU Grenlandsbanen – dokumentoversikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dette dokumentet 
 
  


KVU Grenlandsbanen  Hovedrapport 


Alternativanalyse  Delrapport 
Ikke‐prissatte virkninger  Delrapport 
Konseptbeskrivelse Delrapport 
Markedsanalyse  Delrapport 
Mulighetsrom og siling  Delrapport 
Netto ringvirkninger   Delrapport 
Prising av naturinngrep  Delrapport 
Prissatte virkninger Delrapport 
Transportanalyser  Delrapport 
Usikkerhetsanalyse Delrapport 
Verkstedsrapport  Delrapport 


Byutvikling, knutepunkt og arkitektur  Vedleggsrapport 
Dokumentasjon av kostnadsestimat Vedleggsrapport 
Gjennomføring‐ og kontraktstrategi Vedleggsrapport 
Markedsanalyse ‐ Vedlegg  Vedleggsrapport 
RAMS‐vurdering  Vedleggsrapport 
Referansealternativ Grenlandsbanen Vedleggsrapport 
Sammenstilling interessentanalyse Vedleggsrapport 







19 


Fre 


Vedlegg 6 Tiltaksplan 


 


 


 


 
 
 
 
 


Sammenstilling - interessentanalyse 


 


Utgitt juni 2015 


Utgave 1 


Utgitt av Strategi og samfunn/ Katrine Pettersen Sanila 


 


Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, N–2308 Hamar 


E-post postmottak@jbv.no 


 


05280 


Sentralbord/vakttelefon 








 


Markedsanalyse 
 


KVU Grenlandsbanen - vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen 


Mai 2016 







2 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Prosjekt nr. - navn: 


 


224558 – KVU 


Grenlandsbanen 
Strategi og Samfunn Øst 


Rapportnavn: 


 


Delrapport –  


Markedsanalyse 


 
Versjon Endringsbeskrivelse Dato Utarb. av: Kontr. av: Godkj. av: 


1.0 Endelig rapport 26.05.2016 K.W.Halvorsen


Analyse og 


Strategi 


M.Fossen 
Jernbaneverket 


J.J.Vaage, 


Jernbaneverket 


 


 Revidert     


 Revidert     


 


Saksnummer:  201404156  







3 


Innhold 


1 FORORD ....................................................................................................................................... 5 


2 SAMMENDRAG ............................................................................................................................ 6 


2.1 BAKGRUNN ............................................................................................................................... 6 


2.2 REGIONFORSTØRRING .............................................................................................................. 6 


2.3 KONKURRANSEFLATER FOR TOGET ............................................................................................ 7 


2.4 VURDERING AV ANDRE MARKEDER ............................................................................................. 8 


2.4.1 Reiser til fritidseiendommer ............................................................................................ 8 


2.4.2 Student- og elevreiser ..................................................................................................... 8 


2.4.3 Flyplassreiser .................................................................................................................. 8 


2.5 GODS ....................................................................................................................................... 8 


2.6 OPPSUMMERING AV ANALYSER .................................................................................................. 9 


3 INNLEDNING .............................................................................................................................. 10 


3.1 BAKGRUNN ............................................................................................................................. 10 


3.2 FORMÅL MED MARKEDSANALYSEN ........................................................................................... 12 


3.2.1 Potensial for regionforstørring ....................................................................................... 12 


3.2.2 Økt konkurransekraft for toget ...................................................................................... 12 


3.2.3 Andre markedssegmenter ............................................................................................. 12 


4 MARKEDSANALYSE PERSONTRAFIKK ................................................................................. 13 


4.1 POTENSIALE FOR REGIONFORSTØRRING .................................................................................. 13 


4.1.1 Modellen og forutsetninger ........................................................................................... 13 


4.1.2 Resultater ...................................................................................................................... 16 


4.1.3 Sensitivitetsanalyse ....................................................................................................... 18 


4.1.4 Alternative stasjonsplasseringer i konseptene .............................................................. 20 


4.1.5 Samlet vurdering ........................................................................................................... 20 


4.2 EFFEKT AV FORBEDRET TOGTILBUD - KONKURRANSEFLATEANALYSE ......................................... 22 


4.2.1 Modell og forutsetninger................................................................................................ 22 


4.2.2 Resultater ...................................................................................................................... 24 


4.2.3 Sensitivitetsanalyse Oslo-Kristiansand ......................................................................... 31 


4.2.4 Etterspørsel etter togreiser ........................................................................................... 35 


4.2.5 Samlet vurdering ........................................................................................................... 40 


4.3 ANDRE VURDERINGER AV MARKEDET ....................................................................................... 41 


4.3.1 Reiser til fritidseiendommer .......................................................................................... 41 


4.3.2 Studie- og skolereiser ................................................................................................... 42 


4.3.3 Flyplasstrafikk ............................................................................................................... 48 


4.3.4 Bedriftsklynger .............................................................................................................. 51 


4.3.5 Samlet vurdering ........................................................................................................... 53 


5 MARKEDSANALYSE GODSTRANSPORT ............................................................................... 54 


5.1 INNLEDNING ............................................................................................................................ 54 


5.2 JERNBANENS GODSTRANSPORTPRODUKTER ............................................................................ 54 


5.3 ØKT GODSTRANSPORT PÅ EKSISTERENDE SØRLANDSBANE ....................................................... 55 


5.3.1 Markedspotensial .......................................................................................................... 55 


5.3.2 Realisering av potensialet ............................................................................................. 56 


5.4 POTENSIAL FOR GODSTRANSPORT PÅ GRENLANDSBANEN ......................................................... 58 


5.4.1 Godsvolumer som oppstår i regionen ........................................................................... 58 







4 


5.4.2 Gods som ankommer regionen og skal videre ............................................................. 60 


5.5 SAMLET VURDERING ............................................................................................................... 61 


5.6 HVA HVIS GODSTOGENE FØLGER VESTFOLDBANEN OG VIDERE TIL GRENLANDSBANEN? ............. 62 


6 OPPSUMMERING ....................................................................................................................... 63 


7 KILDER ....................................................................................................................................... 65 







5 


1 Forord 


Denne delrapporten om Markedanalyse av Grenlandsbanen inngår i Jernbaneverkets KVU 


(konseptvalgutredning) for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


  
Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom historien har 


en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/ Stavanger kan 


reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette 


forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel Larvik- Porsgrunn 


(Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 1920 og 30 tallet. Strekningen 


blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den Genistreken. 


  


Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. Dette 


arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i Telemark og Aust 


Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 


  
Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget penger. 


Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn 


innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet 


enda mer relevant.  


  
I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 


konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 


Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 


Samferdselsdepartementet i juli 2014.   


  
I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov, 


mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av 


Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til 


måloppnåelse. Til sist er det gjort ulike analyser bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske 


analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet 


kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen. 


  
Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 


kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre 


politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og komme med i 


Nasjonal Transportplan. 


  
Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi. Tema i denne rapporten er markedet for toget 


som følge av en realisering av Grenlandsbanen. Hovedforfattere er Kaj W. Halvorsen (disiplinleder 


markedsanalyse), Johannes Raustøl (samfunnsøkonom) og Maren Louise Salte (samfunnsøkonom). 


I tillegg har følgende fagpersoner deltatt: Julie M. Amlie (sivilingeniør), Magnus Juul Røsjø 


(samfunnsøkonom).  


  


Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, Katrine 


Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab har følgende 


deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein Skartsæterhagen (kapasitet), 


Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove Geekie/Jakob Kristiansen 


(estimering, usikkerhetsanalyse). 
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2 Sammendrag 


2.1 Bakgrunn 


Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanen omfatter utredning av en sammenkobling av 


Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette er en jernbanelenke som ikke eksisterer i dag. Det er 


utarbeidet en analyse av markedspotensial ved utbygging av Grenlandsbanen. Markedsanalysen er 


et supplement til trafikkanalysene og de samfunnsøkonomiske analysene som utføres i KVUen. I 


denne rapporten presenteres markedsanalysen som er utført av Analyse & Strategi AS.  


Grenlandsbanen skal redusere reisetiden mellom Oslo og Kristiansand med tog. Gjennom sterkere 


konkurransekraft for toget skal man øke markedsandelen til miljøvennlig transport i korridoren. Det er 


imidlertid ikke bare reisetiden mellom ytterpunktene som reduseres. Reisetiden til toget på viktige 


delstrekninger blir også redusert. Effekten av dette er en regionforstørring i form av for eksempel et 


større arbeidsmarked, utvidete muligheter for valg av skole/studiested og økt tilgjengelighet til 


flyplassene i korridoren. 


Markedsanalysen bygges opp rundt følgende fire temaer: 


 Potensiale for regionforstørring 


 Endringer i togets konkurransekraft som følge av forbedret togtilbud  


 Andre vurderinger av markedet: Fritidsreiser, student- og skolereiser og flyplassreiser  


 Godstransport på bane  


2.2 Regionforstørring 


Analysen av potensialet for regionforstørring fokuserer på regionene Grenland, Agder, Buskerud og 


Vestfold. Utbyggingen av Grenlandsbanen vil legge til rette for nye reiserelasjoner og styrke 


eksisterende reiserelasjoner. Grenlandsbanen kan således bidra til regionforstørring ved å knytte 


Agder nærmere Grenland og Vestfold. Koblingen mellom Grenland og Vestfold blir dekket av 


utbyggingen av Intercity og tillegges mindre fokus i denne markedsanalysen. Analysene gjøres ved 


hjelp av en modell som beskriver et teoretisk mulighetsrom for hvor man kan bo og hvor man kan 


jobbe, innenfor rimelig reisetid med toget via Grenlandsbanen. Modellen bidrar først og fremst til å 


belyse forskjeller mellom konseptene. Modellen kan ikke benyttes for å predikere volumer av 


pendling. 


Resultatene fra analysen av regionforstørring tilsier at potensialet for regionforstørring, og togets 


markedspotensial, er størst i konsept M.1, etterfulgt av konsept Y.2, M.2 og tilslutt I.2. Konsept M.1 


med stopp på Tangen og i Porsgrunn, bidrar til å knytte Aust-Agder, Telemark og Vestfold tettere 


sammen. 


Konseptene med størst potensial for regionforstørring har stopp på Tangen fremfor Brokelandsheia. 


Tangen gir et større potensialet for regionforstørring enn stopp på Brokelandsheia, gitt 


framskrivingen av dagens befolkning og arbeidsplasser rundt stasjonene. Av den grunn vil vi i et 


regionforstørringsperspektiv anbefale stopp på Tangen fremfor Brokelandsheia i konseptene der det 


er mulig.  
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Figur 2-1. Potensiale for regionforstørring for konsepter, gitt reisetid med tog på maksimalt 45 
minutter  


 


Sensitivitetsanalysene gir i liten grad endringer i den innbyrdes rangeringen av konseptene. 


2.3 Konkurranseflater for toget 


Et økt togtilbud mellom Grenland, Vestfold og Agder, med redusert reisetid og økt frekvens, vil bidra 


til å styrke togets konkurransekraft på viktige reiserelasjoner. Styrket konkurransekraft for toget vil 


bidra til økt markedsandel og høyere etterspørsel etter togreiser. Endringer i togets konkurransekraft 


analyseres for 7 strekninger som er definert av prosjektet. Hensikten er å belyse togets 


konkurransekraft og markedsandel på strekningen før og etter en utbygging. Analysen tar 


utgangspunkt i den valgsituasjonen som ulike grupper reisende står overfor på de aktuelle 


strekningene i form av generaliserte kostander.  


Figur 2-2. Markedsandeler på KVUen’s utvalgte reiserelasjoner i referanse 2035 og etter 
utbygging av Grenlandsbane.  


 


Merk: Markedsandelene er beregnet på utvalgte strekninger i prosjektet, som påvirkeres av utbygging. Dette er: 


Oslo/Akershus-Kristiansand, Porsgrunn-Kristiansand, Tønsberg-Kristiansand og Torp-Kristiansand. 
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Utbygging av Grenlandsbanen gir en betydelig bedre konkurransekraft for toget for reisende som 


skal mellom Kristiansand og Oslo, Vestfoldbyene og Grenland. Figur 2-2 viser at toget kan ta store 


markedsandeler fra bil, buss og tog.  


I sensitivitetsanalysene (kap. 3.2.2) gjøres ytterligere analyser av togets konkurransekraft på 


strekningen Oslo-Kristiansand, i tre scenarier: Redusert billettprisene, tilnærmet samme reisetid som 


flyet (2½ timer) og økt frekvensen fra 1 til 2 avganger i timen. 


2.4 Vurdering av andre markeder 


Markedsgrunnlaget relatert til fritidsreiser, student- og skolereiser og flyplassreiser analyseres mer 


kvalitativt med utgangspunkt i de data som foreligger. 


2.4.1 Reiser til fritidseiendommer 


Basert på en vurdering av stasjonsplasseringen i de ulike konseptene, avstand til områder med høy 


tetthet av fritidseiendommer og reisevaner knyttet til fritidsreiser, vurderer vi markedspotensialet for 


Grenlandsbanen knyttet til reiser til fritidseiendommer i området som begrenset. 


2.4.2 Student- og elevreiser 


Per i dag er det en begrenset mengde studenter ved HSN Porsgrunn som bor slik til at det vil være 


naturlig å dagpendle med toget via Grenlandsbanen. Mengden studenter fra Vestfoldbyene indikerer 


imidlertid at Grenlandsbanen kan utløse et økt volum av studenter som ønsker å bo sør i Telemark 


eller nord i Agder, og pendle med tog fra Vegårshei eller Brokelandsheia/Tangen til HSN i 


Porsgrunn. 


Elevgrunnlaget i den videregående skolen rundt stasjonene Tangen, Brokelandsheia, Vegårshei og 


Nelaug er relativt begrenset. Videre vil hoveddelen av elevmassen primært søke seg til 


videregående skoler (VGS) i eget fylke. Det reelle passasjergrunnlaget blant VGS-elever på 


fjerntoget nordover til Grenland anses derfor som lite og bør tillegges begrenset vekt. 


2.4.3 Flyplassreiser 


Torp har et bedre flytilbudet enn Kjevik, men mange reisende vil ha behov for å reise via 


Gardermoen. IC Vestfold vil gi et godt tilbud til reisende fra Grenland og Vestfold som skal til Torp og 


Gardermoen. 


Grenlandsbanen vil først og fremst bidra til å gjøre Torp og Gardermoen mer tilgjengelig for reisende 


som starter sin reise langs Grenlandsbanen eller sør for Grenlandsbanen. Det forventes i liten grad 


at reisende fra Grenland og Vestfold vil ta tog til Kjevik. Konsept Y.2, M.1 og M.2 anses som noe 


bedre enn konsept I.| ettersom Tangen ligger lettere tilgjengelig for befolkningen i sørvestre 


Telemark enn Brokelandsheia. Reisetiden med Y.2 er 2 min raskere enn M.1 og 5 min raskere enn 


M.2. Konsept I.1 er 10 min tregere enn Y.2 på de stasjonstrekningene de begge dekker. 


2.5 Gods 


Dagens Sørlandsbane vil fortsette å være primærrute for godstransport mellom Oslo, Kristiansand 


og Stavanger, ettersom det planlegges for godstransport kun i avvikssituasjoner over Vestfoldbanen. 


Behov for godstransport på Grenlandsbanen vil dermed kunne drives av: 


 Godsvolumer som oppstår i regionen (som følge av produksjon) 


 Godsvolumer som ankommer regionen (f. eks med skip) og skal videre vestover til 


Kristiansand/Stavanger 
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Godsvolumene som oppstår i regionen er industrigods som i all hovedsak fraktes med skip. 


Volumene over Grenland havn er generelt sett innsatsvarer til industrien eller eksport av industriens 


produksjonsvarer. Dette godset vil ha begrenset nytte av en Grenlandsbane, med unntak av 


potensielle «feeder»-løsninger for kortere jernbanetransporter fra produksjonssted til havn, 


tilsvarende som kalktoget med kalkstein til Norcem som fraktes 10 km fra Porsgrunn til Brevik.  


Transittgods, det vil si gods som ankommer regionen og skal videre, er i dag beskjedent. Det ligger 


et potensial i å avlaste østsiden av Oslofjorden med gods som skal til Vestlandet og nordover 


gjennom økt containertransport over havnene i Grenlandsregionen. Utvikling av Brevik havn og 


evntuelt Vestsiden av Frierfjorden (Frier Vest) for intermodale transporter kan underbygge en slik 


satsing.  


Det er utfordrende å anslå hva dette kan bety av godsvolumer, men gitt en slik satsing vil 


Grenlandsbanen kunne påvirke og medvirke til et eventuelt tilbud og konseptene vil slå noe ulikt ut. 


Fra Frier Vest vil det på grunn av terrengmessige forhold være lettere å nå Midtre trasé med et 


sidespor, enn Ytre trasé, og avstanden til Indre trasé er lengre enn Midtre trasé. 


2.6 Oppsummering av analyser 


Tabellen oppsummerer funnene i markedsanalysene som er utført. En mer utfyllende versjon av 


tabellen finnes i avsnitt Tabell 6-1. 


Tabell 2-1. Oppsummering av markedsanalyser 


Konsept Y.2 M.1 M.2 I.1 


Regionforstørring +++ ++++ ++ + 


Konkurranseflate ++++ +++ ++ + 


Reiser til 
fritidseiendommer 


Reisende til fritidseiendommer i korridoren antas i stor grad å fortsette å kjøre bil. 
Markedssegmentet bør tillegges begrenset vekt. 


Studenter og 
skoleelever 


De fleste studenter antas å bo nært studiestedet. De fleste elever ved 
videregående skole pålegges å gå på skole i eget fylke og nærmest hjemmet. 
Passasjergrunnlaget vil være dagpendlende studenter og elever som får plass 
på andre skoler enn nærskolen. Passasjergrunnlaget anses som relativt 
begrenset. 


Flyplassreiser Toget vil kunne ha en nøkkelrolle i å bringe reisende fra sør i Telemark og i 
østlige Agder til Torp og Gardermoen. Raskeste reisetid er å fortrekke, det vil si 
Y.2. Både Brokelandsheia og Tangen ligger nært E18, for reisende som ønsker å 
parkere bilen og ta toget videre. 


Bedriftsklynger Det finnes bedriftsklynger i Kongsberg, Oslo-området og Grenland som kan 
tenkes å utvikle strategiske samarbeidsrelasjoner til klynger på Sørlandet i 
Kristiansand-Areandalsregionen. En Grenlandsbane vil legge til rette for enklere 
tjenestereiser mellom Oslo/Buskerud/ Vestfoldbyen/Grenland og 
Agder/Sørlandet. 


Gods Grenlandsbanen vil frigjøre godskapasitet på deler av dagens sørlandsbane. 
Usikkert om Grenlandsbanen vil utløse store endringer i godsstrømmene i 
korridoren ettersom det finnes andre flaskehalser. Etablering av havn, nærings- 
og logistikkområde ved Frier vest vil kunne dra nytte av å etablere et sidespor til 
midtre trasee (M.1/M.2) 
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3 Innledning 


3.1 Bakgrunn  


Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanen omfatter utredning av en sammenkobling av 


Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette er en jernbanelenke som ikke eksisterer i dag, og omtales 


som Grenlandsbanen. Som et supplement til trafikkanalysene og de samfunnsøkonomiske 


analysene som utføres i KVUen, ønskes det en analyse av markedspotensial ved utbygging av 


Grenlandsbanen. I denne rapporten presenteres en markedsanalyse som er utført av Analyse & 


Strategi AS.  


Konseptene som analyseres i markedsanalysen er de samme som i alternativanalysen. Tabell 2-1 


gir en oversikt over konseptene i analysen. I figur 2-1 illustreres de i et kart.  


Tabell 3-1. Beskrivelse av konseptene i analysen  


Konsept Inneholder Stasjoner på Grenlandsbanen 


I.1  


 


Byutviklingskonseptet: Indre korridor. 


Vestfoldbanen og ny bane om Skien, 
med ny stasjon i Skien sentrum 


Brokelandsheia, Skien S og Porsgrunn 


M.1  Fylkesplankonseptet: Midtre korridor. 


Vestfoldbanen og ny bane om 
Porsgrunn 


 


Tangen og Porsgrunn 


Bratsbergbanen og InterCity betjener Skien 


M.2 Billigkonseptet: Som M.1, men med 


enkeltspor og lavere dimensjonerende 
hastighet 


Tangen og Porsgrunn 


Bratsbergbanen og InterCity betjener Skien 


Y.2  


 


Hastighetskonseptet: Ytre korridor. 


Vestfoldbanen og ny bane om Eidanger 
Tangen og Eidanger. 


Metrobuss mellom Eidanger stasjon og Porsgrunn / 
Skien  
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Figur 3-1. Illustrasjon av konsepter som analyseres 
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3.2 Formål med markedsanalysen 


Grenlandsbanen skal redusere reisetiden mellom Oslo og Kristiansand med tog. Det skal øke 


markedsandelen til miljøvennlig transport i korridoren. Det er imidlertid ikke bare reisetiden mellom 


ytterpunktene som reduseres. Også reisetiden til toget på viktige delstrekninger reduseres, og 


effekten av dette er en regionforstørring i form av for eksempel et større arbeidsmarked, utvidete 


muligheter for valg av skole/studiested og økt tilgjengelighet til flyplassene i korridoren. 


Markedsanalysen for persontransport bygges derfor opp rundt følgende tre temaer: 


 Potensiale for regionforstørring 


 Endringer i togets konkurransekraft relativt til andre transportmidler, som følge av 


forbedret togtilbud  


 Andre vurderinger av markedet: Fritidsreiser, student- og skolereiser og flyplassreiser  


3.2.1 Potensial for regionforstørring 


Analysen av potensialet for regionforstørring fokuserer på regionene Grenland, Agder, Buskerud og 


Vestfold. Utbyggingen av Grenlandsbanen vil legge til rette for nye reiserelasjoner og styrke 


eksisterende reiserelasjoner. Grenlandsbanen kan således bidra til regionforstørring ved å knytte 


Agder nærmere Grenland og Vestfold. Koblingen mellom Grenland og Vestfold blir dekket av 


utbyggingen av Intercity og tillegges mindre fokus i denne markedsanalysen. Analysene gjøres ved 


hjelp av en modell som beskriver et teoretisk mulighetsrom for hvor man kan bo og hvor man kan 


arbeide innenfor rimelig reisetid med toget via Grenlandsbanen.  


3.2.2 Økt konkurransekraft for toget 


Et økt togtilbud mellom Grenland, Vestfold og 


Agder, med redusert reisetid og økt frekvens vil 


bidra til å styrke togets konkurransekraft relativt til 


andre transportmidler som bil, buss og fly. Styrket 


konkurransekraft for toget på viktige reiserelasjoner 


vil bidra til økt markedsandel og høyere etterspørsel 


etter togreiser. Endringer i togets konkurransekraft 


analyseres for 7 utvalgte strekninger. Hensikten er 


å belyse togets konkurransekraft og markedsandel 


på strekningen før og etter en utbygging. Analysen 


tar utgangspunkt i den valgsituasjonen som ulike 


grupper reisende står overfor på de aktuelle 


strekningene i form av betalbare kostnader og bruk 


av tid. Ulike reisende med ulike formål (fritid, arbeid, 


tjeneste) kan ha ulik betalingsvilje for reiser. 


3.2.3 Andre markedssegmenter 


Markedsgrunnlaget relatert til fritidsreiser, student- 


og skolereiser og flyplassreiser analyseres mer kvalitativt med utgangspunkt i de data som 


foreligger.  


Innsikten fra markedsanalysen skal supplere andre analyser som utføres i KVUen og bidra inn i 


beslutningen om prioriteringen av konseptene. Analysen fokuserer derfor mer på å differensiere 


mellom konseptene enn å anslå et fremtidig passasjernivå.  


 


Definisjoner:  


Regionforstørring: Regionforstørring handler 


om å utvide mulighetsrommet for reiserelasjoner. 


Redusert reisetid, nye spor og stasjoner vil legge 


til rette for nye reiserelasjoner med toget, som 


tidligere ikke har vært mulige eller ikke ansett 


som attraktive. 


Konkurransekraft: Konkurransekraft til et 


reisemiddel handler om attraktiviteten til denne 


transportarten, relativt til andre tilgjengelige 


transportarter. Vi beregner konkurransekraft i 


monetære verdier – generaliserte kostander 


(definert i kapittel 4.2.1). For eksempel vil 


redusert reisetid for toget øke togets 


konkurransekraft. Det samme vil redusert 


billettpris eller økt frekvens.  
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4 Markedsanalyse persontrafikk 


Som en introduksjon til markedsanalysene av persontrafikk er det nyttig å løfte blikket å gjøre noen 


vurderinger knyttet til verdien av å bygge Grenlandsbanen, utover det som skiller mellom 


konseptene.  


Grenlandsbanen gir en betydelig forbedret korridor fra Vestfold og Grenland, til Sørlandet og 


Vestlandet med toget. For fjerntoget fra Oslo til Stavanger muliggjør den nye grelandslinken en ny 


rute, over Vestfold på Intercity-strekningen (IC). Byene langs IC-strekningen er befolkningstunge. 


Sammenlignet med dagens Sørlandsbane legger derfor Grenlandsbanen til rette for at 


befolkningsgrunnlaget for toget blir mangedoblet på strekningen Oslo-Kristiansand. 


Konkurranseflateanalysene våre viser at toget får betydelig forbedret konkurransekraft på 


strekninger fra Vestfold og til Kristiansand. Sammen med høy befolkningskonsentrasjon kan dette 


legge til rette for et betydelig marked for toget, selv om ikke reisevolumene i dag er store.  


De følgende analysene behandler skillet mellom konseptene, da dette vil være et viktig 


beslutningsgrunnlag for valg av korridor for Grenlandsbanen.  


4.1 Potensiale for regionforstørring 


Vi analyserer potensialet for regionforstørring ved å se på antall mulige relasjoner mellom befolkning 


og arbeidsplasser som er mulig i de ulike konseptene. Kobles nye eller store bo- og arbeidsområder 


sammen øker potensiale for regionforstørring. Analysen er en god tilnærming for å synliggjøre 


potensialet for regionforstørring, og for å skille mellom de ulike konseptene. Analysen kan ikke 


brukes til å si noe om faktiske pendlingsmønster. 


Analysen av mulighetsrom for pendling med tog utføres for konseptene som er med i utredningen 


(se Tabell 3-1). I kapittel 4.1.1 beskrives modellen og forutsetningene kortfattet. For en mer detaljert 


beskrivelse av modellen, se Vedleggsrapport, kap. 1.   


4.1.1 Modellen og forutsetninger 


Om modellen 


Pendlere utgjør et viktig markedsgrunnlag for toget. Denne gruppen reisende representerer et relativt 


stabilt kundesegment som reiser ofte og forutsigbart. Regionsforstørringsmodellen har utgangspunkt 


i mulighetsrommet for disse reisende. Modellen finner antall potensielle pendlingsrelasjoner som er 


mulige med tog i konseptene.  
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Figur 4-1. Illustrasjon av en potensiell pendlingsrelasjon i regionsforstørringsmodellen 


 


Regionforstørring beregnes ved å summere 


produktet av befolkning og arbeidsplasser som kan 


kobles sammen innen akseptabel reisetid innenfor 


togsystemet. Et togsystem med kun to stasjoner, 


stasjon A og stasjon B, kan brukes som eksempel: 


Stasjon A ligger i er et boområde utenfor en liten by 


og stasjon B ligger i sentrum av den lille byen. 


Reisetiden med tog mellom A og B er innenfor det 


som er definert som akseptabelt.  


Hvis det bor 100 personer innenfor 10 minutters 


kjøretid fra stasjon A og det finnes 100 


arbeidsplasser innen 5 minutters gange fra stasjon B, gir dette en regionforstørring = 10 000 (100 


personer x 100 arbeidsplasser). Beregningen gjøres i begge retninger for hvert stasjonspar. La oss 


si at det er 10 arbeidsplasser innen 5 min gange fra stasjon A og 50 personer som bor innen 10 min 


kjøring fra stasjon B, så vil disse 500 pendlingsmulighetene legges sammen med 10 000, slik at det 


totalt mellom stasjon A og B er 10 500 pendlingsmuligheter i togsystemet  


Frekvensen angir antall togavganger per time. Høyere frekvens øker mulighetsrommet for pendling, 


og gir dermed økt potensiale for regionforstørring. Potensialet for pendling reduseres med økt 


avstand. Bosteds- og arbeidsrelasjoner med lang avstand vektlegges derfor mindre i modellen.  


Forutsetninger 


I modellen inkluderes kun reiserelasjoner som benytter seg av Grenlandsbanen. Det vil si reiser med 


det fremtidige fjerntoget som har hele eller deler av reisen på Grenlandsbanen. Strekningene er 


illustrert med røde linjer i Figur 3-2.  


 1) Hele reisen benytter Grenlandsbanen 


 2 og 4) Reisen benytter deler av Grenlandsbanen 


 3) Reisen foregår kun på Grenlandsbanen  


Det er altså slik at reiser til avgreiningspunktet fra vest, eller til stasjonen i Grenland fra øst, ikke 


tillegges vekt i modellen ettersom disse ikke påvirkes av en utbygging av Grenlandsbanen.  


 


Beregning av Regionforstørring: 


𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑠𝑡ø𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔𝐾 =  ∑ 𝐵𝑖 ∗ 𝐴𝑗


𝐾


 | 𝑡, 𝑓, 𝑑 


 
K =  Konsept 
i =  Stasjon nært bosted 
j =  Stasjon nært arbeidsted 


B =  Befolkning 
A =  Arbeidsplasser  
t =  Reisetid   
f = Frekvens 
d =  Reisetidsfølsomhet 
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I modellen tillates bytte 


til andre tog (Intercity, 


Bratsbergbanen, 


Sørlandsbanen) eller 


metrobuss (Eidanger-


Porsgrunn-Skien) for å 


nå andre viktige 


arbeidssteder enn der 


fjerntoget stopper. Et 


bytte medfører 


imidlertid økt reisetid og 


en ulempe for den 


reisende. I modellen 


øker reisetiden med 20 


min for hvert bytte på 


reiseruten. 


 


De ulike konseptene har noe ulik stasjonsstruktur. Tabell 4-1 viser hvilke stasjoner som gjelder på 


Grenlandsbanen for de ulike konseptene.  


Tabell 4-1. Stasjoner for de fire utbyggingskonseptene mellom Larvik og Vegårdshei 


Utbyggingskonsept Stasjoner mellom Larvik og Vegårdshei 


Hastighetskonseptet - Y.2 Eidanger, Tangen 


Fylkesplankonseptet - M.1 Porsgrunn, Tangen 


Billigkonseptet - M.2 Porsgrunn, Tangen 


Byutviklingskonseptet - I.1 Porsgrunn, Skien S og Brokelandsheia 


Øst for Grenlandsbanen er det i analysen lagt til grunn at fjerntoget stopper på stasjonene Larvik, 


Torp, Tønsberg, Drammen og Oslo. Vest for Grenlandsbanen er det i analysen lagt til grunn likt 


stoppmønster for fjerntoget som for dagens Sørlandsbane.  


Vi forutsetter at 60 minutter er maksimal akseptabel reisetid mellom bo- og arbeidssted (Fearnley m. 


fler. (2012); Kjørstad m. fler. (2010)). Reisetiden deles i 10 minutter kjøring med bil fra bosted, 45 


minutters reisetid med tog (inkludert bytte for relasjoner der det er aktuelt), og 500 meter (ca. 5 


minutter) gange fra stasjon til arbeidsplass. Alle relasjoner som tilfredsstiller disse kriteriene i 


konseptene er med i flatedekningsanalysen. Reisetidsfølsomheten medfører at relasjonene 


vektlegges mindre når reisetiden øker. Ulike forutsetninger knyttet til reisetid, reisetidsfølsomhet og 


befolkning- og arbeidsplasser rundt stasjonene belyses i sensitivitetsanalysen i kapittel 4.1.3. 


Befolkningen rundt stasjonsområdene er fremskrevet til 2035-nivå basert på SSBs MMMM-scenario 


for kommunen der stasjonen ligger. Antallet arbeidsplasser er fremskrevet med den økonomiske 


veksten som regjeringen legger til grunn i sin perspektivmelding 2013 (Meld. St. 12 (2012-13)). 


Figur 4-2. Reisestrekninger som inngår i regionforstørringssanalysen 
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4.1.2 Resultater 


Figur 4-3 illustrerer potensiale for regionforstørring i de ulike konseptene slik de er definert i 


konseptvalgutredningen. Potensialet er størst i konsept M.1, og medfører at markedsgrunnlaget for 


pendling med toget antas å være størst i dette konseptet.  


Figur 4-3. Potensiale for regionforstørring for konsepter, gitt reisetid med tog på maksimalt 45 
minutter 


 


Konsept M.1 


Potensialet for regionforstørring anses størst i konsept M.1, da dette konseptet gir størst 


mulighetsrom for pendling. De største driverne for regionforstørring i konsept M.1 er reiserelasjonene 


Porsgrunn - Tangen og Larvik – Tangen. Begge kan gjennomføres innenfor 45 minutter reise med 


tog, henholdsvis 17 minutter og 30 minutter.  


45 minutters reisetid med tog i konsept M.1 muliggjør reiser fra Tangen til Torp og Larvik, fra 


Vegårshei til Porsgrunn, fra Nelaug til Tangen, samt fra Tangen til Porsgrunn og Skien (inkl. 


overgang)1. Konsept M.1 bidrar dermed til regionforstørring mellom Telemark og Vestfold, Aust-


Agder og Telemark/Grenland, samt internt i Telemark.  


Konsept Y.2 


Potensialet for regionforstørring er noe lavere i konsept Y.2, enn i konsept M.1, da dette konseptet 


gir noe mindre mulighetsrom for pendling. De største driverne for regionforstørring i konsept Y.2 er 


reiserelasjonene Eidanger – Tangen og Larvik – Tangen, med reisetid på henholdsvis 15 og 28 


minutter med tog.  


45 minutters reisetid med tog i konsept Y.2 muliggjør reiser fra Eidanger til Tangen, Tangen til Larvik 


og Torp, fra Vegårshei til Tangen og Eidanger, fra Tangen til Nelaug, samt fra Vegårshei til Larvik. 


Konsept Y.2 bidrar dermed til regiongforstørring mellom Telemark og Vestfold, Aust-Agder og 


Telemark/Grenland, og internt i Telemark. På marginen bidrar konseptet til regionforstørring mellom 


Aust-Agder ved at man innenfor akseptabel pendlingstid akkurat rekker å reise mellom Vegårshei og 


Larvik. 


                                                      


1 Togreise mellom Tangen og Skien inkluderer overgang fra fjerntoget til IC-tog i Porsgrunn. 
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Potensialet for regionforstørring er noe lavere i konsept Y.2 enn M.1 ettersom reisende i konsept Y.2 


må bytte til metrobuss ved Eidanger stasjon for å nå arbeidsplassene i Porsgrunn og Skien. 


Overgangen medfører økt reisetid fra Aust-Agder og Tangen til Grenland sammenliknet med M.1. 


Dermed vektlegges pendlingsrelasjonene mindre og potensialet for regionforstørring er noe lavere i 


Y.2 enn i M.1. Pendlingsrelasjonene mellom Tangen og Vestfold vektlegges noe mer i Y.2 enn M.1 


på grunn av kortere reisetid i konseptet. Selv om potensialet for regionforstørring er størst i konsept 


M.1 er da potensialet for regionforstørring mellom Tangen og Vestfold noe større i Y.2 enn i M.1.   


Konsept M.2 


Potensialet for regionforstørring er lavere i konsept M.2, enn i konsept M.1 og Y.2. De største 


driverne for regionforstørring i konsept M.2 er tilsvarende som for M.1 reiserelasjonene Porsgrunn - 


Tangen og Larvik – Tangen. Ettersom reisetiden i konsept M.2 er noe lenger enn i M.1 vektlegges 


relasjonene mindre og medfører lavere potensial for regionforstørring.   


45 minutters reisetid med tog i konsept M.2 muliggjør samme reiserelasjoner som i konsept M.1 med 


unntak av Tangen – Skien. Ettersom reisetiden er lenger i M.2 bidrar det til et lavere potensial for 


regionforstørring enn i M.1.  


Konsept I.1 


Potensiale for regionforstørring er lavest i konsept I.1.  


De største driverne for regionforstørring i konsept I.1 er reiserelasjonene Skien – Brokelandsheia og 


Porsgrunn – Brokelandsheia, med reisetid på henholdsvis 23 og 31 minutter med tog. Maksimal 45 


minutters reisetid med toget muliggjør også pendling mellom Larvik og Brokelandsheia, 


Skien/Porsgrunn og Vegårshei og mellom Brokelandsheia og Vegårshei/Nelaug. I.2 bidrar 


hovedsakelig til regionforstørring mellom Aust-Agder og Grenland, men også mellom Vestfold og 


Aust-Agder og internt i Aust-Agder.  


En av hovedårsaken til at potensialet for regionforstørring er lavest i konsept I.1 er at 


mulighetsrommet for pendling er mindre i konsept I.1 enn i de andre konseptene som følge av at det 


ikke er stopp på Tangen i konseptet. Ettersom Tangen har større befolkning, og flere arbeidsplasser 


enn Brokelandsheia bidrar stopp på Tangen fremfor Brokelandsheia til større potensial for 


regionforstørring i konseptet.   


Tabell 4-2. Befolkning og arbeidsplasser rundt Tangen og Brokelandsheia 


 Tangen Brokelandsheia 


Befolkning (10 min med bil) 4 344 1 722 


Arbeidsplasser (500 m) 199 142 


En annen årsak til at I.1 har lavere potensialet for regionforstørring enn de andre konseptene er at 


reisetiden i dette konseptet er noe lenger enn i de andre konseptene. Det innebærerr både at man 


innenfor 45 minutters reisetid med tog kopler sammen færre områder, samt at mange reiserelasjoner 


vektegges mindre sammenliknet med de øvrige konseptene.  


Selv om potensialet for regionforstørring er lavest i konsept I.1 gir det bedre regionforstørring mellom 


Aust-Agder og Porsgrunn/Skien, og internt i Aust-Agder sammenliknet med de andre konseptene.  


Sensitivitetsanalyser knyttet til stasjonsplassering belyses og diskuteres nærmere i kapittel 4.1.4.  
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4.1.3 Sensitivitetsanalyse2 


Analysen av regionforstørring har flere parametere som er relevante for en sensitivitetsanalyse. I 


dette avsnittet utføres derfor sensitivitetsanalyser av reisetidsfølsomhet, akseptabel reisetid på toget, 


ulike reisetider mellom hjem og utreisestasjon, samt ulike gangavstander til arbeidsstedet. Se 


vedlegg 1 for figurer fra sensitivitetsanalysene.  


Uten reisetidsfølsomhet 


Resultatene fra analysen i kapittel 4.1.2 har forutsatt at reisende er følsomme for reisetid. Det betyr 


at relasjoner vektlegges mindre ettersom reisetiden mellom dem øker. Dersom man forutsetter at 


reisende ikke er følsomme for reisetid (og dermed at alle reiserelasjoner innenfor 45 min er like 


attraktive) endres forholdet mellom konseptene noe. Uten hensyn til reisetidsfølsomhet er fortsatt 


potensialet for regionforstørring størst i konsept M.1, deretter i Y.2 etterfulgt av I.1 og tilslutt M.1.  


Potensialet for regionforstørring øker for konseptene uten reisetidsfølsomhet. Hovedendringen i 


resultatet som følge av endret forutsetning for reisetidsfølsomhet er at forskjellen i potensiale for 


regionforstørring mellom konsept Y.2 og M.1 øker. Samtidig reduseres forskjellen mellom 


konseptene Y.2, I.1 og M.2. Årsaken til endringene er at befolkning og arbeidsplasser ved stasjoner 


som på marginen knyttes sammen nå tillegges mer vekt.  


For eksempel øker potensialet for regionforstørring for konsept M.1 relativt til de andre konseptene 


fordi relasjonene Skien – Tangen på marginene er inkludert i dette konseptet. Relasjonen kobler 


befolkningen rundt Tangen med mange arbeidsplasser i Skien, og uten hensyn til reisetidsfølsomhet 


vektlegges denne relasjonene tilsvarende relasjoner med kortere reisetid. 


Endring i akseptabel reisetid på toget 


Med reisetidsfølsomhet: 


Figur 4-4. Potensialet for regionforstørring i konsepter med ulike reisetid (med 
reisetidsfølsomhet). 30, 45, 60 og 80 minutters reisetid på toget.  


 


                                                      


2 Se vedlegg 1 kapittel 6.4.1 for mer detaljert fremstilling av resultatene fra sensitivitetsanalysen av analysen av 
regionforstrørring.  
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Dersom man beholder reisetidsfølsomhet, men endrer forutsetningene for akseptabel reisetid på 


toget til 30 min, 60 min eller 80 min, endres resultatene i liten grad. Endring i akseptabel reisetid på 


toget gir noe nivåforskjeller i tallet for regionforstørring, men endrer i ikke forholdet mellom 


konseptene som er det interessante i analysen. For alle reisetidene gir konsept M.1 størst potensial 


for regionforstørring, deretter kommer konsept Y.2, konsept M.2 og til slutt konsept I.1. 


Uten hensyn til reisetidsfølsomhet 


Uten hensyn til reisetidsfølsomhet har konsept Y.1 størst potensiale for regionforstørring for 


reisetider på 30, 60 og 80 minutter.  Årsaken er at man i konseptet, pga raskere reisetid, på 


marginen når flere byer i Vestfold. Med reisetid på 80 minutter er potensialet for regionforstørring like 


stort i M.1 og M.2. Se vedlegg 1 kapittel 6.4.1 for figur.  


Endring i forutsetninger for befolkning og arbeidsplasser rundt stasjoner 


Pendlere kan ha ulike preferanser for reisen til stasjonen og gangavstand til arbeidsplassen. Figur 


4-5 viser en sensitivitetsanalyse av 5 eller 10 min kjøring til stasjonen ved hjemstedet og 500m eller 


1000m gange til arbeidsplassen.  


I de foregående analysene har vi lagt til grunn 10 min kjøring til stasjon på hjemstedet og 500m 


gange fra stasjonen på arbeidsstedet. Dette vises som «10 min – 500m» i Figur 4-5.   


Figur 4-5. Sensitivitet for omkrets rundt bosted og arbeidssted. 


 


Ved å utvide akseptert gangavstand mellom stasjon og arbeidsplass fra 500m til 1000m styrkes 


stasjoner som har mange arbeidsplasser mellom 500-1000m unna stasjonen, som for eksempel 


Porsgrunn, Skien og Larvik.  


Resultatet fra analysen viser at endrede forutsetninger om kjøre- og gangavstand fra bosted til 


stasjonen har liten betydning prioriteringen av konseptene. I for alle kombinasjoner av kjøre- og 


gangtid vil potensiale for regionforstørring være størst i konsept M.1. Dersom akseptabel kjøretid 


reduseres fra 10 minutter til 5 minutter medfører det at konsept potensiale for regionforstørring 


reduseres for konsept Y.2 sammeliknet med de andre konseptene. Dette kan delvis forklares av at 


mye av befolkningsgrunnlaget rundt Eidanger stasjon bor mer enn 5 min unna stasjonen og at Y.2 


dermed «rammes» hardere av denne endringen i forutsetningene. 
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4.1.4 Alternative stasjonsplasseringer i konseptene 


Fra hovedanalysen i kapittel 4.1.2 fremkommer det at stasjonen på Tangen er en viktig årsak til at 


potensialet for regionforstørring er størst i konsept Y2. For å belyse dette nærmere vil vi i dette 


kapittelet gjøre analyser av alternative stasjonsplasseringer i konseptene. 


Stopp på Brokelandsheia i Y.2. M.1 og M.2 


For å ta bort effekten av stasjon på Tangen for potensialet for regionforstørring, vil vi i dette avsnittet 


utføre regionforstørringsanalysen under forutsetning av at konsept Y.2, M.1 og M.2 har stopp på 


Brokelandsheia, og ikke på Tangen. Konseptene I.1 er som beskrevet tidligere i utredningen.  


Dersom Y.2. M.1 og M.2 har stopp på Brokelandsheia i likhet med I.1, endres resultatene, jf. Figur 


4-6. Forskjellene mellom Y.2 og M.1 utliknes, M1 for.blir litt bedre enn Y.2. Det beste konseptet i 


dette scenariet blir konsept I.1. Hovedårsaken er at konsept I.1 som eneste konsept har stopp både i 


Porsgrunn og i Skien, samt at det har korteste reisetid mellom Brokelandsheia og Skien. Ettersom 


Skien både har flest arbeidsplasser innen 500 meter, og stor befolkning innenfor 10 minutters 


kjøretid får dette stor uttelling for potensialet for regionforstørring.  


Figur 4-6. Potensiale for regionforstørring for konsepter, gitt reisetid med tog på maksimalt 45 
minutter og stopp i Brokelandsheia 


 


 


Analysen av stopp på Brokelandsheia fremfor Tangen i konsept Y.2, M.1 og M.2 tilsier at stopp på 


Tangen gir større potensial for regionforstørring enn stopp på Brokelandsheia. Funnene knyttet til 


Tangen og Brokelandsheia baserer seg på data for befolkning og arbeidsplasser rundt stasjonene i 


2014, og prognoser for vekst frem mot 2028. Som vist i Tabell 4-2 så er det både flere 


arbeidsplasser og større befolkning rundt Tangen enn Brokelandsheia per i dag. En realisering av 


Grenlandsbanen vil først skje rundt år 2030. Mye kan ha utviklet seg i områdene rundt Tangen og 


Brokelandsheia frem til da. Vi vil derfor anbefale at det gjøres nye analyser av regionforstørring og 


stasjonsplasseringen når realiseringstidspunktet for Grenlandsbanen nærmer seg. 


4.1.5 Samlet vurdering 


Resultatene fra analysen av regionforstørring tilsier at stopp på Tangen gir et større potensialet for 


regionforstørring enn stopp på Brokelandsheia. Av den grunn vil vi i et regionforstørringsperspektiv 
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anbefale stopp på Tangen fremfor Brokelandsheia i konseptene der det er mulig. Dette medfører at 


potensialet for regionforstørring, og togets markedspotensial, er størst i konsept M.1, etterfulgt av 


konsept Y.2, M.2 og til slutt I.1.  


Sensitivitetsanalysene gir i liten grad endringer i den innbyrdes rangeringen av konseptene. 


Tabell 4-3. Samlet vurdering av analysen av regionforstørring 


Konsept Y.2 M.1 M.2 I.1 


Region-
forstørring 


Det teoretiske 
mulighetsrommet av 
befolkning og 
arbeidsplasser innen 
akseptabel reisetid 
med toget via 
Grenlandsbanens 


+++ 


Med likt stoppmønster 
som M.1 mellom 


Grenland og 
Vegårshei har dette 
konseptet mindre 


potensial for 
regionforstørring enn 


M.1 


 


++++ 


Med stopp i Tangen 
mellom Grenland og 
Vegårshei blir dette 
størst potensial for 
regionforstørring. 


 


++ 


Med stopp i Tangen 
mellom Grenland og 
Vegårshei har dette 
konseptet mindre 


potensial for 
regionforstørring 
enn M.1 og Y.2 


 


+ 


Ettersom dette 
konseptet ikke kan 


stoppe i Tangen, har 
dette konseptet minst 


potensial for 
regionforstørring  
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4.2 Effekt av forbedret togtilbud - Konkurranseflateanalyse 


Vi benytter en konkurranseflateanalyse for å vurdere effekten av et forbedret togtilbud. Forbedret 


togtilbud øker togets konkurransekraft relativt til de andre transportartene og antas å skifte 


markedsandeler over til toget. Konkurranseflateanalysen belyser mulig utvikling i togets 


markedsandeler for de ulike konseptene.  


Prosjektet har definert følgende nøkkelstrekninger for vurdering av konkurransekraft: 


 Oslo - Kristiansand  


 Porsgrunn - Kristiansand 


 Tønsberg - Kristiansand 


 Porsgrunn - Kongsberg* 


 Kongsberg - Kristiansand* 


 Torp - Kristiansand 


 Kongsberg - Larvik* 


*Utbyggingen av Grenlandsbanen påvirker ikke reisetiden for de som reiser med tog mellom 


Porsgrunn-Kongsberg, Kongsberg-Kristiansand eller Kongsberg-Larvik. Ettersom 


konkurransekraften til toget ikke endrer seg på disse tre strekningene gjøres det ingen videre 


analyse av konkurranseflaten for disse i markedsanalysen. Dette er nærmere beskrevet i 


Vedleggsrapporten, kap. 2. 


4.2.1 Modell og forutsetninger 


Om modellen  


Modellen tar sikte på å belyse valgsituasjonen som reisende har når de skal velge transportart på en 


gitt strekning. Formålet er å beregne endring i togets markedsandeler etter tilbudsforbedringen og 


sammenlikne markedspotensialet mellom konseptene.  


Det er flere forhold som er med på å bestemme 


konkurranseforholdet mellom transportartene. Pris og tid 


er de to viktigste variablene, men tilleggsfaktorer som 


sitteplass på reisen, byttetid, frekvens (skjult ventetid) er 


også med på å bestemme valget av transportmiddel. 


Reisende har ulik verdsetting av tid (VaT) og tar derfor 


forskjellige valg av transportart. En reisende med lav 


verdsetting av egen tid vil være tilbøyelig til å velge en 


treg transportart, mens en reisende med høy verdsetting 


av egen tid, oftere vil velge et raskere alternativ, selv om 


transportarten vanligvis har høyere betalbare kostnader 


(eks. billettkostnad). 


 


Forutsetninger 


Vi forutsetter i modellen at alle reisende velger transportarten som gir lavest generalisert 


reisekostnad (GK). Vi forutsetter også at informasjon om reisen (og kostnadene reisen medfører) er 


kjent for den reisende i forkant av valget. Alle kostnader som inngår i GK er inflasjonsjustert til 2016-


kroner.  


Definisjoner:  


Generalisert reisekostnad (GK): Angir 


trafikantenes samlede reiseoppofrelse ved en 


reise, målt ved summen av billettpris og 


verdsetting av gangtid, reisetid, byttetid osv. 


Verdsetting av tid (VaT): Verdien ulike 


reisende tillegger tiden sin. Fritidsreisende 


har lav generelt lavere verdsetting av tid enn 


arbeidsreisende og tjenestereisende  
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Ikke alle reisende står ovenfor en reell valgsituasjon. Mange vil i noen tilfeller oppfatte et 


transportmiddel som eneste reelle alternativ. Det kan f.eks. være bil til/fra hytten med hele familien, 


eller til/fra hjemsted langt unna kollektivnettet. Det kan være fly dersom man skal mellomlande. 


Disse reisende er bundet til en transportart og er ikke tilgjengelige for å øke togets markedsandeler 


til tross for tilbudsforbedringen. 


Modellen kan være sensitiv for små endringer i generaliserte kostnader som billettpris. Dersom to 


transportarter har like lang reisetid på en strekning så vil modellen forutsette at transportarten med 


lavest generaliserte kostnad velges, selv om den andre transportarten kanskje har en generalisert 


kostnad som ligger marginalt høyere. Slike tilfeller gjøres det oppmerksom på i vurderingen av 


resultatene.  


Reiseformål og verdsetting av egen tid 


Alle reisende verdsetter tid forskjellig. Det er likevel slik at ulike reisehensikter ofte bidrar til å påvirke 


hvordan den reisende verdsetter tiden sin. En som er på tjenestereise vil som regel vurdere tiden sin 


som svært viktig ettersom reisetiden ofte er betalt, eller går på bekostning av mulig betalt arbeidstid. 


Motsatt vil en som reiser på fritiden ofte ha en lavere verdsetting av sin tid. Verdsetting av tid er jevnt 


over høyere på lange reiser, enn på korte reiser (Ramjerdi m. fler. 2012). Figurene nedenfor og 


distribusjonene brukt i konkurranseflateanalysene er verdsetting av tid på lange reiser.  


Det antas at andelen reisende med ulik tidsverdi innenfor de tre kategoriene Tjenestereiser, 


Arbeidsreiser (til/fra arbeid) og Fritidsreiser kan beskrives med en log-normal distribusjon som vist i 


Figur 4-73. Som kurvene viser har størst andel av de reisende verdsetting lavere enn gjennomsnittet 


(altså medianen), mens noen har høyere. Variasjonen i verdsetting er skjevfordelt, som gjør at 


gjennomsnittlig verdsetting ligger høyere enn medianen.  


Figur 4-8 viser en akkumulering av arealet under figuren til venstre. Den grå kurven viser fortsatt 


Fritidssegmentet. Ut av figuren kan man lese at om lag 40% (0,4) av de reisende i dette segmentet 


har en verdsetting av egen tid mindre enn eller lik 100 kr per time. Om lag 75% verdsetter sin tid til 


200 kr per time eller mindre – det vil si at 25% av de reisende i fritidssegmentet verdsetter sin tid til 


mer enn 200 kr per time. 


Figur 4-7. Verdsetting av tid på lange reiser, 
distribusjon.  


 


Figur 4-8. Verdsetting av tid på lange reiser, 
akkumulert.  


 


Kilde: Ramjerdi m.fler. (2012) 


                                                      


3 Basert på Ramjerdi m. fler. (2010) «Den norske verdsettingsstudien 2010» TØI-rapport 1053 
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Den blå kurven viser tjenestereisesegmentet. Toppen er lenger til høyre og er lavere enn for 


fritidssegmentet. I tillegg er halen til tykkere. Det indikerer at Tjenestereisesegmentet generelt har en 


høyere verdsetting av tid enn fritidssegmentet, men også at det er en større variasjon i sin 


verdsetting av tid enn fritidssegmentet. 


Den grå kurven beskriver verdsettingen av egen tid innen Fritidsreisesegmentet. Kurven viser at det 


er flest reisende som verdsetter sin egen tid til ca 75 kr pr time. Mange verdsetter tiden høyere. 


Noen få verdsetter sin egen tid til 600 kr pr time.  


Den sorte kurven viser Arbeidsreisesegmentet. Figurene viser at verdsetting av egen tid antas å 


være noe høyere i dette segmentet. Mer enn 25% verdsetter sin tid til over 300 kr per time. Flest 


reisende i segmentet verdsetter tiden til 125 koner. 


Som ventet har Tjenestereisesegmentet den høyeste verdsettingen av egen tid. Mer enn 30% 


verdsetter sin egen tid til over 300 kr per time. Flest reisende i segmentet verdsetter tiden sin til 155 


kroner.  


Når alle andre faktorer i den generaliserte reisekostnaden er kjent og fast, er det den reisendes 


verdsetting av egen tid som er førende for valget av reisemiddel – forutsatt at det ikke foreligger 


andre tungtveiende grunner til å velge et bestemt reisemiddel4.  


4.2.2 Resultater 


Det største passasjergrunnlaget ligger på strekningen Oslo-Kristiansand. Her er også 


konkurransesituasjonen mest kompleks med både bil, buss, tog og fly. Denne strekningen 


analyseres derfor mer utførlig i rapporten enn de andre strekningene (se vedlegg for utførlig analyse 


av disse strekningene). 


Tolkningen av konkurranseflatemodellen gjøres i et diagram som viser sammenhengen mellom 


generalisert reisekostnad på vertikalaksen, og den reisendes verdsetting av tid (VaT) på 


horisontalaksen. Alle reisende forutsettes å velge den transportarten som ligger lavest i diagrammet 


(dvs. har lavest generalisert reisekostnad) for den verdsettingen av tid som gjelder for hver enkelt 


reisende.  


På grunn av ulik reisetid har de ulike transportartene ulik helning på tilhørende graf. Kortere reisetid 


gir flatere graf, og linjene vil dermed krysse hverandre. Ofte vil de raskeste transportartene ligge 


lavest ut til høyre i diagrammet, det vil si at de som har høy verdsetting av egen tid ofte vil velge en 


transportart med kort reisetid.   


Der grafen til to transportarter krysser hverandre, leses verdien for Verdsetting av tid (VaT) av. Ved 


hjelp av den avleste VaT og akkumulert log-normal distribusjon, identifiseres andelen av de reisende 


i segmentet som har en betalingsvilje som ligger høyere og lavere enn krysningspunktet, og som 


således har en preferanse for en av de to transportartene. Endring i arealet under 


distribusjonskurven (altså integralet) gir skiftet i antall reisende.  


Oslo-Kristiansand 


Tabell 4-4. Antall reiser i referanse 2035 i begge retninger for strekningen Oslo-Kristiansand 
fra transportmodellkjøring. Kilde: COWI (2016).   


  Bil Kollektivt Fly 


Antall reiser per dag i begge retninger i referanse 2035 960 600 500 


                                                      


4 Jf. forutsetning om at en del reisende er bundet til f.eks. bil eller fly 
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Markedsandel på strekningen 47 % 29 % 24 % 


 


Tabell 4-4 viser antall reiser på strekningen Oslo-Kristiansand fra COWI sine 


transportmodellkjøringer i referanse 2035. Både transportmodellkjøringene og denne 


konkurranseflateanalysen legger til grunn følgende reisetider mellom Oslo sentrum og Kristiansand 


sentrum: 


- Fly: 2t 39 min 


- Bil: 3t 59 min 


- Buss: 4t 44 min 


- Tog (referanse): 4t 21 min 


- Tog Y2: 3t 19 min 


- Tog M1:3t 21 min 


- Tog M2: 3t 26 min 


- Tog I: 3t 30 min 


Tabell 4-4 viser at bilreiser på strekningen Oslo-Kristiansand står for omtrent halvparten av alle 


reisene. Antallet som reiser med bil er 960. Dette inkluderer både fører og passasjer i de tilfellene 


hvor det er medpassasjerer.  


Det er færrest flyreiser på strekningen. Kollektivreiser har litt større markedsandel enn fly. 


Kollektivreiser inkluderer både tog og buss. Det skilles ikke mellom disse i resultatene fra COWI. Vi 


har gjort våre egne forutsetninger for å fordele de reisende på buss og tog. Dette kommer vi 


nærmere inn på i kapittel 4.2.4. 


Arbeidsreiser 


Tabell 4-5. Arbeidsreisesegmentet. Antall reiser i referanse 2035 i begge retninger for 
strekningen Oslo-Kristiansand fra transportmodellkjøring. Kilde: COWI (2016).   


  Bil Kollektivt Fly 


Antall reiser per dag i begge retninger i referanse 2035 24 54 132 


Markedsandel på strekningen 11 % 26 % 63 % 


Tabell 4-5 viser at 63 prosent av arbeidsreisene blir foretatt med fly. Fly er dermed det desidert mest 
betydningsfulle transportmiddelet for dette segmentet. I referansesituasjonen har kollektiv 26 prosent 
av reisene. Vi gjør flere vurderinger rundt referansesituasjonen i kapittel 4.2.4.  
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Figur 4-9. Konkurranseflate for arbeidsreiser på relasjon Oslo-Kristiansand.  


 


Kurven nederst viser verdsettingen av tid distribuert for reisende i Arbeidsreisesegmentet.  


Situasjon i referanse (sorte piler) 


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort fra de nye togkonseptene 


1. Til venstre i figuren ligger den grå linjen lavest og indikerer at bussen har lavest generalisert 
reisekostnad for segmenter med lav verdsetting av tid.  


2. Ved VaT=50 krysser bilen under bussen og er foretrukkent alternativ. 
3. Fra VaT=160 blir flyet mest gunstig og tar resten av markedet. 


Markedsandeler som følger: 


 Bussen har en liten del av markedet 


 Bilen har større del av markedet enn bussen. 


 Flyet har omtrent 2/3 av markedet.   


Dette viser at referansetrafikken i konkurranseflatemodellen stemmer godt overens med 


referansetrafikken i transportmodellen.  


 


Etter utbygging (grønne piler) 


Etter utbygging av Grenlandsbanen blir toget ca. 1 time raskere, og grafen endrer helning i figuren. 


Dette endrer markedsandelene:  


Markedsandelene blir som følger:  


 Bussen gjenstår med en svært liten del av markedet.  


 Færre vil velge bil på strekningen, og bilen får dermed lavere markedsandel.  


 Toget vinner store markedsandeler og tar andeler fra alle de andre transportmidlene. 
Konsept Y.2 tar flest markedsandeler. Konsept I.1 tar færrest. De raskere togkonseptene vil 
ta flere markedsandeler fra flyet.  
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 Flyet sitter igjen med en redusert markedsandelen. Flyet har fortsatt rundt 1/5 av markedet 
ved utbygging av konsept Y.2. Ved utbygging av konsept I vil flyet ha omtrent 1/3 av 


markedet.  


Fritidsreiser 


Tabell 4-6. Fritidsreisesegmentet. Antall reiser i referanse 2035 i begge retninger for 
strekningen Oslo-Kristiansand fra transportmodellkjøring. Kilde: COWI (2016).   


  Bil Kollektivt Fly 


Antall reiser per dag i begge retninger i referanse 2035 763 399 175 


Markedsandel på strekningen 57 % 30 % 13 % 


Tabell 4-6 viser at 57 % av arbeidsreisene blir foretatt med bil. Bilen er dermed det mest 


betydningsfulle transportmiddelet for dette segmentet. Fly har 13 % av reisene. I 


referansesituasjonen har kollektiv 30 % av reisene. Vi gjør flere vurderinger rundt 


referansesituasjonen i kapittel 4.2.4. 


 


Figur 4-10. Konkurranseflate for fritidsreiser på relasjon Oslo-Kristiansand. 


 


Kurven nederst i figuren viser verdsettingen av tid distribuert for reisende i Fritidsreisesegmentet.  


Situasjon i referanse (sort pil) 


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort fra de nye konseptene. Bussen har omtrent 2/3 av 


markedet og flyet omtrent 1/3. Bussen og toget (ref) har svært lik helning i figuren og toget har trolig 


en del av markedet til bussen i figuren. Små endringer i billettprisen kan skifte store deler av 


markedet.  


Vi vet at mange velger bil på fritidsreiser. Dette kommer ikke godt nok frem i modellen, da det er 


usikkert hvor mange passasjerer det er i hver bil, og/eller andre forhold som gjør reisende avhengig 


av bilen. Modellen legger til grunn 1,6 reisende i hver bil. Om antallet reisende i bilen hadde vært 
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større, ville bilen fremstått som mer konkurransedyktig i dette segmentet. En sensitivitetsanalyse 


viser at dersom man i snitt antar i underkant av 3 passasjerer i bilen, ville bilen tatt om lag halvparten 


av markedet i modellen. Senere beskriver vi også andre forhold som gjør reisende avhengige av 


bilen. Dette legger vi til grunn for vurderinger av skifte i markedsandeler.   


Etter utbygging (grønne piler) 


Etter utbygging av Grenlandsbanen blir toget raskere og endrer helning i figuren. Dette endrer 


markedsandelene:  


 Bussen gjenstår med en svært liten del av markedet.  


 De aller fleste vil foretrekke toget fremfor både buss og fly (de som ikke er bundet til fly av 
ulike årsaker). Toget (alle konsepter) fremstår også som mer konkurransedyktig enn bilen 
(også med i underkant av 3 reisende i bilen), men det er som nevnt sensitivt for antall 
passasjerer. Konsept Y.2 tar flere markedsandeler fra flyet enn konspet I.1.  


Tjenestereiser 


Tabell 4-7. Tjenestereisesegmentet. Antall reiser i referanse 2035 i begge retninger for 
strekningen Oslo-Kristiansand fra transportmodellkjøring. Kilde: COWI (2016).   


  Bil Kollektivt Fly 


Antall reiser per dag i begge retninger i referanse 2035 74 96 162 


Markedsandel på strekningen 22 % 29 % 49 % 


Tabell 4-7 viser at 49% av tjenestereisene blir foretatt med fly. Flyet er dermed det mest 


betydningsfulle transportmiddelet for dette segmentet. Bilen har 22% av antall reiser. I 


referansesituasjonen har kollektiv 29% av antall reiser. Vi gjør flere vurderinger rundt 


referansesituasjonen i kapittel 4.2.4. 


Figur 4-11. Konkurranseflate for tjenestereiser på relasjon Oslo-Kristiansand. 


 


Kurven nederst i figuren viser verdsettingen av tid distribuert for reisende i Tjenestereisesegmentet 
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Betalbare kostnader5 knyttet til tjenestereiser dekkes som regel av arbeidsgiver. Derfor antar vi at 


den reisende i dette segmentet primært står overfor valg om bruk av egen tid, skjult ventetid og 


andre faktorer som ikke er direkte betalbare, i valget av transportmiddel.  


Situasjon i referanse (sorte piler):  


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort fra de nye konseptene: 


1. Til venstre i figuren ligger den grå linjen lavest og indikerer at bussen har lavest generalisert 
reisekostnad for segmenter med lav verdsetting av tid.   


2. Bilen tar en del av markedet mellom bussen og flyet.   
3. Flyet tar deretter den største andelen av markedet. 


Modellen treffer godt i forhold til flyets dominerende andel. Modellen tilskriver bilen en noe sterkere 


konkurransekraft enn bussen, sammenliknet med hva transportmodellen indikerer. 


Etter utbygging (grønne piler) 


Etter utbygging av Grenlandsbanen blir toget raskere, og tilhørende graf endrer helning i figuren. 


Dette endrer markedsandelene:  


1. Toget tar markedsandelen til bussen for reisende med medium og lav verdsetting av tid.  
2. Toget blir foretrukket opp til omtrent VaT=150-200, avhenger av utbyggingskonsept.  
3. Flyet er foretrukket for de med høyest verdsetting av tid. 


Markedsandelene blir som følger:  


 Toget tar markedsandelene fra alle transportmidler. Hvor store markedsandeler avhenger av 
utbyggingskonsept. Konsept Y.2 virker å kunne ta om lag halve markedet. Konsept I.1 vil ta 
en mindre markedsandel, om lag 1/3. M.1 ligger omtrent midt mellom konsept Y.2 og I.1.  


 


Porsgrunn-Kristiansand 


Tabell 4-8: Antall reiser i referanse 2035 i begge retninger for strekningen Oslo-Kristiansand 
fra transportmodellkjøring. Kilde: COWI (2016).   


  Bil Kollektivt 


Antall reiser per dag i begge retninger i referanse 2035 280 50 


Markedsandel på strekningen 85 % 15 % 


Antall reiser per segment    


Arbeidsreiser  15 6 


Fritidsreiser 212 27 


Tjenestereiser 33 15 


Tabell 4-8 viser at i referansesituasjonen på strekningen Porsgrunn-Kristiansand er det bilen som er 


det mest attraktive transportmiddelet. Bilen har 85% av markedet på denne strekningen. Det er flest 


fritidsreiser på strekningen.  


Både transportmodellkjøringene og denne konkurranseflateanalysen legger til grunn følgende 


reisetider mellom Porsgrunn sentrum og Kristiansand sentrum: 


- Bil: 2t 7 min 


- Buss: 2t 49 min (Inkl reise Porsgrunn – Skjelsvik) 


- Tog (referanse): 3t 30 min 


- Tog Y.2: 2t 11 min (straffes for bytte på Eidanger stasjon) 


                                                      


5 Billett, bompenger og bensinutgifter.  
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- Tog M.1:1t 47 min 


- Tog M.2: 1t 52 min 


- Tog I.1: 1t 56 min 


Ved utbygging av Grenlandsbanen blir toget mer attraktivt. Av togkonseptene er det M.1 som er det 


mest attraktive togkonseptet. I motsetning til de andre strekningene er Y.2 minst attraktivt på denne 


strekningen. Dette skyldes at med konsept Y.2 må reisende fra Porsgrunn ta metrobuss til Eidanger 


for å bytte til toget. I tillegg til ekstra reisetid påfører dette de reisende en belastning i form av 


opplevd kostnad ved å bytte transportmiddel. Konsept Y.2 blir mer attraktivt, men klarer ikke 


konkurrere med bilen på denne strekningen i noen av segmentene. Dette vises i figurene i vedlegg 


2.  


Ved utbygging tar toget (konsept M.1, M.2 og I.1) markedsandeler i særlig fritidssegmentet og 


tjenestereisesegmentet. Her blir toget det mest attraktive transportmiddelet, og toget tar hele 


markedet. Bilen har fortsatt størst markedsandel i arbeidsreisesegmentet.  


Av togkonseptene er det M.1 som er det mest attraktive togkonseptet. I motsetning til de andre 


strekningene er Y.2 minst attraktivt på denne strekningen. Dette skyldes at med konsept Y.2 må 


reisende fra Porsgrunn ta metrobuss til Eidanger for å bytte til toget. I tillegg til ekstra reisetid påfører 


dette de reisende en belastning i form av opplevd kostnad ved å bytte transportmiddel.  


For å ta mest reiser fra bil og buss på strekningen bør man bygge konsept M.1. 


Figurer for de ulike reisesegmentene finnes i vedlegg 2. kapittel 2.4.  


Tønsberg-Kristiansand 


Tabell 4-9. Antall reiser i referanse 2035 i begge retninger for strekningen Oslo-Kristiansand 
fra transportmodellkjøring. Kilde: COWI (2016). 


  Bil Kollektivt 


Antall reiser per dag i begge retninger i referanse 2035 61 25 


Markedsandel på strekningen 71 % 29 % 


Antall reiser per segment      


Arbeidsreiser  2 3 


Fritidsreiser 54 17 


Tjenestereiser 5 4 


Tabell 4-9 viser at i referansesituasjonen på strekningen Tønsberg-Kristiansand er det bilen som er 


det mest attraktive transportmiddelet. Fordelingen av reiser viser at det er en del fritidsreiser på 


strekningen.  


Ved utbygging av Grenlandsbanen skifter markedsandelene ettersom toget blir mer attraktivt. Etter 


utbygging er toget det mest attraktive transportmiddelet på strekningen. Av togkonseptene er det Y.2 


som er det mest attraktive togkonseptet. Konseptet tar derfor større markedsandeler fra bilen og 


bussen enn de andre togkonseptene. Dette vises i figurene i vedlegg 2. For å ta mest reiser fra bil og 


buss på strekningen bør man bygge konsept Y.2. Konsept M.1 er nest best.  


Torp-Kristiansand 


Tabell 4-10. Antall reiser i referanse 2035 i begge retninger for strekningen Oslo-Kristiansand 
fra transportmodellkjøring. Kilde: COWI (2016). 


  Bil Kollektivt 


Antall reiser per dag i begge retninger i referanse 2035 1 0 
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Markedsandel på strekningen NA NA 


Antall reiser per segment      


Arbeidsreiser  0 0 


Fritidsreiser 1 0 


Tjenestereiser 0 0 


Tabell 4-10 viser at i referansesituasjonen er det svært få reiser på strekningen. COWI opplyser at 


det er stor usikkerhet knyttet til tallene.  Fra transportmodellen er det bare 1 reise for bil per dag. 


Dette er for usikkert til å forutsette at bilen har hele markedet. Vi antar derfor ingen reisende på 


denne strekningen (runder ned til 0) i vår beregning av markedsandeler.  


Konkurranseflatefiguren kan likevel være en fin indiaktor på endringen i konkurransesituasjonen for 


toget for reiser fra dette området til Kristiansand. Vi oppsummerer derfor funnene fra 


konkurranseflateanalysen nedenfor.  


I referansesituasjonen i markedsanalysen på strekningen Torp-Kristiansand er det bilen som er det 


mest attraktive transportmiddelet på arbeidsreiser og tjenestereiser, mens på fritidsreiser er bussen 


mest attraktiv. Dette vises i figurene i Vedleggsrapporte, kap. 2.  


Både transportmodellkjøringene og denne konkurranseflateanalysen legger til grunn følgende 


reisetider mellom Torp og Kristiansand sentrum: 


- Bil: 2t 42 min 


- Buss: 3t 39 min (inkl Torp – Foksrød) 


- Tog (referanse): 4t 42 min (via Drammen) 


- Tog Y2: 2t 8 min 


- Tog M1:2t 10 min 


- Tog M2: 2t 15 min 


- Tog I: 2t 19 min 


Ved utbygging av Grenlandsbanen skifter markedsandelene som følge av at toget blir mer attraktivt. 


Etter utbygging blir toget det mest attraktive transportmiddelet på strekningen. Av togkonseptene er 


det det Y.2 som blir det mest attraktive togkonseptet.  


Togkonseptene tar så godt som hele markedet på denne strekningen, og ingen ting skiller derfor 


mellom konseptene. 


4.2.3 Sensitivitetsanalyse Oslo-Kristiansand 


Vi gjør tre sensitivitetsanalyser på strekningen Oslo-Kristiansand. Dette er redusert billettpris (fra 249 


kr til 199 kr), redusert reisetid (til 2,5 time) og økt frekvens (1 tog i timen). Sensitivitetsanalysene tar 


utgangspunkt i fritidsreisesegmentet og tjenestereisesegmentet. Et viktig formål med denne 


sensitivitetsanalysen er å vurdere hvor sterkt toget kan konkurrere med flyet på denne strekningen.  


Redusert billettpris 


I denne sensitivitetsanalysen reduserer vi billettprisen på strekningen Oslo-Kristiansand fra 249 kr til 


199 kr. Vi analyserer endringen for fritidsreiser. Vi analyserer ikke tjenestereisesegmentet i denne 


sensitivitetsanalysen, ettersom vi har antatt at tjenestereisesegmentet ikke opplever noen kostnader 


knyttet til billettpris, da dette betales av arbeidsgiver.   


I figuren viser vi endringen for toget i Y.2. Den reduserte billettprisen gjør at toget tar marginalt mer 


av flymarkedet. Toget nærmer seg med dette hele markedet for fritidsreiser.  
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Figur 4-12. Konkurranseflate for Fritidsreiser på relasjon Oslo-Kristiansand. Redusert 
billettpris på toget (konsept Y.2) fra 249 kroner til 199 kroner. 


 


Redusert reisetid til 2,5 timer med toget 


I denne sensitivitetsanalysen reduserer vi reisetiden med toget på strekningen Oslo-Kristiansand fra 


3 t og 19 min, til 2 t og 30 min. I figuren viser vi endringen for toget i Y.2. Den reduserte reisetiden 


gjør at toget blir mer attraktivt og tilhørende graf skifter ytterligere ned i figuren. Ettersom 


Grenlandsbanen allerede har en dominerende rolle i markedet, utgjør ikke endringen knyttet til 


billettpris så veldig mye i forhold til økning i antall passasjerer i fritidssegmentet.  
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Figur 4-13. Konkurranseflate for Fritidsreiser på relasjon Oslo-Kristiansand. Redusert reisetid 
på toget (konsept Y.2) fra 3 timer og 19 minutter til 2 timer og 30 minutter.  


 


Figur 4-14. Konkurranseflate for Tjenestereiser på relasjon Oslo-Kristiansand. Redusert 
reisetid på toget (konsept Y.2) fra 3 timer og 19 minutter til 2 timer og 30 minutter. 
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For tjenestereiser vil forbedret attraktivitet for toget få større betydning da toget i utgangspunktet er 


mindre konkurransedyktig mot flyet, jf. Figur. Vi ser at toget med redusert reisetid potensielt kan ta 


hele flymarkedet. Reisetiden mellom fly og tog er lik, og deres tilhørende grafer har derfor lik helning 


i figuren. At toget ligger lavere i figuren (les: mer attraktivt) skyldes blant annet at flyet har en rekke 


bytter som gjør at reisen vektlegges som mer kostbar for den reisende.  


 


Økt frekvens fra 1 til 2 avganger i timen 


I denne sensitivitetsanalysen øker vi frekvensen på toget på strekningen Oslo-Kristiansand fra 1 


gang i timen til 2 ganger i timen. Økt frekvens betyr at den skjulte ventetiden reduseres. Med en 


avgang i timen antas passasjerene i snitt å ha 30 min skjult ventetid. Dette representerer 


kostnaden/ulempen ved at kollektivreisemiddelet ikke har avgang og ankomst akkurat når den 


reisende ønsker det. Den reisende må gjøre tilpasninger i tidsplanen sin før og etter reisen for å 


reise med kollektivt. Ved 2 avganger i timen reduseres skjulte ventetid fra 30 min til 15 min. 


I figuren viser vi endringen for toget i Y.2. Den oransje linjen skifter marginalt ned, og toget blir litt 


mer konkurransedyktig i begge segmenter.  


Figur 4-15. Konkurranseflate for Fritidsreiser på relasjon Oslo-Kristiansand. Økt frekvens på 
toget (konsept Y.2) fra 1 avgang i timen til 2 avganger i timen.  
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Figur 4-16. Konkurranseflate for Tjenestereiser på relasjon Oslo-Kristiansand. Økt frekvens 
på toget (konsept Y.2) fra 1 avgang i timen til 2 avganger i timen. 


 


For tjenestereiser ser vi at skiftet i tog-kurven blir noe mer markert enn for fritidssegmentet. Det 


skyldes at tjenestereisende antas å ha en høyere tidskostnad knyttet til den reduserte skjulte 


ventetiden. Dermed får frekvensendringen mer betydning for tjenestereisesegmentet enn for 


fritidsreiser. Dessuten har flyet fortsatt en betydelig markedsandel i tjenestereisesegmentet, selv 


etter utbygging av Grenlandsbanen. En ytterligere styrking av toget gjennom økt frekvens bidrar 


således til en reell vekst i markedsandeler for toget relativt til flyet.  


Oppsummering 


En utbygging slik at toget får like kort reisetid som flyet vil kunne flytte hele markedet av ubundene 


reisende fra fly over til tog. De som er bundet til fly f.eks de som skal videre med fly til andre 


destinasjoner, vil forbli flypassasjerer.  


Økt frekvens har lavest effekt på generaliserte kostnader for toget av våre 3 sensitivitetsanalyser. 


Likevel ser vi at økt frekvens får større betydning på markedsandel og antall reiser, enn redusert 


billettpris. Dette skyldes at tjenestereisesegmentet også blir påvirket av økt frekvens, noe det ikke 


ble av redusert billettpris. Flyet har i utgangspunktet en større markedsandel i 


tjenestereisesegmentet. Dette gjør at økt frekvens gir flere reiser med toget, enn redusert billettpris.  


 


4.2.4 Etterspørsel etter togreiser 


Med de foreliggende resultatene om skift i markedsandeler, er det nærliggende å vurdere virkninger 


på passasjergrunnlaget til toget. Transportmodellkjøringen beregner antallet passasjerer på de 


definerte strekningene per transportart og etter reisehensikt. Med disse passasjertallene som 


utgangspunkt beregnes, det i dette avsnittet, antall passasjerer per transportart gitt skiftene 


markedsandeler som utbygging av Grenlandsbanen kan ventes å gi. 


Det beregnede antall passasjerer på toget etter en utbygging hviler på en rekke antakelser. 


Antagelsene er prøvd å gjenspeile virkeligheten på best mulig måte. Likevel vil det høyst sannsynlig 
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være avvik mellom beregningene og det man vil kunne observere. Det er usikkerheter knyttet til 


både konkurransekraften til hver transportart og konkurranseflatene dem imellom. Videre er det 


usikkerhet knyttet til ulike segmenters verdsetting av tid og distribusjonen. Dette kommer i tillegg til 


den usikkerheten som allerede ligger i transportmodellen som har beregnet referansegrunnlaget for 


passasjerantallet. Beregningene som presenteres i dette avsnittet er således beheftet med stor 


usikkerhet og bør nyttes med varsomhet. 


Det er viktig å merke seg at i motsetning til dagens situasjon, ligger ferdig utbygget Inter City til Skien 


til grunn for både Referanse 2035 og utbyggingssituasjon.  


Markedet for togreiser - Referanse 


Transportmodellkjøringene viser fordelingen av passasjerer og reisende på ulike transportmidler på 


hver av de 7 definerte strekningene. Som det fremgår av  


Figur 4-17, er fly og bil de to dominerende transportartene samlet sett for de 7 strekningene. Flyet 


har sitt passasjergrunnlag utelukkede fra strekningen Oslo-Kristiansand, mens bilen er dominerende 


på alle strekningene.  


For å vurdere det reelle markedsgrunnlaget for toget er det imidlertid ikke reelt å ta med alle bil- og 


flyreisende i betraktningen.  


 Tall fra Avinor viser at 40% av de som flyr mellom Kjevik og Gardermoen har en tilknyttet 


flyvningtil en annen flyplass i Norge, eller til en flyplass i utlandet. Disse flypassasjerene 


antas å ville fly Oslo-Kristiansand, uavhengig av om det kommer et godt togalternativ som 


følge av Grenlandsbanen6. Følgelig tas 40% av de flyreisende ut av totalmarkedet for toget.  


 En rekke reiser vil være krevende eller svært dyrt å gjennomføre uten bil. Dette gjelder for 


eksempel reiser til fritidseiendommer med mye bagasje, tjenestereiser med demomateriell, 


reiser på tidspunkt der kollektivtilbudet er begrenset eller reiser mellom destinasjoner der 


kollektivreiser er lite tilgjengelig. Dessverre finnes det begrenset med data å støtte seg på i 


forhold til hvor mange dette gjelder. For analysene er følgende lagt til grunn:  


o 80% av bilreisende i fritidssegmentet vil alltid kjøre bil. 


o 50% av bilreisende i arbeidsreisesegmentet vil alltid kjøre bil. 


o 10% av bilreisende i tjenestereisesegmentet vil alltid kjøre bil. 


Transportmodellen skiller ikke mellom buss og tog, og definerer dette som en transportart 
«Kollektivt». For splitte kollektivpassasjerene i buss og tog, er det tatt utgangspunkt i passasjerdata 
fra NSB som oppgir at det i 2015 var om lag 275 reisende pr dag med tog på strekningen Oslo-
Kristiansand, hvilket gir toget en markedsandel på 52% og bussen 48%7. Dette gjelder kun 


                                                      


6 Det må nok også bygges ut en bane for tog i høy hastighet fra Grenlandsbanen til Kristiansand før toget kan konkurrere om 
disse passasjerene. 


7 I figuren vises transportmodellens anslag på kollektivreisende som sort søyle og markedsanalysens oppsplitting i tog og 
buss som grå søyler 
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strekningen Oslo-Kristiansand. På de øvrige strekningene settes togets markedsandel til 0%i 
referanse ettersom det har tilnærmet ingen konkurransekraft i referansealternativet.  


Figur 4-17. Passasjermarkedet. Referanse 2035. Samlet for 4 strekninger som påvirkes av 
utbyggingen av Grenlandsbanen. 


 


Det reelle passasjermarkedet som toget antas å kunne konkurrere om summerer seg til drøyt 900 
passasjerer pr dag, samlet for de 4 strekningene som påvirkes av Grenlandsbanen og derfor vil 
kunne endre markedsandel.  


Transportmodellen deler reisende inn i tre segmenter etter reisehensikt, Tjenestereiser, 


Arbeidsreiser og Andre.  Passasjergrunnlaget fordeler seg svært ulikt mellom de definerte 


strekningene. Figur 4-18 viser størrelsen passasjermarkedet på de ulike strekningene, fordelt i 


segmenter. 
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Figur 4-18. Antall passasjerer, etter strekning og reisehensikt. Kilde: Cowi. 


 


Tabell 4-11: Antall reiser for utvalgte reiserelasjoner. Reelt marked basert på referanse 2035. 


Utvlagte reiserelasjoner Arbeid Tjeneste Fritidsreise 


Oslo og Akershus - Kristiansand 156 283 719 


Porsgrunn - Kristiansand 15 48 74 


Tønsberg - Kristiansand 4 11 34 


Porsgrunn - Kongsberg     


Kongsberg - Kristiansand     


Torp - Kristiansand                -                   -                   -    


Kongsberg - Larvik       


Figuren viser tydelig at Oslo/Akershus-Kristiansand er den strekning med størst passasjergrunnlag i 


referansealternativet. I tillegg er det verdt å merke seg passasjergrunnlaget mellom Kristiansand og 


byene Porsgrunn og Tønsberg. 


Markedet for toget ved utbygging av Grenlandsbanen  


Av avsnitt 4.2.2 fremgikk markedsandelene pr strekning fordelt på transportarter. Gjennomgående 


antas toget å vinne store markedsandeler på de strekningene der Grenlandsbanen får en effekt. Bil 


og buss blir marginalisert på strekningene Oslo-Kristiansand, Porsgrunn-Kristiansand og Torp-


Kristiansand, vel og merke for de bilistene som ikke er avhengig av bilen. Det er viktig å merke seg 


at på strekningen Porsgrunn-Kristiansand, er det alternativet M.1 som gir toget best 


konkurransekraft. For de øvrige strekningene er det Y.2 som gir mest effekt. På strekningen Oslo-


Kristiansand ser toget ut til å kunne ta nær halvparten av flypassasjerene som ikke er bundet til fly. 


Figur 4-19 viser det reelle passasjermarkedet for tog i referansealternativet (jf. ovenfor 


Figur 4-17) og anslått passasjertall pr transportart etter en utbygging av Grenlandsbanen. Konsept 


Y.2 er lagt til grunn, ettersom det gir den beste effekten for toget, totalt sett. På strekningene 


Porsgrunn-Kongsberg, Kongsberg-Kristiansand og Kongsberg-Larvik er det ingen endringer i 


markedsandelen til hver transportart ift referansealternativet. 


 -
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Det er viktig å minne om de vel 200 flyreisende og 950 bilreisende som anses som avhengig av hhv. 


fly og bil, og som vil fortsette å kjøre fly og bil etter at Grenlandsbanen er bygget ut.  


Figur 4-19. Markedsandeler på KVUen’s utvalgte reiserelasjoner i referanse 2035 og etter 
utbygging av Grenlandsbane.  


 


Merk: Markedsandelene er beregnet på utvalgte strekninger i prosjektet, som påvirkeres av utbygging. Dette er: 


Oslo/Akershus-Kristiansand, Porsgrunn-Kristiansand, Tønsberg-Kristiansand og Torp-Kristiansand. 


Tabell 4-12. Antall reiser pr dag for KVUen’s utvalgte reiserelasjoner som blir påvirket av 
Grenalndsbaneutbyggingen8 i referanse 2035 og ved utbygging av Grenlandsbanen. Avrundet 
til nærmeste 10er.   


Antall reiser i referanse 2035 Fly Bil Tog Buss 


Frie reiser i referanse 2035 300 360 450 230 


Bundne reiser i referanse 2035 200 950 - - 
Reiser i reiserelasjoner som ikke påvirkes 
av utbygging i referanse 2035 - - - - 


Sum i referanse 2035 500 1 310 450 230 


     


Antall reiser ved utbygging av 
Grenlandsbanen (konsept Y.2) Fly Bil Tog Buss 


Frie reiser ved utbygging 200 140 990 10 


Bundne reiser ved utbygging 200 950 - - 
Reiser i reiserelasjoner som ikke påvirkes 
av utbygging  - - - 40 


Sum ved utbygging (Y.2) 400 1 090 990 50 


 


                                                      


8 Dvs. reierelasjonene Oslo/Akershus-Kristiansand, Porsgrunn-Kristiansand, Tønsberg-Kristiansand og Torp-


Kristiansand. 







40 


4.2.5 Samlet vurdering 


Utbyggingen av Grenlandsbanen vil gi toget økt konkurransekraft mot buss, bil og fly. En del 


reisende med bil og fly vil være avhengige av dette transportmiddelet av ulike årsaker. De øvrige 


reisende anses å være i markedet for å kjøpe togreiser, dersom dette er det mest 


konkurransedyktige alternativet. 


Modellen og metoden er sensitiv for endringer i forutsetningene. Der flere transportarter tilbyr om lag 


samme reisetid blir de betalbare komponentene i den generaliserte reisekostnaden, primært 


billettprisen og bensinkostnadene svært avgjørende. Billettpriser varierer over tid, ift 


bestillingstidspunkt, tilgjengelighet og servicenivå man betaler for. For bil varierer bensinprisene mye 


og kostnad pr reisende varierer sterkt med antallet passasjerer i bilen. Funnene fra denne analysen 


må derfor brukes varsomt, og anslagene på markedsandeler og passasjerer er høyst usikre. 


Generelt øker toget konkurransekraften på alle strekninger som berøres av Grenlandsbanen. Toget 


tar markedsandeler både fra buss, fly og bil. På strekningen med klart høyest reisevolum (Oslo-


Kristiansand) kan toget ventes å øke sitt passasjergrunnlag markant og derigjennom redusere antall 


flyreiser betydelig, samtidig som bussen marginaliseres og bilreiser primært utføres av reisende som 


er bundne til bilen. På strekningen Oslo-Kristiansand er konsept Y.2 det beste alternativet. På den 


nest største strekningen – Porsgrunn-Kristiansand – kan toget potensielt ta ca. 90% av markedet 


dersom konsept M.1 bygges ut. Y.2 blir det dårligste alternativet for Porsgrunn-Kristiansand, og gir 


toget en antatt markedsandel på omlag 50% 


Forskjellen i reisetid mellom konseptene gir toget litt ulik konkurransekraft i de ulike alternativene. 


For reiser til Kristiansand fra Oslo, Tønsberg og Torp er det Y.2 som gir den rakeste reisetiden, M.1 


er nest best, M.2 er nest dårligst og I.1 er dårligst.  For reiser fra Porsgrunn til Kristiansand er M.1 


best, deretter følger M.2, I.1 og Y.2 - i den rekkefølgen. 


 


Konsept Y.2 M.1 M.2 I.1 


Konkurranseflate 


 


++++ 


Konseptet har kortest 
reisetid av de fire 


konseptene på alle 
relevante strekninger, 


unntatt Porsgrunn-
Kristiansand. Dette 


konseptet gir dermed 
toget sterkes 


konkurransekraft, blant 
annet på den viktige 
strekningen Oslo-


Kristiansand. 


+++ 


Konseptet har 
marginalt kortere 


reisetid enn Y2 på 
alle relevante 


strekninger, unntatt 
Porsgrunn-


Kristiansand der det 
er best. 


++ 


Konseptet har nest 
dårligst reisetid av de 


fire konseptene på 
alle relevante 


strekninger, unntatt 
Porsgrunn-


Kristiansand der den 
er nest best. 


+ 


Konseptet har dårligst 
reisetid av de fire 


konseptene på alle 
relevante strekninger, 


unntatt Porsgrunn-
Kristiansand der den 


er nest dårligst. 
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4.3 Andre vurderinger av markedet 


Fritidsreiser utgjør en stor andel av reisene i korridoren. I avsnitt 4.3.1 gjøres derfor en kort analyse 


av Grenlandsbanen og dens potensiale for å fritidsreiser. 


Skoleelever er en viktig kundegruppe. De reiser hyppig, gjerne 5 dager i uka, og har ofte ingen gode 


alternativer til kollektivtransport. I avsnitt 4.3.2 gjøres en kort analyse av markedspotensialet 


Grenlandsbanen har knyttet til skoleelever. 


Erfaringer viser at tog er et populært transportmiddel for reisende som skal til flyplasser. Om lag 70% 


av reisende fra Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) reiser kollektivt. I avsnitt 4.3.3 belyses hvordan 


Grenlandsbanen kan transportere reisende til flyplassene i korridoren. 


Transportinfrastruktur skal også legge til rette for næringsutvikling. Virkninger av å redusert 


reiseavstand/-tid belyses av transportmodellen og nytte-/kostnadsanalysen. Det utarbeides en 


analyse av agglomerasjonseffekter for Grenlandsbanen i en egen delrapport. I analysen begrenser vi 


oss derfor til en kort beskrivelse av de viktigste næringsklyngene i korridoren på strekningen mellom 


Oslo og Kristiansand. 


4.3.1 Reiser til fritidseiendommer 


Fra reisevaneundersøkelsen 


for Region sør 2013/14 vet vi 


at 19 % av reiser som 


gjennomføres er 


fritidsreiser. Dette er en 


stor andel reiser og 


inkluderer alt fra 


kinobesøk, tur i skogen, 


lufte hunden, joggetur 


etc, til helge- og 


feriereiser. Omtrent 


halvparten av reisene 


gjennomføres til fots eller 


med sykkel, og tyder på 


at mange fritidsreiser er 


korte reiser til aktiviteter i 


nærområdet. For disse 


fritidsreisene er 


markedspotensialet for 


toget lite.  


I følge den nasjonale 


reisevaneundersøkelsen 


2013/14 er en svært liten 


andel av fritidsreisene 


som gjennomføres hytte- 


eller feriereiser. Disse 


type reiser er imidlertid en 


større andel av de lange 


fritidsreisene. Lange 


fritidsreiser er over 100 


km og inneholder minst 1 


Figur 4-20 Tetthet av fritidseiendommer. Kilde: Geodata 
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overnatting. I gjennomsnitt reiser en person på 0,74 lange fritidsreiser i måneden. På disse reisene 


som foregår innenlands benytter 72 % bil, 15 % fly, 7 % tog og 4 % buss.  


Kartet i Figur 4-20 viser tetthet av fritidseiendommer i området rundt der Grenlandsbanen skal 


bygges. Tettheten av fritidseiendommer er størst langs kysten, spesielt i området rundt Sandefjord 


og langs kysten sørover til Kragerø.  


Dagens Sørlandsbane treffer i liten grad områdene med stor tetthet av fritidseiendommer. Det 


samme gjelder for de ulike konseptene for Grenlandsbanen. Konsept I har stasjoner i henholdsvis 


Skien og Brokelandsheia. Stasjonene er i liten grad tilknyttet områder med høy tetthet av 


fritidseiendommer. Reisende er derfor avhengig av annen transport fra stasjonen og frem til hytten. 


Konsept M1/M2 har stasjoner i Porsgrunn og Tangen, og konsept Y2 har stasjoner i Eidanger og 


Tangen. Tangen er nærmeste stopp til Kragerø, men likevel utenfor området med høyest tetthet av 


fritidseiendommer. Reisende vil derfor også her være avhengig av annen transport fra jernbanen til 


hytten.  


Som det fremkommer fra den nasjonale reisevaneundersøkelse benytter de fleste reisende til 


fritidseiendommer bil til reisen. Bilen tar de reisende fra dør til dør, samtidig som den gir fleksibilitet til 


avreisetidspunkt, handling etc. Basert på en vurdering av stasjonsplasseringen i de ulike 


konseptene, og reisevaner knyttet til fritidsreiser, vurderer vi markedspotensialet for Grenlandsbanen 


knyttet til reiser til fritidseiendommer i området som begrenset. 


 


4.3.2 Studie- og skolereiser 


Skolereiser er reiser til/fra studiested, eller skole. Disse reisene gjennomføres hovedsakelig av 


reisende i aldersgruppen 13-24 år. For skolereiser er kollektivtransport det mest brukte motoriserte 


reisemiddelet. 34 % benytter kollektivtransport på skolereisen, 40 % går eller sykler og 21 % kjører 


bil som fører eller passasjer (NRVU,2014)9. I region sør er det en noe større andel av reisende som 


benytter bli fremfor kollektivtransport sammenliknet med resten av landet. Omtrent 45 % av alle 


skolereisene er under 3 km, og 16 % er over 20 km. Det er for de lange skolereisene tog er mest 


aktuelt som reisemiddel. Videre i dette kapittelet vil vi presentere beliggenheten til skolen og 


studiesteder i forhold til toget og deretter diskutere togets markedspotensial for disse reisene.   


Studenter 


Studenter søker seg til studiestedet de ønsker, og de fleste velger å midlertidig bosette seg nært 


studiestedet. Bosted nært studiestedet oppfattes praktisk både i forhold til fremmøte på 


forelesninger, men også i forhold til å delta på sosiale aktiviteter ved studiestedene. Noen velger å 


studere i samme region de kommer fra og kan derfor velge å pendle fra hjemstedet til studiestedet. 


Disse vil i mindre grad være opptatt av å ha bosted nært studiestedet, og vil kunne foretrekke å 


pendle. Likeledes vil eldre studenter som kanskje har etablert seg med familie, også ha andre 


forpliktelser slik at de velger å ikke flytte til studiestedet, men heller pendle fra hjemstedet til 


studiestedet. 


Som for vanlig pendling antas det at studenter som pendler ønsker å kunne gå til studiestedet fra 


togstasjonen. Det er tre studiesteder som ligger i gangavstand fra togstasjoner for fjerntoget på 


Grenlandsbanen: HSN Vestfold10, HSN Porsgrunn og UiA Kristiansand (jf. Figur 4-21 og Tabell 


4-13). 


                                                      


9 Kilde: NRVU…. 


10 Avhenger av stasjonsplassering for IC 
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Med fokus på reiser som benytter Grenlandsbanen og reiser som anses som akseptable for 


dagpendling, så er det først og fremst HSN Porsgrunn som vil være et relevant studiested for 


dagpendlere med Grenlandsbanen. 


 


Porsgrunn og Eidanger kan nås 


med fjerntoget innenfor 1 time fra 


Tangen, Brokelandsheia, 


Vegårshei og Nelaug. Med 


unntak av Nelaug, som har like 


lang reisetid både til Porsgrunn 


og Kristiansand, er Porsgrunn 


nærmeste studiested for reisende 


som bor nært de fire nevnte 


togstasjoner. For påstigende på 


Tangen, Nelaug og Vegårshei er 


M.1 raskeste alternativ til 


Porsgrunn. For påstigende på 


Brokelandsheia er I.1 eneste og 


raskeste alternativ for å reise til 


Porsgrunn.  


 


 


 


 


 


Figur 4-21. Oversikt over studiesteder i Aust-Agder, 
Telemark, Vestfold og Buskerud (kilde: uia.no, usn.no, 


illustrert av Analyse&Strategi). 
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Tabell 4-13. Avstand fra studiesteder til togstasjon 


Studiested Ca. antall 
studenter 


Avstand til nærmeste togstasjon11 Totalt antall 
studenter12 


UiA Kristiansand 8000 Ca. 4,5 km til Kristiansand Stasjon 
11 000 


UiA Grimstad 3000 Ca. 23 km til Arendal stasjon 


HSN Porsgrunn 2300 Ca. 1,4 km til Porsgrunn stasjon 


Ca 1 km til Eidanger stasjon 


17 000 


HSN Bø 2300 Ca. 850 meter til Bø stasjon 


HSN Notodden 1650 Ca. 1,9 km til Notodden stasjon 


HSN Rauland 150 - 


HSN Nettstudier 1000 - 


HSN Drammen 1300 Ca. 1 km 


HSN Ringerike 2200 Ca. 2,3 km til Hønefoss stasjon 


HSN Kongsberg 1500 Ca. 1,4 km til Kongsberg stasjon 


HSN Vestfold 4500 Ca. 4,6 km til Skoppum stasjon 


                                                      


11 Kilde: visveg.no 


12 Kilde: uia.no, og usn.no 
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Figur 4-22. Studenter i Porsgrunn kommune 16+ år, etter bostedskommune. Kilde: SSB 


 


 


Figur 4-22 viser at det er en begrenset mengde skoleelever og studenter med studiested i Porsgrunn 


kommune per i dag, som bor slik til at de kan tenkes å ville dagpendle til studiestedet i Porsgrunn. 


Dagpendling fra Kristiansand eller Arendal anses neppe som realistisk for et stort antall 


elever/studenter. Det største potensialet pr i dag ligger kanskje i Drangedal og Kragerø der 


henholdsvis 21 og 58 studenter/elever pendler til et studiested i Porsgrunn kommune pr i dag. Merk 


imidlertid at det er store volumer av studenter fra Vestfoldbyene (Larvik, Sandefjord, Tønsberg mf). 


En Grenlandsbane kan legge til rette for økt studentpendling fra sør i Telemark og Nord-Agder.  


M.1 vurderes som det alternativet som bringer studentene raskest til campusen til HSN Porsgrunn. 
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Skoleelever 


Elever ved videregående 


skole kan søke seg til skolen 


de ønsker innenfor fylket de 


bor. De fleste elever bor 


hjemme og kan derfor få en 


lang reisevei til skolen. Er 


reiseveien uforholdsmessig 


lang for dagpendling til skolen 


velger de fleste å bo på hybel 


nært skolen.  


En billettundersøkelse om 


bord i togene på Jærbanen 


høsten 201513 viste at 


omtrent 40 % av de reisende 


på toget på hverdager er 


ungdommer. Resultatet viser 


at toget kan være et 


foretrukket reisemiddel for 


mange skoleelever. På 


strekninger der bosted og 


skole er nært togstasjoner 


med avganger til passende 


tider kan toget ha et betydelig 


markedspotensial blant 


skoleelever.  


Som hovedregel skal elever 


gå på videregående skole i 


hjemfylket.14 Elever får kun 


anledning til å gå på skole i et 


annet fylke hvis det er en 


spesiell grunn til det. F.eks. at 


aktuelt utdanningsprogram 


ikke finnes innenfor fylket, familiære forhold eller andre tungtveiende grunner. Det betyr at de fleste 


elevene går på skole i det fylket de har bostedsadresse i. Elevene har rett til skoleplass i det fylket 


de er bosatt i. 


Markedspotensialet for skolereiser for toget er derfor hovedsakelig internt i fylker. I konsept Y.2, M.1 


og M.2 bidrar Grenlandsbanen til å binde sammen området rundt Tangen med Eidanger/Porgrunn. I 


disse konseptet er det derfor noe potensiale for skolereiser. I konsept I.1 bidrar Grenlandsbanen til 


en ny lenke mellom området rundt Brokelandsheia i Aust-Agder og Grenland i Telemark. Ettersom 


Grenlandsbanen her binder sammen områder i to ulike fylker, er det etter vår vurdering begrenset 


markedspotensial for skolereiser med toget i dette konseptet.  


                                                      


13 Utført av Analyse&Strategi og Epinion på vegne av NSB 


14 Kilde: Vilbli.no 


Figur 4-23 Oversikt over videregående skoler i Aust-Agder, 
Telemark, Vestfold og Buskerud (kilde: vilbli.no, illustrert av 


Analyse&Strategi) 
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Markedspotensialet for skolereiser begrenses ytterligere ved at kun et fåtall av skolene ligger langs 


jernbanelinjen. Av de 11 videregående skolene i Telemark er det kun Skien og Porsgrunn VGS som 


ligger nært nok en stasjon langs nye Grenlandsbanen til at elevene kan tenkes å ville akseptere 


gangavstanden fra stasjonen til skolen. Ingen VGS i Aust-Agder anses å ligge i gangavstand fra en 


stasjon innen rimelig reisetid fra stasjoner på, eller nord for, Grenlandsbanen. I Vestfold er Larvik og 


Sandefjord innenfor rekkevidde av Tangen (Y.2, M.1 og M2.). Imidlertid ligger både videregående 


skolene i Larvik og Sandefjord ca. 1,5 km unna togstasjonen15, og det anses ikke som realistisk at en 


stor mengde elever i fremtiden skal velge å benytte Grenlandsbanen for å gå på skole i Larvik eller 


Sandefjord (jf. begrensninger ift. kryssing av fylkesgrenser). Analysen fokuserer derfor på Porsgrunn 


og Skien VGS. 


Elevgrunnlag 


Telemark fylkeskommune har gitt oss oversikt over antall elever på VGS i Telemark, fordelt på skole 


og bostedspoststed. Den totale elevmassen ved de to aktuelle skolene er 1053 ved Porsgrunn VGS 


og 1105 ved Skien VGS. Etter en gjennomgang av elevens poststeder og deres plassering ift. 


stasjoner langs den nye Grenlandsbanen, er det identifisert 26 elever ved Porsgrunn VGS og 16 


elever ved Skien VGS med bosted i Drangedal, Helle, Jomfruland, Kragerø, Larvik, Sannidal, 


Stabbestad, Treungen og Tvedestrand. Noen av disse, men neppe alle, vil kunne reise med det nye 


fjerntoget med stopp i Tangen eller Brokelandsheia.  


I Aust-Agder finnes det pr i dag ca. 4500 elever i den videregående skolen. Øst i fylket ligger Risør 


VGS og Tvedestrand og Åmli VGS. Elever som bor på poststedene Sundebru, Gjerstad og 


Vegårshei (hhv. 58, 46 og 78 elever) har derfor et stykke å reise til nærmeste VGS i sitt eget fylke. I 


tillegg bor det 6 elever på poststedet Nelaug og 7 ved Selåsvatn som ligger relativt nært Nelaug 


stasjon. 


 


Konsept Y.2, M.1 og M.2: 


Om man frikobler analysen fra dagens situasjon, er det i Telemark en elevmasse på 350 elever ved 


poststedene Helle, Sannidal og Kragerø, (hhv. 64, 53 og 227) som kan tenkes å anse tog fra Tangen 


stasjon som en akseptabel reisevei til Grenland.  


Potensialet er størst i Sannidal, der Tangen stasjon vil bli plassert. Fra Tangen er reisetiden til 


Eidanger stasjon 15 minutter (Y.2), Porsgrunn stasjon 17/20 minutter (M.1/M.2) og Skien 58/45/48 


min (Y.2/M.1/M.2). Togets potensial avhenger av hvor i Sannidal elevene bor, men mange vil kunne 


komme seg relativt enkelt til Tangen stasjon, og ha kort gangvei til Porsgrunn VGS, fra både 


Porsgrunn stasjon og Eidanger stasjon. De mest nærliggende alternativene for disse elevene er 


Kragerø VGS eller Bamble VGS. 


Helle ligger nord for Tangen, og dersom busstilbudet er godt, er det ikke sikkert fjerntoget med 


tilbringertransport (i «feil» retning) klarer å konkurrere ut bussen. Også for disse er Kragerø VGS 


eller Bamble VGS de mest nærliggende alternativene. 


Elevgrunnlaget i Kragerø er anslagvis fire ganger større enn i Helle og Sannidal, men med et stykke 


å reise til Tangen stasjon og Kragerø VGS i nærheten vil nok hovedandelen av elevene fortsett å gå 


på VGS i Kragerø. 


                                                      


15 Også de områdene som trekkes frem som mulige fremtidige stasjonsområder. 
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Lenger sør ligger stasjonene Vegårshei og Nelaug. Reisetiden fra Vegårshei til Porsgrunn (Eidanger) 


og Skien vil bli hhv. 32 min og 60 min. Rent praktisk vil noen av de vel 80 elevene fra Vegårshei 


kunne reise daglig til/fra Porsgrunn VGS dersom det er lett å reise hjemmefra til Vegårshei stasjon. 


Imidlertid setter kryssing av fylkesgrensen en stopper for dette.  


Konsept I.1 


Med påstigning på Brokelandsheia er det 31 min reise til Porsgrunn og 23 min reise til Skien S. Dette 


anses å være akseptable reiseavstander for de vel 100 elevene som bor i poststedene Gjerstad og 


Sundebru. Fra Vegårshei er reisetiden hhv. 43 min og 37 min, også det en akseptabel reiseavstand 


for de ca 80 elevene rundt Vegårshei. Fra Nelaug er reisetiden hhv. 56 min og 50 min.  


Regelverket rundt valg av skole innenfor eget fylke, tilsier at det reelle passasjergrunnlaget av elever 


i Aust-Agder (herunder Brokelandsheia) som skal pendle til Porsgrunn eller Skien VGS vil være 


svært begrenset. 


Oppsummering 


 


4.3.3 Flyplasstrafikk 


Valg av flyplass 


Valg av flyplass drives av mange faktorer. Nærhet og tilgjengelighet fra bosted eller arbeidssted er 


åpenbart viktig. Vel så viktig er imidlertid også hvilke direkte destinasjoner og avgangstider som 


tilbys fra flyplassen. 


Flyplassene Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL), Sandefjord Lufthavn Torp og Kristiansand lufthavn 


Kjevik er de tre mest relevante flyplassene for befolkningen i influensområdet til Grenlandsbanen. 


Gardermoen ligger i den nordøstlige enden av influensområdet, Torp ligger en knapp halvtime nord 


for Grenland. Kjevik ligger i den sørlige enden av influensområdet, knappe 2 timer fra Grenland. 


Flyplassene har således forskjellige geografiske omland, men med store overlapp. Flyplassene 


Geiteryggen (Skien) og Gullknapp (Arendal) har for tiden ingen kommersielle flyvninger. 


Figur 4-24 er hentet fra TØIs RVU Fly 2013 og viser andelen av innenriks flyreiser som benytter 


Torp, per kommune. Det fremgår tydelig at Vestfold og Grenland er kjernen i omlandet til Torp. 


Lenger nord, samt i indre deler av Buskerud og deler av Telemark er Gardermoen en viktig 


konkurrent. Sørover er Torp en viktig lufthavn ned til Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Lenger sør er 


Kjevik den viktigste flyplassen. For utlandstrafikken er bildet ganske likt, men befolkningen langs 


aksen fra Drammen vestover til Notodden viser en sterkere preferanse for Gardermoen. 


Tilbudet av destinasjoner og avgangsfrekvens er svært forskjellig for de tre flyplassene. Fra Kjevik 


går det daglig direkte innenlandsrute til Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim, og i noen perioder 


også til Haugesund. I tillegg går det daglig direkterute til Amsterdam og København, og 2 ukentlige 


avganger til Gdansk. I tillegg kommer ukentlige sommerruter til Split og Alicante. Charter tilbys til 


Gran Canaria hele året og ytterligere 3 destinasjoner om sommeren. Med 4-5 direkteruter innenlands 


og 2-5 direkteruter utenlands må tilbudet fra Kjevik sies å være begrenset  


Fra Torp flyr det fire daglige innenlandsruter med 5-6 avganger til hver av destinasjonene hver dag. 


Til utlandet tilbys 19 ulike destinasjoner, i tillegg til 7 charterdestinasjoner. Tilbudet ved Torp er 


således betydelig sterkere enn ved Kjevik, spesielt til utlandet. Hverken Torp eller Kjevik kan 


konkurrere med Gardermoen i antall destinasjoner og rutetider.  
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Effekter av Grenlandsbanen 


IC Vestfold vil legge godt til rette for reisende fra Grenland og Vestfold, enten de velger å fly fra Torp 


eller Gardermoen. Tilbudet på Grenlandsbanen vil i liten grad påvirke dette.  


Grenlandsbanen vil primært gjøre det lettere for innbyggere langs Grenlandsbanen og sør for 


Grenlandsbanen å nå Torp og Gardermoen med tog. Etter en utbygging av Grenlandsbanen vil 


reisende helt ned til Vegårshei nå Torp med tog på om lag en time eller mindre. Til Gardermoen vil 


reisetiden kunne komme ned mot 2 timer, men med overgang. Sekundært åpner Grenlandsbanen 


for at reisende fra Vestfold og Grenland kan nå Kjevik raskere med tog. Imidlertid vil reisetiden 


fortsatt være ganske lang, så vidt under 2 timer på strekningen Porsgrunn-Kristiansand, og da er 


Figur 4-24. Andelen av innenrikstrafikken som genereres/attraheres i kommuner på 


Østlandet og Agder som går over Sandefjord. Prosent. Kilde: TØI RVU Fly 2013 
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man fortsatt ikke kommet til Kjevik. Ettersom tilbudet ved Kjevik dessuten er dårligere enn Torp og 


Gardermoen antas det ikke noen betydelig økning av antall togreiser fra Grenland og Vestfold 


sørover til Kjevik. 


Grelandsbanens primære effekt for flyplassreiser vil derfor være knyttingen av områdene sør for 


Grenlandsbanen nærmere Torp, og kanskje Gardermoen.  


Konsept Y.2 vil være det raskeste alternativet til Torp for passasjerer som stiger på toget i Tangen, 


Vegårshei, Nelaug, Vennesla og Kristiansand. Konsept M.1 og M.2 vil betjene de samme 


stasjonene, men med en kjøretid på hhv 2 og 5 min tregere enn Y.2. Konsept I vil betjene 


Brokelandsheia, Vegårshei, Nelaug, Vennesla, Kristiansand og Skien. Skien vil uansett få et godt 


tilbud til Torp gjennom 2 IC-avganger i timen. Reisetidene med konsept I.1 til Torp vil være om lag 


10 min tregere enn Y.2. 


I en avveiing mellom Tangen (Y.2, M.1 og M.2) og Brokelandsheia (I.1) ligger Tangen nærmere 


Kragerø og det er om lag tre ganger flere fastboende innen 10 min kjøring fra Tangen enn fra 


Brokelandsheia. For reisende som kommer fra indre deler av Telemark, vil Rv 36, 38 og 41 være 


naturlige veivalg. Rv 36 fører til Skien/Porsgrunn, Rv38 fører til E18, litt nord for Tangen og Rv41 


leder til Nelaug. Tangen er således en lettere tilgjengelig stasjonsplassering enn Brokelandsheia fra 


sørvestre Telemark. 


Tog vs. fly i korridoren 


Innenfor korridoren der Sørlandsbanen ligger kan man fly strekningene: 


- Oslo – Kristiansand (flytid 45 min – 9 daglige avganger) 


- Oslo – Stavanger (flytid 50 min – 22 daglige avganger) 


- Torp – Stavanger (flytid 50 min – 5/6 daglige avganger) 


- Kristiansand – Stavanger (flytid 40 min – 1-3 daglige avganger) 


Konkurranseforholdet mellom fly og tog på strekningen Oslo-Kristiansand behandles særskilt i 


kapittel om konkurranseflater. 


Konkurranseforholdet mellom fly og tog på strekningen Kristiansand – Stavanger endres ikke som 


følge av en ny Grenlandsbane. 


På strekningen Oslo – Stavanger reduseres reisetiden med tog med en drøy time fra ca. 8 timer16 til i 


underkant av 7 timer som følge av Grenlandsbanen. Y.2 vil redusere reisetiden marginalt mer enn de 


andre alternativene. Endringen anses ikke å føre til noen særlig endring i konkurranseforholdet 


mellom fly og tog på strekningen. 


På strekningen Torp – Stavanger reduseres reisetiden med tog med 2:15 timer fra ca. 8:30 timer17 til 


i underkant av 6 timer som følge av Grenlandsbanen. Y.2 vil redusere reisetiden marginalt mer enn 


de andre alternativene. Endringen anses i liten grad å påvirke konkurranseforholdet mellom fly og 


tog på strekningen.    


Samlet vurdering 


Torp har et bedre flytilbudet enn Kjevik, men mange reisende vil ha behov for å reise via 


Gardermoen. IC Vestfold vil gi et godt tilbud til reisende fra Grenland og Vestfold som skal til Torp og 


Gardermoen. 


                                                      


16 Varierer mellom 7:39t og 8:46t 


17 Varierer mellom 8:22t og 9:23t 
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Grenlandsbanen vil først og fremst bidra til å gjøre Torp og Gardermoen mer tilgjengelig for reisende 


som starter sin reise langs Grenlandsbanen eller sør for Grenlandsbanen. Det forventes i liten grad 


at reisende fra Grenland og Vestfold vil ta tog til Kjevik. Konsept Y.2, M.1 og M2. anses som noe 


bedre enn konsept I ettersom Tangen ligger lettere tilgjengelig for befolkningen i sørvestre Telemark 


enn Brokelandsheia. Reisetiden med Y.2 er 2 min raskere enn M.1 og 5 min raskere enn M.2. 


Konsept I.1 er 10 min tregere enn Y.2 på de stasjonstrekningene de begge dekker. 


 


4.3.4 Bedriftsklynger 


En del reiser, spesielt tjenestereiser, kan tenkes å være drevet av strategiske samarbeid mellom 


bedrifter.  


Det er ikke innenfor rammene av denne analysen å vurdere samarbeid og besøksmønster knyttet til 


samarbeid mellom enkeltbedrifter. Vi vil imidlertid kort redegjøre for hvilke klynger som finnes langs 


korridoren mellom Oslo og Kristiansand. Redegjørelsen baserer seg på informasjon fra Innovasjon 


Norge sine hjemmesider.  


Alle disse klyngene vil kunne ha bedrifter som jobber med hverandre av ulike årsaker. F.eks. at en 


bedrift i Arena Digin yter en IKT-tjeneste til en kunde i NCE Oslo Cancer Cluster. Skal man imidlertid 


identifiser bedriftssamarbeid som kan utløse et reisevolum av betydning, vil det være naturlig å se 


etter større klynger av bedrifter på to eller flere steder som kan tenktes å utvikle sterke, langsiktige 


relasjoner, gjerne gjennom strategiske samarbeid. Dette kan for eksempel være knyttet til bedrifter 


som kompletterer hverandre innen fagområder som er strategisk viktig for begge parter, eller 


bedrifter om enes om en felles FoU-satsning. 


Det er noen klynger som peker seg ut som potensielt kan tenkes å ha medlemsbedrifter som naturlig 


vil kunne samarbeide på et strategisk nivå.  


1. NCE Systems Engineering på Kongsberg, Subsea Valley i det sentrale Østlandsområdet og 


GCE Node har en del sammenfallende satsningsområder, innen f.eks maritime, offshore, 


drilling etc.  


2. Det sterke prosessindustrimiljø i Grenland vil kanskje kunne finne samarbeidspartnere i NCE 


Eyde-klyngen.  


3. I tillegg finnes det kanskje et samarbeidspotensialet mellom bedrifter i IKT-klyngen Arena 


Digin (Sørlandet), Electric Mobility Norway på Kongsberg og Oslo Ed Tech Cluster. 


4. Andre  
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Samarbeid innen disse tre klyngeområdene vil potensielt utløse et reisebehov mellom Agder og 


områder nord for Grenlandsbanen. Det finnes i liten grad dokumentasjon på passasjervolumer som 


følge av slike bedriftssamarbeid. Det er derfor vanskelig å anslå hvor stor vekt det skal legges på 


denne typen reiser. 


Oppsummering 


Konsept Y.2 legger best til rette for samarbeid mellom Agder og Vestfold, Oslo og det sentrale 


østlandsområdet. Dersom det skal legges til rette for samarbeid mellom prosessindustrien rundt 


Frierfjorden og Agder, så har Porsgrunnstasjon (M.1/M.2) trolig et fortrinn. Imidlertid oppleves nok 


ikke Eidanger stasjon som vesentlig vanskeligere å reise til fra Herøya eller vestsiden av 


Frierfjorden. Konsept I.1 vil gi lengre reise tid til Agder for Vestfold, Oslo, og deler av Grenland. 


For klynger på Kongsberg, så vil reisetiden til Agder avhenge av hvilke tilbud som settes opp på 


dagens Sørlandsbane, eventuelt på Bratsbergbanen.  


 


Figur 4-25. Næringsklynger i korridor 3 (Oslo-Kristiansand). Kilde: Innovasjon Norge 
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4.3.5 Samlet vurdering 


Basert på en vurdering av stasjonsplasseringen i de ulike konseptene, avstand til områder med høy 


tetthet av fritidseiendommer og reisevaner knyttet til fritidsreiser, vurderer vi markedspotensialet for 


Grenlandsbanen knyttet til reiser til fritidseiendommer i området som begrenset. 


Per i dag er det en begrenset mengde studenter ved HSN Porsgrunn som bor slik til at det vil være 


naturlig å dagpendle med toget via Grenlandsbanen. Mengden studenter fra Vestfoldbyene indikerer 


imidlertid at Grenlandsbanen kan utløse et økt volum av studenter som ønsker å bo sør i Telemark 


eller nord i Agder, og pendle med tog fra Vegårshei eller Brokelandsheia/Tangen til HSN i 


Porsgrunn. 


Elevgrunnlaget i den videregående skolen rundt stasjonene Tangen, Brokelandsheia, Vegårshei og 


Nelaug er relativt begrenset. Videre vil hoveddelen av elevmassen primært søke seg til 


videregående skoler (VGS) i eget fylke. Det reelle passasjergrunnlaget blant VGS-elever på 


fjerntoget nordover til Grenland anses derfor som lite og bør tillegges begrenset vekt. 


Torp har et bedre flytilbudet enn Kjevik, men mange reisende vil ha behov for å reise via 


Gardermoen. IC Vestfold vil gi et godt tilbud til reisende fra Grenland og Vestfold som skal til Torp og 


Gardermoen. 


Grenlandsbanen vil først og fremst bidra til å gjøre Torp og Gardermoen mer tilgjengelig for reisende 


som starter sin reise langs Grenlandsbanen eller sør for Grenlandsbanen. Det forventes i liten grad 


at reisende fra Grenland og Vestfold vil ta tog til Kjevik. Konsept Y.2, M.1 og M.2 anses som noe 


bedre enn konsept I.1 ettersom Tangen ligger lettere tilgjengelig for befolkningen i sørvestre 


Telemark enn Brokelandsheia. Reisetiden med Y.2 er 2 min raskere enn M.1 og 5 min raskere enn 


M.2. Konsept I.1 er 10 min tregere enn Y.2 på de stasjonstrekningene de begge dekker. 


 


Konsept Y.2 M.1 M.2 I.1 


Reiser til 
fritidseiendommer 


Reisende til fritidseiendommer i korridoren antas i stor grad å fortsette å kjøre bil. 
Markedssegmentet bør tillegges begrenset vekt. 


Studenter og 
skoleelever 


De fleste studenter antas å bo nært studiestedet. De fleste elever ved 
videregående skole pålegges å gå på skole i eget fylke og nærmest hjemmet. 
Passasjergrunnlaget vil være dagpendlende studenter og elever som får plass 
på andre skoler enn nærskolen. Passasjergrunnlaget anses som relativt 
begrenset. 


Flyplassreiser Toget vil kunne ha en nøkkelrolle i å bringe reisende fra sør i Telemark og i 
østlige Agder til Torp og Gardermoen. Raskeste reisetid er å fortrekke, det vil si 
Y.2. Både Brokelandsheia og Tangen ligger nært E18, for reisende som ønsker å 
parkere bilen og ta toget videre. 


Bedriftsklynger Det finnes bedriftsklynger i Kongsberg, Oslo-området og Grenland som kan 
tenkes å utvikle strategiske samarbeidsrelasjoner til klynger på Sørlandet i 
Kristiansand-Areandalsregionen. En Grenlandsbane vil legge til rette for enklere 
tjenestereiser mellom Oslo/Buskerud/ Vestfoldbyen/Grenland og 
Agder/Sørlandet. 
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5 Markedsanalyse godstransport 


5.1 Innledning 


En Grenlandsbane vil forkorte reisetiden for tog mellom Oslo-Kristiansand og Stavanger, men dette 


vil primært gjelde persontrafikk. Godstransport er planlagt å fortsatt gå over eksisterende 


Sørlandsbane, gitt at det kun planlegges for godstransport i avvik på Vestfoldbanen. Det blir med 


andre ord ingen tidsbesparelser for godstransporten som følge av en Grenlandsbanen.  


Derimot vil det å flytte hele eller deler av fjerntogtrafikken fra deler av eksisterende Sørlandsbanen 


over til Vestfoldbanen og Grenlandsbanen, kunne gi noe økt kapasitet for fremføring av gods på 


Sørlandsbanen. Med mindre det blir gjort tiltak sør for påkoblingspunktet, der Grenlandsbanen slutter 


og kobles på eksisterende Sørlandsbane, vil kapasitetsøkningen gi relativt begrenset effekt da den 


ikke gjelder hele strekningen Oslo-Kristiansand eller Oslo-Stavanger.  


Effekten av en Grenlandsbanen på godstogene mellom Oslo-Kristiansand-Stavanger er liten, gitt at 


togene ikke skal benytte den nye banen. Fokus rettes derfor mot det generelle markedspotensialet 


for togtransport i korridoren, og tiltak og virkemidler for å kunne øke togets konkurransekraft mellom 


Oslo og Stavanger.  


Utover dette, undersøkes det om det er et markedspotensial for å sette opp godstog over 


Grenlandsbanen for gods som enten har start eller stopp i Grenland. Analysen fokuserer derfor 


primært på to forhold:  


 Økt godstransport på eksisterende Sørlandsbanen for gods mellom Oslo-Kristiansand-


Stavanger 


 Potensial for godstransport på Grenlandsbanen for gods med start/endepunkt i Grenland 


(varierer med trasévalg) 


Ved en eventuell endring i premisset om at det ikke skal kjøres godstog over Vestfoldbanen i 


normalsituasjon, vil godstogene også kunne oppleve reisetidsbesparelser på lik linje som 


persontransporten. Hvordan dette vil påvirke markedspotensialet for godstransport på bane i 


korridoren vurderes overordnet til sist i analysen. 


5.2 Jernbanens godstransportprodukter 


Godstransport på jernbane består av ulike produkter/system som opererer innenfor ulike 


markedssegmenter og der etterspørselen drives av ulike parametere. Dette er viktig å belyse, for å 


forstå potensialet for godstransport på jernbane.  


 


De ulike godstransportene/produktene jernbanen tilbyr kan grovt deles i tre kategorier: 


 Kombitog  


Kombitog frakter gods som er pakket i standardiserte lastbærere (semihengere, vekselsflak og 


containere) som enkelt kan løftes mellom bil, tog og skip. Navnet stammer fra «kombinerte 


transporter» som betegner godstransport der lastbæreren benyttes på tvers av transportformene 


og transportkjeden består av to eller flere transportmidler (eks. tog og bil). Kombitransport på 


jernbane i Norge foregår i all hovedsak mellom de store byene og til dels til utlandet. Målt i 


transportarbeid (tonn-km) er kombinerte transporter den største gruppen av godstransport på 
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bane.  Kombitransport frakter ofte det som betegnes stykkgods/konsumvarer, er gjerne er drevet 


av privat konsum18 og har en direkte konkurranseflate mot vegtransport. 


 SystemtogSystemtog frakter normalt kun ett type produkt, eksempelvis tømmer, flis, malm, 


mineraler eller drivstoff. Systemtog krever med andre ord store, homogene volumer.  Ettersom 


jernbanevogner kan håndtere svært tungt gods, har jernbanen en konkurransefordel ift. 


vegtransport innenfor frakt av denne typen gods. Industriens utvikling (produksjon, lokalisering 


etc.) er drivende for utvikling av dette godstogproduktet.  


 Vognlasttog (eller fleksitog, hvis flere typer kategorier i samme tog). Vognlast, til forskjell fra 


systemtog, består av ulik type industrigods som lastes direkte i jernbanevogner gjerne på et 


sidespor direkte tilknyttet industrien. Vognlast som produkt ble lagt ned av CargoNet i 2003 på 


grunn av manglende volum (nedleggelse av industri) og små og spredte godsstrømmer, men 


lever fortsatt i et begrenset nettverk, eksempelvis mellom Drammen havn og Alnabruterminalen.  


Godstransport på jernbane i Norge i dag består i all hovedsak av kombitog og systemtog.  


5.3 Økt godstransport på eksisterende Sørlandsbane 


Sørlandsbanen trafikkeres primært av kombitog. Dette er det togproduktet som har den sterkeste 


konkurranseflaten mot vegtransport, da godset er pakket i standardiserte lastbærere (containere 


etc.) som muliggjør bruk av alle transportmidler for transport av varene. Kombitogene frakter i all 


hovedsak stykkgods/konsumvarer og det er dermed denne godsmengden som er relevant å vurdere 


ift. potensial for økt godstransport på eksisterende Sørlandsbane. Det er også kun stykkgods som 


fraktes mellom Oslo-Kristiansand og Oslo-Stavanger som er relevant å vurdere, da dagens jernbane 


er konkurransedyktig på strekninger over 550 km19. 


5.3.1 Markedspotensial  


I 2015 kjørte CargoNet ca. 20 turer per uke mellom Oslo-Drammen-Kristiansand og videre til 


Stavanger, mens CargoLink kjørte 5 turer per uke20. Dette gir ca. 12-13 tog i uken hver vei, om lag 2-


3 tog om dagen med enkelte togavganger søndag. Dimensjonerende retning er fra Oslo til Stavanger 


eller Kristiansand med henholdsvis 374 00021 tonn og 109 000 tonn, basert på statistikk fra 


Jernbaneverket i 2012.  


I forbindelse med rullering av NTP 2014-2023 er det utført et omfattende arbeid med å utarbeide et 


bredt kunnskapsgrunnlag for godstransport i Norge, under tittelen Bred samfunnsanalyse av 


godstransport. Basert på en sammenstilling av transportstatistikk og varestrømsundersøkelse, er det 


gjort en kartlegging av transportmiddelfordeling på frakt av stykkgods mellom Oslo og Stavanger. 


Denne viser at jernbane og veg har omtrent like stor markedsandel for frakt av stykkgodsvarer 


mellom Oslo-Kristiansand og Oslo-Stavanger 


 


 


                                                      


18 Samferdsel 2013/Inger Beate Hovi. 


19 Bred samfunnsanalyse av godstranporten, NTP Godsanalyse Delrapport 1. 


20 CargoLink avsluttet sin virksomhet i 2016. 


21 Tilsvarer om lag 40 000 TEU årlig. Et tog på ca. 400 meter (dagens toglengde) tar ca. 47 TEU. Tonnmengden tilsvarer altså 
ca. 850 tog i året, tilsvarende 2-3 tog per dag. 
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Figur 5-1 Årlige godsmengder i 1 000 tonn etter varegruppe og transportmiddelfordeling, 
utvalgte relasjoner, sammensatt transportstatistikk basert på gjennomsnitt for 2007-2009. 
Kilde: TØI rapport 1195/2012 


 


Statistikken baserer seg på nesten 10 år gammel data, men er nyeste data tilgjengelig. Etter denne 


perioden, har kombitogene på jernbanen opplevd en nedgang i volumer samlet sett, og 


kombitogselskapene går med driftsunderskudd. Økt konkurranse fra vegtransport og hendelser med 


jernbaneinfrastrukturen som har gitt større utfordringer for kombitogselskapene (primært CargoNet 


og CargoLink) kan med andre ord ha vridd dette bildet noe.  


Totale mengder stykkgods fra Oslo til Kristiansand/Stavanger anslås å være i størrelsesorden 


800 000 tonn, med noe mindre godsmengder andre veien. Toget har ca. 50 prosent markedsandel 


og kunne potensielt fraktet nær det dobbelte av de godsmengdene det frakter i dag. 


5.3.2 Realisering av potensialet 


Det er beregnet at kombitog er lønnsomt på strekninger over 550 km. Mellom Oslo og Kristiansand 


er det ca. 300 km og mellom Oslo og Stavanger er det ca. 550 km. I dagens situasjon, er 


strekningen Oslo-Stavanger med andre ord sterkt konkurranseutsatt for vegtransport. Mellom Oslo 


og Stavanger er lastebil tidsmessig også raskere enn jernbanetransport mellom endeterminalene.  


Avstand før togreisen, det vil si antall km for innhenting/distribusjon er også avgjørende i forhold til 


hvilket transportmiddel som er økonomisk lønnsomt. Tabellen under viser at på strekninger over 500 


km, taper toget sin konkurransekraft ved distribusjonslengde over 30 km.  
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Tabell 5-1. Dør-til-dørkostnader for en fullastet transport over 500 km: Kilde: NTP 
Godsanalyse, delrapport 1 


Km distribusjon første og siste ledd Totalt tog (bil + tog + 
bil) 


Totalt bil 


5 9198 9549 


10 9296 9549 


20 9492 9549 


30 9687 9549 


40 9883 9549 


 


Trenden de siste årene er at distribusjonsavstanden har økt, som følge av sentralisering av 


lagerhold. Når lagrene trekkes lengre unna sluttbrukeren, har hurtig vegtransport – gjerne over 


natten vært en måte å opprettholde høy grad av leveringsservice på. Hvordan industri og vareeiere 


utvikler sine logistikksystemer påvirker valg av transportmiddel. Utvikling av arealer for vareeiere og 


samlastere nært opptil de større kombiterminalene vil redusere distribusjonsavstanden og er et viktig 


virkemiddel for å øke togets konkurransekraft. 


Et annet virkemiddel er økte toglengder, for å bedre økonomien i transportene. Jernbaneverket har 


utført modellkjøringer i forbindelse med Rutemodell 2027, som viser effekten av lengre toglengder. 


Det er kjørt beregninger for forventet vekst mot 2050, i forhold til tre scenarier:  


 Økt godstransport som følge av generell vekst i godsvolumene mot 2050 


 Forventet vekst frem mot 2050 ved økte toglengder (500 m og 600 m). 


Figur 5-2. Antall daglig tog i dimensjonerende retning Oslo-Kristiansand-Stavanger i 2028 og 
2050. 


 


Resultatene viser at man kan vente en nær dobling av potensialet for godstransport på 


Sørlandsbanen frem mot 2050. Dette er gitt dagens rammebetingelser. Ved en økning i toglengde, 
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kan man vente seg at jernbanen tiltrekker seg en betydelig større del av volumene grunnet en bedret 


transportøkonomi.  


Oppsummert 


Jernbanen har ca. 50% markedsandel på strekningen Oslo-Kristiansand/Stavanger hva gjelder 


kombitog i stykkgodssegmentet. Vegtransport har den resterende andelen. De siste årene har 


operatørene innen kombitogsegmentet gått med underskudd. Dette skyldes dels dårlig infrastruktur 


og dels stadig billigere lastebiltransporter22.    


Godstransport, til forskjell fra persontransport er i større grad styrt av logistikktrender og toget må i 


fremtiden styrke sin konkurransekraft ved å legge til rette for lengre tog, samt mer effektiv 


transportkjede dør til dør. Sistnevnte kan utføres ved å blant annet satse på utvikling av arealer for 


vareeiere og samlastere nært opptil de større kombiterminalene.  


En omlegging av Sørlandstoget/fjerntoget fra Sørlandsbanen til Vestfoldbanen og via 


Grenlandsbanen vil frigi kapasitet for godstogene, men kun på deler av Sørlandsbanen. Strekningen 


sør for Grenlandsbanen og videre vil fortsatt være kapasitetsbegrensende, således også inn/ut av 


Oslo. Realisering av økt potensial for kombitog på strekningen vil kreve også andre tiltak enn 


frigjøring av kapasitet som følge av en Grenlandsbane, herunder kryssingsspor og kapasitet inn/ut 


av Oslo. Økte markedsandeler er med andre ord avhengig av forhold som ikke direkte berøres av en 


Grenlandsbane. 


5.4 Potensial for godstransport på Grenlandsbanen 


I dag kjører som nevnt godstogene (kombitog) fra Oslo til Kristiansand og videre til Stavanger over 


Sørlandsbanen. Det går ikke godstog over Vestfoldbanen i normal situasjon. I konseptanalysen for 


IC Vestfoldbanen beskrives det at det ikke er kapasitet for gjennomgående godstog under normal 


drift. Det er planlagt for godstog i avvikssituasjoner og trafikkavviklingen for godstog etter utbygget IC 


på Vestfoldbanen blir dermed en videreføring av dagens situasjon.  Sørlandsbanen vil fortsette å 


være primærrute for godstransport mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger.  


Potensialet for godstransport på Grenlandsbanen vil dermed kunne drives av: 


 Godsvolumer som oppstår i regionen (som følge av produksjon) 


 Godsvolumer som ankommer regionen (f. eks med skip) og skal videre vestover til 


Kristiansand/Stavanger 


Transporter som skal videre nordover (Oslo og videre) eller vestover (Bergen) vil som følge av 


begrenset tilgang på Vestfoldbanen følge Bratsbergbanen og videre Sørlandsbanen, slik som togene 


mellom Brevik, Alnabru og Bergen gjør i dag (samarbeid mellom CargoNet og Grenland havn).  


5.4.1 Godsvolumer som oppstår i regionen  


Primærkilden til gods som oppstår i regionen er industrien f.eks. Larvikitt i Larvik og produkter fra 


industriklyngen på Herøya herunder nitrogenbaserte produkter fra Yara og plast fra Ineos (også 


lokalisert ved Frier Vest). Selv om industrien/bulkprodukter er dominerende, er 


godssammensetningen noe mer variert; eksempelvis ligger ABB i Skien Nord som produserer 


elektroprodukter, Agility Group AS i Porsgrunn og Skien som produserer delkonstruksjoner for 


offshoreindustrien og hovedkontoret til AT Skog. Planlagt utvikling i henhold til Strategisk 


                                                      


22  NTP Godsanalyse, Delrapport 1 Karlegging og problemforståelse 
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næringsplan for Grenland er å fortsette satsingen på olje- og gassindustrien, prosessindustri, 


materialteknologi samt miljø og energiteknologi, herunder bruk av biomasse som råstoff.  


Figur 5-3. Sentrale industriområder og infrastruktur i Grenlandsregionen 


 


Godset som oppstår som følge av industrien i Grenland benytter primært sjøtransport. Dette er varer 


som i stor grad eksporteres til utlandet, tydelig gjennom Grenland havns høye andeler utgående last. 


Eksportandelen av gods fra regionen har de siste 5 årene vært stabilt på 80-90 prosent23.  


Tabell 5-2. Godsomslag Grenland havn 2015. Kilde: SSB Havnestatistikk 


Retning Lastet 
[tonn] 


Losset 
[tonn] 


Lastet 
[% av total] 


Losset 
[% av total] 


Innenriks 309 799 547 438 36 % 64 % 


Utenriks 1 343 860 839 825 62 % 38 % 


Eksportandel lastet gods 82% 


Av type gods dominerer tørrlast, flytende gass og våtbulk, og dette er varer som enten kommer fra 


eller skal til den lokale industrien og som fraktes via skip. Dette er med andre ord gods som ikke vil 


være relevant for transport via Grenlandsbanen.  


Tabell 5-3. Godstyper Grenland havn 


Type gods Innenriks 
[% av totalt 
utgående gods] 


Innenriks 
[% av totalt 
inngående gods] 


Utenriks 
[% av totalt 
inngående gods] 


Utenriks 
[% av totalt 
utgående gods] 


Tørrlast 80% 45% 68% 52% 


Flytende gass 1,4% 52% 18% 13% 


Våt bulk 6% 2% 4% 23% 


Containere 
Lo/Lo-Ro/Ro 


>1% >1% 5% 9% 


Annet 13% >1% 5% 3% 


 


                                                      


23 Kunnskapsgrunnlag interregional plan for intermodal godstransport 
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Det skal nevnes at kortere «feeder»-løsninger med systemtog fra industrien til havn kan være 


relevant. Eksempelvis transporteres det betydelig mengder kalkstein på tog via en 10 km strekning 


mellom Bjørntvedt i Porsgrunn og Norcem-anlegget i Brevik. Det tilsier at ved et tilstrekkelig 


grunnlagsvolum kan markedet etablere et tilbud innenfor systemtogsegmentet. Generelt er det 


likevel slik at det har vist seg vanskelig å få økonomi i disse transportene24. På Herøya finnes det i 


dag et industrispor med tilkobling til Vestfoldbanen, men sporet er fjernet innenfor gjerdet til Herøya 


industripark. En økende andel av Yaras produkter fraktes i dag på container/bil fra Herøya til 


Brevik/Larvik havn.  


5.4.2 Gods som ankommer regionen og skal videre 


Gods som ankommer regionen og skal videre til distribusjon utenfor regionen kan være aktuelt for 


jernbanetransporter, og da særlig innenfor kombitog-segmentet.   


Mesteparten av godset som ankommer regionen skal som nevnt til industrien i Grenland, men her 


ligger det et potensial for endring, ved at havnene i regionen avlaster østsiden av Oslofjorden med 


gods som skal til Vestlandet/mot nord. I dag er importandelen for containere og andre lastbærere 


begrenset på ca. 5% av totalt godsomslag. Dette tilsvarer ca. 140 000 tonn og om lag 14 700 TEU 


årlig. En økning i transittgods over havnene eller terminaler i Grenland, vil kunne bidra til økt 


togtransport av konsumvarer fra utlandet til distribusjon videre i landet. Det er kjørt 


modellberegninger av potensialet for økt godstransport på jernbane ved etablering av mindre 


jernbaneterminaler i Eidanger og Larvikområdet gjennom Konseptvalgutredningen for 


godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Resultater fra godsmodellen viste at godsomslaget 


sannsynligvis ikke gir grunnlag for et togtilbud som kan konkurrere med lastebiltransport i et 2050 


perspektiv. Det ble påvist potensial for en jernbaneterminal nord i Vestfold, med et godsomslag på 


ca. 50 000 TEU årlig tilsvarende 2 togpar per dag. Det er viktig å påpeke at modellberegninger i stor 


grad er en videreføring av dagens situasjon hva gjelder næringsstruktur.  


Man skal være forsiktig med å betrakte godsmodellkjøringer som absolutt sannhet. Markedet kan 


opptre noe annerledes. Eksempelvis er det allerede startet opp en togpendel mellom Brevik, Alnabru 


og Bergen over Bratsbergbanen og videre nord-øst på Sørlandsbanen, som et resultat av samarbeid 


mellom CargoNet, Grenland havn (Breviksterminalen) og DFDS Seaways. Tilbudet består av to 


godstog i uken som frakter all slags type gods med gods fra skipene til DFDS Seaways. Aktørene 


ser på utvidelse til Stavanger, Trondheim og Nord-Norge med Bodø og Narvik.  


Det planlegges for industriutvikling og en industrihavn ved Frier Vest. Havnen vil kunne ha en 


avlastningsfunksjon for intermodale laster gjennom en arbeidsdeling med Brevikterminalen. 


Modellkjøringer viser et for lite potensial, men en dypvannshavn koblet til jernbanen ved Frier Vest 


kan potensielt ta rollen som regional havn og godsterminal i Grenlandsområdet, og muligens også 


for et større geografisk område på vestsiden av Oslofjorden. Gitt at Frier Vest og Brevik med Larvik 


overtar volumene som er forespeilet for Vestfold nord, kan dette gi potensial i størrelsesorden 2 


kombitog per dag. En slik satsing vil kreve tilkobling til sidespor mellom Frier Vest og 


Grenlandsbanen for eventuelle togpendler mot Stavanger, Bergen Oslo og Trondheim.  


Her vil de ulike konseptene slå noe ulikt ut. Fra vestsiden av Frierfjorden (Frier Vest) vil det på grunn 


av terrengmessige forhold være lettere å nå Midtre trasé med et sidespor, enn Ytre trasé, og 


avstanden til Indre trasé er lengre enn Midtre trasé. 


 


 


                                                      


24 Interregional plan for intermodal godstransport.  
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Oppsummering 


Sørlandsbanen vil fortsette å være primærrute for godstransport mellom Oslo, Kristiansand og 


Stavanger, da det planlegges for godstransport kun i avvikssituasjoner over Vestfoldbanen. Behov 


for godstransport på Grenlandsbanen vil dermed kunne drives av: 


 Godsvolumer som oppstår i regionen (som følge av produksjon) 


 Godsvolumer som ankommer regionen (f. eks med skip) og skal videre vestover til 


Kristiansand/Stavanger 


Godsvolumene som oppstår i regionen er industrigods som i all hovedsak fraktes med skip. 


Volumene over Grenland havn er generelt sett innsatsvarer til industrien eller eksport av industriens 


produksjonsvarer. Dette godset vil ha begrenset nytte av en Grenlandsbane, med unntak av 


potensielle «feeder»-løsninger for kortere jernbanetransporter fra produksjonssted til havn, 


tilsvarende som kalktoget med kalkstein til Norcem som fraktes 10 km fra Porsgrunn til Brevik.  


Transittgods, det vil si gods som ankommer regionen og skal videre, er i dag beskjedent. Det ligger 


et potensial i å avlaste østsiden av Oslofjorden med gods som skal til Vestlandet og nordover, 


gjennom økt containertransport over havnene i Grenlandsregionen. Utvikling av Brevik havn og evt. 


Frier Vest for intermodale transporter kan underbygge en slik satsing.  


Det er utfordrende å anslå hva dette kan bety av godsvolumer, men gitt en slik satsing vil 


Grenlandsbanen kunne påvirke og medvirke til et eventuelt tilbud og konseptene vil slå noe ulikt ut. 


Fra vestsiden av Frierfjorden (Frier Vest) vil det på grunn av terrengmessige forhold være lettere å 


nå Midtre trasé med et sidespor, enn Ytre trasé, og avstanden til Indre trasé er lengre enn Midtre 


trasé. 


 


Konsept Tilrettelegging for intermodal godstransport Score 


Ytre trasé Manglende kobling mellom Brevikbanen og trasé gir 
ingen økt tilrettelegging for intermodal godstransport i 
regionen. Lengre og mer utfordrende å etablere 
sidespor fra industri/havn til Grenlandsbanen.  


2 


Midtre 
trasé 


Kortere og enklere å etablere av evnt. sidespor fra 
industriklynge/havn til Grenlandsbanen 


1 


Indre 
trasé 


Manglende nærhet til industriklynge/havn. Lengre og 
mer utfordrende å etablere sidespor fra industri/havn 
til Grenlandsbanen. 


2 


 


5.5 Samlet vurdering 


Dagens Sørlandsbane vil fortsette å være primærrute for godstransport mellom Oslo, Kristiansand 


og Stavanger, ettersom det planlegges for godstransport kun i avvikssituasjoner over Vestfoldbanen. 


Behov for godstransport på Grenlandsbanen vil dermed kunne drives av: 


 Godsvolumer som oppstår i regionen (som følge av produksjon) 


 Godsvolumer som ankommer regionen (f. eks med skip) og skal videre vestover til 


Kristiansand/Stavanger 


Godsvolumene som oppstår i regionen er industrigods som i all hovedsak fraktes med skip. 


Volumene over Grenland havn er generelt sett innsatsvarer til industrien eller eksport av industriens 


produksjonsvarer. Dette godset vil ha begrenset nytte av en Grenlandsbane, med unntak av 
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potensielle «feeder»-løsninger for kortere jernbanetransporter fra produksjonssted til havn, 


tilsvarende som kalktoget med kalkstein til Norcem som fraktes 10 km fra Porsgrunn til Brevik.  


Transittgods, det vil si gods som ankommer regionen og skal videre, er i dag beskjedent. Det ligger 


et potensial i å avlaste østsiden av Oslofjorden med gods som skal til Vestlandet og nordover, 


gjennom økt containertransport over havnene i Grenlandsregionen. Utvikling av Brevik havn og evt. 


Frier Vest for intermodale transporter kan underbygge en slik satsing.  


Det er utfordrende å anslå hva dette kan bety av godsvolumer, men gitt en slik satsing vil 


Grenlandsbanen kunne påvirke og medvirke til et eventuelt tilbud og konseptene vil slå noe ulikt ut. 


Fra vestsiden av Frierfjorden (Frier Vest) vil det på grunn av terrengmessige forhold være lettere å 


nå Midtre trasé med et sidespor, enn Ytre trasé, og avstanden til Indre trasé er lengre enn Midtre 


trasé. 


Konsept Y.2 M.1 M.2 I.1 


Gods Grenlandsbanen vil frigjøre godskapasitet på deler av dagens sørlandsbane. 
Usikkert om Grenlandsbanen vil utløse store endringer i godsstrømmene i 
korridoren ettersom det finnes andre flaskehalser. Etablering av havn, nærings- 
og logistikkområde ved Frier vest vil kunne dra nytte av å etablere et sidespor til 
midtre trasee (M.1/M.2) 


 


5.6 Hva hvis godstogene følger Vestfoldbanen og videre til Grenlandsbanen? 


Ved en eventuell endring i premisset om at det ikke skal kjøres godstog over Vestfoldbanen i 


normalsituasjon, vil godstogene også kunne oppleve reisetidsbesparelser på lik linje som 


persontransporten. Reisetidsbesparelsen til Kristiansand og Stavanger for godstogene vil tilsvare 


nær én time reduksjon, sammenlignet med dagens situasjon. Toget bruker i dag lengre tid på 


strekningen sammenlignet med lastebilen. 


Etterspørselen etter godstransport innenfor kombisegmentet har en tydelig variasjon over døgnet. 


For lønnsom virksomhet er godstogselskaper avhengig av infrastrukturkapasitet til attraktive tider, 


som vurderes å være ut av terminalen i tidsrommet kl. 17-21 og ankomst på endestasjon mellom kl. 


04-06. Dette følger naturlig av konsolidering av gods fra kunde på ettermiddagen, med leveranse til 


kunde på formiddagen etter, og er således markedsstyrt. Kapasitetsutnyttelsen på enkelte 


strekninger (særlig rundt de største byene) i rush-tid er så høy i dag at godstogene ikke kan 


framføres, og togene må vente på terminalen i påvente av ruteleie. I dette bildet, vil en 


tidsbesparelse på strekningen kunne være fordelaktig.  


Redusert reisetid kan også gi gevinster i form av økt kapasitet på bane, ved at raskere framføring 


kan gi plass for flere tog. I tillegg, vil en ny dobbeltsporet jernbane mest sannsynlig gi en mer stabil 


driftssituasjon og en høyere pålitelighet i togframføringen utover hva eksisterende Sørlandsbane i 


dag gir.  


Samlet sett vurderes godstogframføring over Vestfold og Grenlandsbanen å være positivt for 


konkurransekraften til godstog mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger. Dette er under forutsetning 


om at det blir tilbudt tilstrekkelig kapasitet for godstogene på disse linjene, og en pålitelighet i 


godstogframføringen.   
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6 Oppsummering 


I tabellen nedenfor oppsummeres funnene fra markedsanalysen. 


Tabell 6-1. Oppsummering av markedsanalyse 


Konsept Y.2 M.1 M.2 I.1 


Region-
forstørring 


Det teoretiske 
mulighetsrommet av 
befolkning og 
arbeidsplasser innen 
akseptabel reisetid med 
toget via 
Grenlandsbanens 


+++ 


Med likt 
stoppmønster som 


M.1 mellom 
Grenland og 


Vegårshei har dette 
konseptet mindre 


potensial for 
regionforstørring enn 


M.1 


 


++++ 


Med stopp i Tangen 
mellom Grenland og 
Vegårshei blir dette 
størst potensial for 
regionforstørring. 


 


++ 


Med stopp i Tangen 
mellom Grenland og 
Vegårshei har dette 
konseptet mindre 


potensial for 
regionforstørring enn 


M.1 og Y.2 


 


+ 


Ettersom dette 
konseptet ikke kan 
stoppe i Tangen, 


har dette 
konseptet minst 


potensial for 
regionforstørring  


Konkurranseflate 


 


++++ 


Konseptet har kortest 
reisetid av de fire 


konseptene på alle 
relevante 


strekninger, unntatt 
Porsgrunn-


Kristiansand. 


+++ 


Konseptet har nest 
kortest reisetid av de 
fire konseptene på 


alle relevante 
strekninger, unntatt 


Porsgrunn-
Kristiansand der den 


er best. 


++ 


Konseptet har nest 
dårligst reisetid av de 


fire konseptene på alle 
relevante strekninger, 


unntatt Porsgrunn-
Kristiansand der den 


er nest best. 


+ 


Konseptet har 
dårligst reisetid av 
de fire konseptene 
på alle relevante 


strekninger, 
unntatt Porsgrunn-
Kristiansand der 


den er nest 
dårligst. 


Reiser til 
fritidseiendommer 


 


Reisende til fritidseiendommer i korridoren antas i stor grad å fortsette å kjøre bil. 
Markedssegmentet bør tillegges begrenset vekt. 


Studenter og 
skoleelever 


 


De fleste studenter antas å bo nært studiestedet. De fleste elever ved 
videregående skole pålegges å gå på skole i eget fylke og nærmest hjemmet. 
Passasjergrunnlaget vil være dagpendlende studenter og elever som får plass på 
andre skoler enn nærskolen. Passasjergrunnlaget anses som relativt begrenset. 


Flyplassreiser 


 


Toget vil kunne ha en nøkkelrolle i å bringe reisende fra sør i Telemark og i østlige 
Agder til Torp og Gardermoen. Raskeste reisetid er å fortrekke, det vil si Y2. Både 
Brokelandsheia og Tangen ligger nært E18, for reisende som ønsker å parkere 
bilen og ta toget videre. 


Bedriftsklynger Det finnes bedriftsklynger i Kongsberg, Oslo-området og Grenland som kan tenkes 
å utvikle strategiske samarbeidsrelasjoner til klynger på Sørlandet i Kristiansand-
Areandalsregionen. En Grenlandsbane vil legge til rette for enklere tjenestereiser 
mellom Oslo/Buskerud/ Vestfoldbyen/Grenland og Agder/Sørlandet. 


Gods Grenlandsbanen vil frigjøre godskapasitet på deler av dagens sørlandsbane. 
Usikkert om Grenlandsbanen vil utløse store endringer i godsstrømmene i 
korridoren ettersom det finnes andre flaskehalser. Etablering av havn, nærings- og 
logistikkområde ved Frier vest vil kunne dra nytte av å etablere et sidespor til 
midtre trasee (M1/M2) 
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NØKKELOPPLYSNINGER 


 


Generelle opplysninger 


Analyse 


 
Type analyse: 
Usikkerhetsanalyse  


Gjennomført dato: 


7-8. og 11.mars 2016 


Prosjekt  
 


Prosjektnavn: 


KVU Grenlandsbanen 


Prosjekteier: 


JBV 
Prosjekttype: 
Utredning 


Prosjektfase: 
Utredning 


Prosjektperiode: 
 


Målfunksjon:  


 


Prisnivå  
 


2015 


Resultater 


Viktigste suksesskriterium: 
Kostnad (Mrd.NOK) 


Konsept 
Basis-
estimat: 


Forventet 
kostnad: 


Høy (P85): Standardavvik: Rel. std. avv.: 


Indre 
korridor (I1) 


28,2 
Mrd.NOK 


31,3 Mrd.NOK 40,1 Mrd.NOK 8,4 Mrd.NOK 27 % 


Midtre 
korridor 
(M1) 


25,0 
Mrd.NOK 


25,6 Mrd.NOK 32,7 Mrd.NOK 6,8 Mrd.NOK 27 % 


Midtre 
korridor 
(M2) 


15,8 
Mrd.NOK 


17,2 Mrd.NOK 21,9 Mrd.NOK 4,5 Mrd.NOK 26 % 


Ytre 
korridor (Y2) 


22,9 
Mrd.NOK 


24,4 Mrd.NOK 31,0 Mrd.NOK 6,3 Mrd.NOK 26 % 


Hovedposter i basisestimatet Usikkerhetsdrivere 


Post  Forventet  Std. avvik Post  Forventet  Std. avvik 


Felleskostnader 
Entreprenør 


2,5-4,5 
Mrd.NOK 


0,3-0,6 
Mrd.NOK 


U0 Estimatusikkerhet 
0,2-0,4 
Mrd.NOK 


2,4-4,4 
Mrd.NOK 


Felleskostnader Byggherre 
3,2-5,6 
Mrd.NOK 


0,3-0,8 
Mrd.NOK 


U1 Marked 0 
2,3-4,2 
Mrd.NOK 


      


Usikkerhet 
Under listes de 3 viktigste usikkerheter og tilhørende tiltak 


Usikkerhet Tiltak 


1. U0 Estimatusikkerhet Følges opp ved oppstart neste planfase 


2. U1 Marked Følges opp ved oppstart neste planfase 


3. U3 Prosjektunderlag- og modenhet Fortsette arbeidet med å videreutvikle underlaget. 


Merknader evt. kommentarer: 
Det opplyses av prosjektleder at det er usikkert når prosjektet tas opp igjen. Det kan ta 10-15 år.  
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Sammendrag 


Oppdraget 


Metier har utført usikkerhetsanalyse av prosjektet KVU Grenlandsbanen. Prosjektet er i 


utredningsfasen. Det foreligger fire konseptalternativer som er vurdert i analysen. Rapporten er basert 


på foreliggende basiskostnader og gruppesamlinger gjennomført i Oslo 7-8.mars og 11.mars 2016. 


Analysens formål er å gi et kvalitativt og kvantitativt bilde av prosjektets usikkerhet. 


Resultater 


Tabellen nedenfor oppsummerer de kvantitative resultatene fra usikkerhetsanalysen for prosjektet. 


 


Tabell 1 – Resultater kvantitativ usikkerhetsanalyse (2015-MNOK ekskl. mva) 


Produksjonskostnad 17,9        15,9         10,0         14,5         


Felleskostnader: Entreprenør 25 % 4,5         25 % 4,0           25 % 2,5           25 % 3,6           


Entreprisekostnad 22,4        19,9         12,5         18,1         


Grunnerverv og eiendomsforvaltning 0,1         0,1           0,2           0,2           


Entreprisekostnad inkl. grunnerverv 22,6        20,0         12,6         18,3         


Felleskostnader: Byggherre 25 % 5,6         25 % 5,0           25 % 3,2           25 % 4,6           


Basisestimat 28,2        25,0         15,8         22,9         


Forventet tillegg 11 % 3,0         2 % 0,6           9 % 1,5           6 % 1,4           


Forventet kostnad 31,3        25,6         17,2         24,4         


Usikkerhetsavsetning 28 % 8,8         28 % 7,1           27 % 4,7           27 % 6,7           


P85 40,1        32,7         21,9         31,0         


Standardavvik 27 % 8,4         27 % 6,8           26 % 4,5           26 % 6,3           


Nøyaktighetsgrad (%-avvik fra forventet kostnad)


Lav (P10) -35 % 20,4        -34 % 16,8         -33 % 11,5         -33 % 16,2         


Høy (P90) 35 % 42,1        35 % 34,5         33 % 23,0         34 % 32,6         


Nr. TypeKode
Indre korridor (I1) Midtre korridor (M1) Midtre korridor (M2) Ytre korridor (Y2)


Kostnader, Mrd.NOK
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Figur 1 - Resultater fra usikkerhetsanalysen 


 


Figur 2 - Resultater fra usikkerhetsanalysen – usikkerhetspåslag på basisestimat 
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De akkumulerte sannsynlighetskurvene (S-kurven) i figuren under viser sannsynligheten for at 


sluttkostnaden til respektive konsept ikke overskrider bestemte kostnadsnivåer. Kurven viser det enkelte 


konsepts usikkerhet, representert ved sannsynligheten for å gjennomføre løsningens basiskostnad, og 


avstanden mellom denne og forventet kostnad.  


 


Figur 3 - S-kurve med sannsynlighetsfordeling (2015-MNOK ekskl.mva) 


I kapittel 4.2 vises tornadodiagrammene for alle konseptene hvor de største usikkerhetene for hvert 


konsept er dokumentert. 


Prosessleders kommentarer og anbefalinger 


Usikkerhetsanalysen ble gjennomført over to hele dager med alle innkalte deltakere og en påfølgende 


samling med en avgrenset gruppe for å vurdere kostnadspåslag for entreprenør og byggherre, samt 


grunnerverv og eiendomsforvaltning. Gruppesamlingene ble gjennomført med en godt sammensatt 


gruppe bestående av prosjektleder, prosjektmedarbeidere, rådgivere og utfordrere fra 


prosjektstyringsstaben og referanseprosjekter. Vår vurdering er at det ville styrket analysen med noe 


ytterligere erfaring fra tidligfasearbeider og KVU i utfordrerrollen, selv om utfordrerne har erfaring fra 


blant annet KVU IC. Vår forståelse er at noen av deltakerne i usikkerhetsanalysen sitter i trainee stillinger 


og har således mindre praktisk erfaring for å kunne bidra faglig i analysen. Vi opplever det allikevel som 


positivt at prosjektet tar med yngre medarbeidere med opplæringsformål. 


Kommunikasjon før og etter selve analysedagene fungerte godt med gjennomføring av formøter og 


presentasjon av foreløpige resultater. Det var behov for flere justeringer av underlaget for analysen før, 


under og etter gjennomføring av usikkerhetsanalysen. Metier vil anbefale at basiskostnadene som 


fremlegges som grunnlag i usikkerhetsanalysen bør være gjennomgått og kvalitetssikret av JBV i forkant 


av analysen og ikke som i denne analysen hvor estimatet fremsendes direkte fra rådgiver som har 


utarbeidet underlaget. Dette medførte at deler av forberedelsene og selve analysen ble brukt til å 


kvalitetssikre og strukturere underlaget, noe som reflekteres i hvorfor det var behov for flere justeringer.  


Metier vil anbefale at prosjektets mål (samfunnsmål og effektmål) blir klarere forankret hos prosjekteier, 


da disse målene vil ha en sentral rolle når konseptalternativene sin «godhet» og måloppnåelse skal 
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vurderes. Metier registrerer at prosjektet som del av KVU-arbeidet, gjennom en silingsprosess allerede 


har valgt bort ulike konseptalternativer, før man har kommet frem til de fire konseptalternativene som 


ble behandlet i usikkerhetsanalysen. Dette er en riktig metodisk fremgangsmåte, gitt at behovsanalyse, 


målsettinger og krav henger godt sammen. Når prosjektets overordnede målsettinger synes uklare og i 


begrenset grad er forankret hos prosjekteier, kan dette bidra til usikkerhet om hva prosjektet faktisk skal 


oppnå og dermed påvirke hvilke konseptalternativer som er valgt. Det ligger utenfor 


usikkerhetsanalysens oppgave å vurdere selve KVU-en, men Metier vil anbefale at prosjektet sammen 


med prosjekteier og oppdragsgiver arbeider videre med prosjektets effektmål.  


Prosjektet er som angitt i en utrednings-/KVU-fase, noe som tilsier at det normalt sett fortsatt skal være 


relativt stor usikkerhet og varierende modenhet i prosjektunderlaget som behandles i 


usikkerhetsanalysen. Vår vurdering er dette prosjektet gjenspeiler det normale i en tidligfase, at 


modenheten i underlaget er varierende, det fortsatt gjenstår en god del utredningsarbeid og at det er 


relativ stor usikkerhet knyttet til fremlagt underlag og skisserte løsninger. Det relative standardavvik og 


usikkerhetsspenn (P10 og P90 i forhold til forventet kostnad) som fremkommer for de fire 


konseptalternativene gir etter vår vurdering et godt bilde av prosjektets usikkerhet. De relative 


standardavvikene og usikkerhetsspennende ligger godt innenfor det som regnes som normalt i en 


utredningsfase for et JBV prosjekt.  


De fire fremlagte konseptalternativene gir ulike løsninger og ulike forventede investeringskostnader. 


Navnene på konseptalternativene er foreløpig nøytrale (indre, midtre og ytre korridor). Metier anbefaler 


at konseptalternativene etter hvert gis navnebetegnelser som betegner det særegne i hvert enkelt 


konsept. 


Prosjektleder er har i sin kommunikasjon vært tydelig på det er usikkert når og hvordan prosjektet vil tas 


opp igjen ift videre planlegging. Det er skissert at dette kan ta inntil 10-15 år. I så fall kan det være 


hensiktsmessig at oppstart av den videre planlegging for valgt konsept starter med en 


usikkerhetsanalyse, hvor prosjektets underlag og forutsetninger vurderes på nytt. Prosjektet kan da 


anvende erfaringer fra en rekke større prosjekter som da trolig vil være realisert: eksempelvis 


Follobanen og store deler av IC.  
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1 Innledning 


1.1 Oppdraget 


Metier har utført usikkerhetsanalyse av prosjektet KVU Grenlandsbanen. Prosjektet er i 


utredningsfasen. Denne rapporten er basert på mottatt underlag fra prosjektet og dets rådgivere, samt 


gruppesamlinger gjennomført 7-8.mars og 11.mars 2016. Analysens formål er å gi et kvalitativt og 


kvantitativt bilde av usikkerheten i prosjektet. Basert på usikkerhetsbildet er det definert tiltak for å 


redusere prosjektets største risikoer, samt realisere de viktigste mulighetene. 


1.2 Kort om prosjektet 


Prosjektet omhandler etablering av KVU for Grenlandsbanen som har som formål å koble sammen 


Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Figur 4 under viser prosjektområdet og de fire alternative korridorene 


som er grunnlaget for usikkerhetsanalysen. 


 


Figur 4 – Kartskisse over prosjektområdet 


Målhierarkiet i gjeldende versjon av Konseptvalgutredningen (KVU) er gitt under: 


Samfunnsmål: Et miljøvennlig og effektivt transporttilbud mellom Agder, Grenland, Vestfold og 


Osloområdet for å legge til rette for regional utvikling og et felles bo- og arbeidsmarked. 


Transportveksten skal i størst mulig grad tas med kollektivtransport. 
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Effektmål: 


 Miljø: En transport som kan håndtere store volumer og som begrenser miljøskadelige 


virkninger av transport. 


 Regional utvikling: Utvikle og utvide bo- og arbeidsmarkeds - regionene mellom 


Buskerud/Vestfold, og Agderbyene mot hovedstaden. 


 Avstandskostnader: En transport som er robust, tilgjengelig, og pålitelig for reisende og gods 


med konkurransedyktig reisetid. 


Fremdriftsplan: Ikke dokumentert, men byggestart er etter ferdigstillelse av InterCity-utbyggingen 


1.3 Underlag, forutsetninger og avgrensninger 


Underlag for usikkerhetsanalysen: 


 Orientering om prosjektet ifm. oppstartmøte, 23. februar 2016 


 Kostnadsestimat, mottatt 2. mars 2016 


 Dokumentasjon av kostnadsestimat (justert), mottatt 9. mars 2016 


 Presentasjon av prosjektet, mottatt 9. mars 2016 


 KVU (gjeldende versjon), mottatt 10.mars 2016 


 Kostnadsestimat, ytterligere informasjon, mottatt 11.mars 2016 


 Kostnadsestimat, oppdatert, mottatt 15.mars 2016 


 Kostnadsestimat – Indeks for byggeklosser, mottatt justerte indekser, 15.mars 2016 


 Kostnadsestimat, justert i presentasjon av foreløpige resultater, 15.mars 2016 


Generelle forutsetninger for analysen 


 Analysen avgrenses til investeringskostnadene. Drift- og vedlikeholdskostnader holdes 


utenfor 


 Hendelser med liten sannsynlighet og stor konsekvens omfattes ikke (ekstremhendelser). 


 Finansiering: Det er ikke tatt høyde for eventuelle merkostnader på grunn av manglende 


finansiering. 


 Prisstigning i prosjektperioden omfattes ikke av analysen. 


 Alle tall er uten MVA, i henhold til gjeldende retningslinjer. 


Prosjektet legger følgende forutsetninger til grunn for estimatene: 


 Prisnivå: 2015-kroner 


 Uspesifisert: Ikke synliggjort eksplisitt, men forutsettes inkludert i byggeklossene 


 Kostnadsestimatet er basert på Byggeklosser for IC-strekninger «Mal for byggeklosser til 


estimering i tidligfase planer – 2015 priser» rev 29.01.15» 


 Grunnerverv: Salg av eiendommer og inntekter er ikke medtatt i estimatet 


 Grunnarbeid: Inntekt av eventuelt salg av masser er ikke inkludert i estimatet. 


 Påløpte kostnader: Ikke medtatt eller synliggjort 


 Entreprisekostnad, rigg og drift: Lagt til som prosentpåslag, 25 % regnet av 


entreprenørkostnad for alle konsepter 
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 Felleskostnader Byggherre:  


o Planlegging og prosjektering, 11% av produksjons- og felles entreprenørkostnad 


o Felles byggherrekostnader (Adm., byggeledelse) 14% av produksjons- og felles 


entreprenørkostnad. 


 Kontraktstrategi: Prosjektet har ikke lagt til grunn noen konkret strategi som forutsetning for 


kostnadsestimatet 


1.4 Gjennomføring av oppdraget 


Usikkerhetsanalyse av prosjektet er gjennomført med: 


 Oppstartsmøte 23. februar 2016 


 Gjennomgang av kostnadsestimater og forberedelser i uke 8 og 9 


 Kommunikasjon med prosjekt og kostnadsestimator (MultiConsult) knyttet til behov for 


oppdatering av basis i uke 9 


 Gruppesamling avholdt 7-8.mars og 11.mars 2015 


 Foreløpige resultater presentert prosjektet, 15. mars 2016 


 Rapportutkast oversendt 17. mars 2016 


 Kommentarer på rapportutkast mottatt fra prosjektet 8. april 2016 


 Endelig rapport oversendt 11. april 2016 


Agenda for og deltakere på usikkerhetsanalysen er gitt i Vedlegg 1.  
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2 Prosjektets overordnede utfordringer  


Som en innledende øvelse i usikkerhetsanalysen ble deltakerne i gruppesamlingen utfordret på å 


vurdere prosjektets utfordringer langs åtte angitte dimensjoner i form av et situasjonskart (jf. Figur 5). 


Prosjektets situasjonskart viser vurderinger av prosjektets grad av utfordringer på tvers av 8 ulike 


dimensjoner, på en skala fra 0 (ingen grad av utfordring) til 6 (meget stor grad av utfordring). Figuren 


under viser deltakernes vurderinger av aktuell løsning. 


 


Figur 5 – Helhetsanalyse av KVU Grenlandsbanen 


Dimensjonen Størrelse ble vurdert som den største utfordringen. Øvrige dimensjoner vurderes som noe 


over gjennomsnittlig utfordrende, sammenliknet med et normalprosjekt i Jernbaneverket, bortsett fra 


Behov for nytenkning og Intensitet og varighet, som vurderes som noe mindre utfordrende enn et 


normalprosjekt. Punktene under oppsummerer noen hovedpunkter som ble identifisert og ansett som 


mest utfordrende av deltakerne. Vedlegg 4 oppsummerer alle vurderinger som ble gjort i forbindelse 


med situasjonskartets dimensjoner.  


 Størrelse: Sammenliknet med andre prosjekter i Jernbaneverket anses prosjektet som stort, 


både i omfang og kroneverdi (15-30 MRD). Prosjektet er større enn det prosjektorganisasjonen 


vanligvis jobber med og det er få i prosjektorganisasjonen med erfaring fra liknende prosjekter 


i samme størrelsesorden. 


 Teknisk kompleksitet: Relativt høy grad av utfordring knyttet til teknisk kompleksitet, spesielt da 


prosjektområdene i hovedsak er lite kartlagt. Eksempelvis vil det være store utfordringer knyttet 


til bynære stasjoner i Skien og Porsgrunn, samt ved kryssing av vassdrag. I tillegg høy 


kompleksitet knyttet til grunnforhold og kvikkleire mellom Porsgrunn og Skien. Indre og ytre 


Størrelse
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korridor har også sine utfordringer knyttet til teknisk kompleksitet og grensesnitt – eksempelvis 


grunnet henholdsvis lite kartlagte områder og grensesnitt mot eksisterende traseér. 


 Organisasjon: Tilgang på kapasitet og kompetanse innen jernbanefagene vil være en stor 


utfordring fremover. Stor usikkerhet knyttet til behov for kompetanse 10-20 år frem i tid - både 


innen rekruttering til fagene og konkurranse med andre bransjer. 


 Målbeskrivelse: Målbeskrivelsene (både samfunnsmål og effektmål) er uklare og ikke formelt 


godkjente.  


3 Analysemodell, inndata og vurderinger 


3.1 Begrepsavklaringer 


Analysemodellen for kvantifisering av usikkerhet er overordnet beregnet med følgende sammenheng, 


med hvert begrep forklart i ytterligere detalj under: 


   Produksjonskostnad 


+ Felleskostnader Entreprenør 


= Entreprisekostnad                               


+ Grunnerverv og eiendomsforvaltning 


= Entreprisekostnad inkl. grunnerverv   


+ Felleskostnader Byggherre  


= Basiskostnad                                      


+ Effekten av estimatusikkerhet 


+ Effekten av usikkerhetsdrivere 


= Forventet kostnad                              


Basiskostnad 


Basiskostnaden representerer hele prosjektets kostnadsestimater som spesifisert over. Uspesifiserte 


kostnader er forutsatt inkludert i kostnadspostene. 


Estimatusikkerhet 


Overordnede kostnadsposter er vurdert av analysegruppen og tildelt optimistisk, mest sannsynlig og 


pessimistisk verdi – trippelestimater. Vedlegg 3 dokumenterer vurderingene som ble gjort, samt hvilke 


forutsetninger som eventuelt ligger til grunn for estimerte verdier. 


Usikkerhetsdrivere 


Usikkerhetsdriverne er usikkerheter som kan påvirke hele eller deler av prosjektets totalkostnad. 


Usikkerhetsdriverne er angitt med beskrivelser av forutsetningene for basiskostnaden, optimistisk, mest 


sannsynlig og pessimistisk scenario. Beskrivelser av forutsetninger for estimatet, samt for de ulike 


scenarioene, er dokumentert i Vedlegg 3. Effekten av usikkerhetsdriverne kvantifiseres med 


trippelanslag i prosenter av en eller flere kostnadsposter eller i kroneverdier. Følgende 


usikkerhetsdrivere ble benyttet under analysen:  
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 U0 Estimatusikkerhet 


 U1 Marked 


 U2 Lover, regler og myndigheter 


 U3 Eierstyring og rammebetingelser 


 U4 Aktører og interessenter 


 U5 Prosjektunderlag- og modenhet 


 U6 Grunn- og miljøforhold 


 U7 Prosjektledelse og gjennomføringsevne 


 U8 Grensesnitt Inter City  


Nærmere beskrivelse av hva som inngår i usikkerhetsdriverne foreligger i Vedlegg 3. 


3.2 Prosjektets basiskostnad 


For usikkerhetsanalysen ble det tatt utgangspunkt i prosjektets basiskostnad pr. 15. mars 2016 som vist 


overordnet i figuren under. Basiskostnad er sum av produksjonskostnader, felleskostnader entreprenør 


og felleskostnader byggherre. 


 


 Tabell 2 - Prosjektets basiskostnad (2015-kroner) 


I hovedsak er årsaken til de største kostnadsmessige ulikhetene i konseptene følgende punkter 


(oppsummert i tabellen under): 


▪ Enkeltspor i konsept M2 


▪ En ekstra stasjon i konsept I1 (Skien stasjon) 


17,9 
15,9 


10,0 


14,5 


4,5 


4,0 


2,5 


3,6 


5,6 


5,0 


3,2 


4,6 


28,2 


25,0 


15,8 


22,9 
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Produksjonskostnad


Felleskostnader:
Entreprenør


Felleskostnader:
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▪ Ulik tunellandel i konseptene 


▪ Ulike grad av komplekse konstruksjoner (f.eks. kryssing av vassdrag) 


Konsept 
Total 


lengde 


Tunell 


lengde 


E
n


k
e
lt


s
p


o
r 


D
o


b
b


e
lt


s
p


o
r 


S
ta


s
jo


n
 


B
ro


k
e
la


n
d


s
h


e
ia


 


S
ta


s
jo


n
 


P
o


rs
g


ru
n


n
 


S
ta


s
jo


n
 S


k
ie


n
 


Indre korridor 77 km 51 km  X X X X 


Midtre korridor 1 66 km 47 km  X X X  


Midtre korridor 2 68 km 35 km X  X X  


Ytre korridor 65 km 38 km  X X X  


Tabell 3 - Hovedtrekk i konseptene med kostnadsmessig betydning Kilde: Dokumentasjon av kostnadsestimat 
datert 8.2.2016 


4 Resultater 


Tabellen under gir en oppsummering av de kvantitative resultatene fra usikkerhetsanalysen. 


Basisestimatet og dets oppbygging er vist. I tillegg vises påslag for forventet tillegg og 


usikkerhetsavsetning som summeres til henholdsvis forventet kostnad og P85. Standardavvik og relativt 


standardavvik er også vist. I tillegg vises nøyaktighetsgrad innenfor et konfidensintervall på 80% (fra 


P90 til P10 i forhold til forventet kostnad). Usikkerhetsspennet er over +/- 30% i alle konsepter og opp 


mot +/- 35% for midtre korridor 1 og indre korridor. 


 


Tabell 4 – Resultater kvantitativ usikkerhetsanalyse (2015-MNOK ekskl. mva 


Produksjonskostnad 17,9        15,9         10,0         14,5         


Felleskostnader: Entreprenør 25 % 4,5         25 % 4,0           25 % 2,5           25 % 3,6           


Entreprisekostnad 22,4        19,9         12,5         18,1         


Grunnerverv og eiendomsforvaltning 0,1         0,1           0,2           0,2           


Entreprisekostnad inkl. grunnerverv 22,6        20,0         12,6         18,3         


Felleskostnader: Byggherre 25 % 5,6         25 % 5,0           25 % 3,2           25 % 4,6           


Basisestimat 28,2        25,0         15,8         22,9         


Forventet tillegg 11 % 3,0         2 % 0,6           9 % 1,5           6 % 1,4           


Forventet kostnad 31,3        25,6         17,2         24,4         


Usikkerhetsavsetning 28 % 8,8         28 % 7,1           27 % 4,7           27 % 6,7           


P85 40,1        32,7         21,9         31,0         


Standardavvik 27 % 8,4         27 % 6,8           26 % 4,5           26 % 6,3           


Nøyaktighetsgrad (%-avvik fra forventet kostnad)


Lav (P10) -35 % 20,4        -34 % 16,8         -33 % 11,5         -33 % 16,2         


Høy (P90) 35 % 42,1        35 % 34,5         33 % 23,0         34 % 32,6         


Nr. TypeKode
Indre korridor (I1) Midtre korridor (M1) Midtre korridor (M2) Ytre korridor (Y2)


Kostnader, Mrd.NOK
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Figur 6 under viser kostnadsestimater for konseptene inklusive usikkerhetstilleggene forventet tillegg og 


usikkerhetsavsetning. Tallene på over stolpene i figuren er P85. 


 


Figur 6 - Resultater fra usikkerhetsanalyse 


I Figur 7 under vises de relative usikkerhetspåslagene for de ulike konseptene. Alle konseptene hadde 


omtrentlig lik prosentvis usikkerhetsavsetning (27-28%). Forventet tillegg varierer mer mellom 


konseptene og er et resultat av enten mer vektlegging av pessimistiske scenarioer eller påslag i mest 


sannsynlige scenarioer. 


 


Figur 7 - Resultater fra usikkerhetsanalysen – usikkerhetspåslag på basisestimat 
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4.1 Akkumulert sannsynlighetskurve (S-kurve) 


De akkumulerte sannsynlighetskurvene (S-kurven) i figuren under viser sannsynligheten for at 


sluttkostnaden til respektive konseptalternativ ikke overskrider bestemte kostnadsnivåer. 


 


Figur 8 - S-kurver med sannsynlighetsfordeling (MNOK, 2015-kr ekskl. mva) 


4.2 Prosjektets største usikkerheter - Tornadodiagram 


Dette delkapittelet presenterer de største usikkerhetene i konseptene. Dette presenteres grafisk ved 


bruk av såkalte tornadodiagram – hvor det vises en rangert visning av kostnadspostene og 


usikkerhetsdriverne som bidrar mest til den totale usikkerheten i de ulike konseptene. I tillegg er det 


skrevet en oppsummering innledningsvis før selve grafene presenteres. 


Diagrammene viser også den enkelte kostnadsposts/usikkerhetsdrivers “skjevhet” sammenliknet med 


konseptets basiskostnad – altså i hvilken grad det har blitt lagt til eller trukket fra kostnader i mest 


sannsynlig scenario. Y-aksen i diagrammet er gitt ved basiskostnaden, mens kostnadspostenes og 


usikkerhetsdrivernes optimistiske anslag vises i grønt og pessimistiske anslag vises i rødt. Skillet mellom 


grønt og rødt angir mest sannsynlig verdi. Usikkerhetene som har mest areal på venstre side av Y-


aksen bidrar til å redusere forventningsverdien, mens usikkerheter på høyre side bidrar til å øke den. 


Tornadodiagrammene viser samlet sett en noe høyreskjev fordeling, men viser også at det er betydelige 


muligheter for å redusere kostnader på flere områder. Under følger en kort oppsummering av de største 


usikkerhetene: 


 U0 Estimatusikkerhet [Nr.1 i alle konsepter]: Grunnet tidligfase og et umodent prosjekt vil 


det være stor usikkerhet knyttet til bruk av erfaringstall, over-/underestimering av mengder 


og priser, at byggeklossene ikke hensyntar komplekse tunnelprosjekter i stor nok grad og 


usikre eiendomspriser og ervervsprosesser. 


 U1 Marked [Nr.2 i alle konsepter]: Lang tidshorisont, uklar kontraktstrategi og usikker 


fremtidig kapasitet i markedet fører til stor usikkerhet. I hvilken grad valgt kontraktstrategi 
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treffer markedet har mye å si for entreprisekostnaden. Makroøkonomiske forhold ved 


kontrahering og ellers tidspunktet for kontrahering bidrar til stor usikkerhet. 


 U5 Prosjektunderlag og modenhet [Nr. 3 eller 4 i alle konsepter]: Tidligfase, 


potensielle endringer og nye løsninger, samt et lite kartlagt prosjektområde, byområder og 


konstruksjoner med høy kompleksitet – gjør at denne usikkerhetsdriveren bidrar mye til 


konseptenes totale usikkerhet. Noen forskjeller mellom konseptene er: Y2: Komplekse 


løsninger for tunell, kryssing av fjord ved Brevik og ny stasjon i Eidanger. I1: Lang tunnell 


fra Porsgrunn til Skien og stasjon i fjell. I1, M1 og M2: Lange adkomstveier til 


anleggsområdene gir merkostnader for transport og tilganger. Lite kjent område. M2: 


Behov for flere krysningsspor enn forutsatt. 


 U7 Prosjektledelse og gjennomføringsevne [Nr. 3 eller 4 i alle konsepter]: Omhandler 


usikkerheten knyttet til entreprenøren og byggherre i planleggings- og 


gjennomføringsfasen. Erfaringer, kompetanse, kapasitet, ny organisasjon, 


kontraktstrategi, planlegging, styring og gjennomføring er temaer som ble inkludert i 


vurderingene. 


 U3 Eierstyring og rammebetingelser [Nr.5 eller 6 i alle konsepter]: Nye krav, endringer, 


uklar styring, ny organisasjon, evne til å ta beslutninger og å legge premisser/mål bidrar til 


usikkerheten. 


 U8 Grensesnitt InterCity [Nr.5 eller 6 i alle konsepter]: Parsellen Porsgrunn-Skien, 


premisser, kostnadsfordeling, beslutninger, godsstrategi var aktuelle tema. 


 


Figur 9 – Tornadodiagram Konsept Indre korridor (2015-MNOK ekskl. mva) 
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Figur 10 – Tornadodiagram Konsept Midtre korridor (M1) (2015-MNOK ekskl. mva) 


 


Figur 11 – Tornadodiagram Konsept Midtre korridor (M2) (2015-MNOK ekskl. mva) 
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Figur 12 – Tornadodiagram Konsept Ytre korridor (Y2) (2015-MNOK ekskl. mva) 


4.3 Analysemodeller 


Under følger analysemodeller for de fire konseptene. 


Kolonnen “Basiskostnad” angir prosjektets basiskostnad inkl. produksjonskostnader og påslag for rigg 


og drift og byggherre. Optimistisk og pessimistisk vurdering er oppgitt sammenliknet med mest 


sannsynlig estimat. Mest sannsynlig estimat tilsvarer basiskostnaden for kostnadselementet, med 


mindre analysegruppen har funnet det riktig å justere dette. For kostnadselementer / usikkerhetsdrivere 


som har trippelanslag angitt i prosent, er det oppgitt i sum hvor stor del av prosjektet driveren virker på, 


og som prosenten regnes ut fra. Relativt standardavvik representerer standardavvikets størrelse 


sammenliknet med forventningsverdien. P10 og P90 er såkalte «lave» og «høye» verdier i forhold til 


forventet kostnad og er også en indikator på usikkerheten i kostnadsestimatet. 


Usikkerhetsvurderingene for hvert kostnadselement per alternativ fremkommer av Vedlegg 3. 
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Figur 13 – Analysemodell Konsept Indre korridor (I1)  (2015-MNOK ekskl. mva) 


 


Figur 14 – Analysemodell Konsept Midtre korridor (M1)  (2015-MNOK ekskl. mva) 


Kostnadspost
Basis-


kostnad


Mest 


sannsynlig


Forventet 


kostnad
Std. avvik


Relativt 


std. avvik


Produksjonskostnad 17,9           17,9                    17,9                 


Felleskostnader Entreprenør 4,5             4,1          4,5                      5,7             4,9                    0,6              


Entreprisekostnad 22,4           22,4                    22,8                 0,6              


Grunnerverv og eiendomsforvaltning 0,1             0,1                      0,1                    


Entreprisekostnad inkl. grunnerverv 22,6           22,6                    23,0                 0,6              


Felleskostnader Byggherre 5,6             4,5          5,6                      6,5             5,6                    0,8              


Basiskostnad 28,2           28,2                    28,5                 1,0              


Usikkerhetsdriver Basis
Mest 


sannsynlig


 Forventet 


kostnad 
 Std. avvik 


Relativt 


std. avvik


U0 Estimatusikkerhet 18,1           -30 % 0 % 35 % 0,4                    4,4              


U1 Marked 22,8           -25 % 0 % 25 % 0,0                    4,2              


U2 Lover, regler og myndigheter 28,5           -2 % 1 % 5 % 0,4                    0,7              


U3 Eierstyring og rammebetingelser 28,5           -10 % -1 % 8 % -0,3                  1,9              


U4 Aktører og interessenter 28,5           -5 % 0 % 5 % -0,0                  1,1              


U5 Prosjektunderlag- og modenhet 28,5           -10 % 1 % 20 % 1,2                    3,2              


U6 Grunn- og miljøforhold 28,5           -5 % 0 % 13 % 1,0                    1,9              


U7 Prosjektledelse og gjennomføringsevne 28,5           -15 % 0 % 13 % -0,3                  3,0              


U8 Grensesnitt Inter City 28,5           -10 % 0 % 12 % 0,2                    2,3              


Sum usikkerhetsdrivere 2,7                    8,3              


Sum totalkostnad 28,2           31,3                 8,4              27 %


22,4                 


40,1                 


31,2                 


20,4                 -35 %


42,1                 35 %


P85


P50


Indre korridor (I1) (Mrd.NOK, 2015-kroner ekskl. mva)


Optimistisk Pessimistisk


P15


P10


P90


Optimistisk Pessimistisk


Kostnadspost
Basis-


kostnad


Mest 


sannsynlig


Forventet 


kostnad
Std. avvik


Relativt 


std. avvik


Produksjonskostnad 15,9           15,9                    15,9                 


Felleskostnader Entreprenør 4,0             3,5          4,0                      4,8             4,1                    0,5              


Entreprisekostnad 19,9           19,9                    20,0                 0,5              


Grunnerverv og eiendomsforvaltning 0,1             0,1                      0,1                    


Entreprisekostnad inkl. grunnerverv 20,0           20,0                    20,2                 0,5              


Felleskostnader Byggherre 5,0             4,0          5,0                      5,4             4,7                    0,5              


Basiskostnad 25,0           25,0                    24,9                 0,7              


Usikkerhetsdriver Basis
Mest 


sannsynlig


 Forventet 


kostnad 
 Std. avvik 


Relativt 


std. avvik


U0 Estimatusikkerhet 16,0           -30 % 0 % 35 % 0,4                    3,8              


U1 Marked 20,0           -25 % 0 % 25 % 0,0                    3,7              


U2 Lover, regler og myndigheter 24,9           -2 % 1 % 3 % 0,1                    0,5              


U3 Eierstyring og rammebetingelser 24,9           -10 % -1 % 8 % -0,2                  1,7              


U4 Aktører og interessenter 24,9           -5 % 0 % 3 % -0,2                  0,7              


U5 Prosjektunderlag- og modenhet 24,9           -10 % 1 % 10 % 0,0                    1,8              


U6 Grunn- og miljøforhold 24,9           -5 % 0 % 10 % 0,5                    1,4              


U7 Prosjektledelse og gjennomføringsevne 24,9           -15 % 0 % 13 % -0,2                  2,6              


U8 Grensesnitt Inter City 24,9           -5 % 0 % 8 % 0,3                    1,2              


Sum usikkerhetsdrivere 0,7                    6,8              


Sum totalkostnad 25,0           25,6                 6,8              27 %


18,5                 


32,7                 


25,6                 


16,8                 -34 %


34,5                 35 %


P10


P90


P15


P85


P50


Optimistisk Pessimistisk


Optimistisk Pessimistisk


Midtre korridor (M1) (Mrd.NOK, 2015-kroner ekskl. mva)







 
Usikkerhetsanalyse  


KVU Grenlandsbanen 
 


Side: 
Dok.nr: 


Rev: 
Dato:  


21 av 38 
Saksrom 201404156-46 


00E 
11.04.2016 


 


 


 
© Metier AS – part of RPS Group  21 
 
 


 


Figur 15 – Analysemodell Konsept Midtre korridor (M2)  (2015-MNOK ekskl. mva) 


 


Figur 16 – Analysemodell Konsept Ytre korridor (Y2)  (2015-MNOK ekskl. mva) 


Kostnadspost
Basis-


kostnad


Mest 


sannsynlig


Forventet 


kostnad
Std. avvik


Relativt 


std. avvik


Produksjonskostnad 10,0           10,0                    10,0                 


Felleskostnader Entreprenør 2,5             2,2          2,5                      3,0             2,6                    0,3              


Entreprisekostnad 12,5           12,5                    12,6                 0,3              


Grunnerverv og eiendomsforvaltning 0,2             0,2                      0,2                    


Entreprisekostnad inkl. grunnerverv 12,6           12,6                    12,7                 0,3              


Felleskostnader Byggherre 3,2             2,5          3,2                      3,4             3,0                    0,3              


Basiskostnad 15,8           15,8                    15,7                 0,4              


Usikkerhetsdriver Basis
Mest 


sannsynlig


 Forventet 


kostnad 
 Std. avvik 


Relativt 


std. avvik


U0 Estimatusikkerhet 10,1           -30 % 0 % 35 % 0,2                    2,4              


U1 Marked 12,6           -25 % 0 % 25 % 0,0                    2,3              


U2 Lover, regler og myndigheter 15,7           -2 % 1 % 3 % 0,1                    0,3              


U3 Eierstyring og rammebetingelser 15,7           -10 % -1 % 10 % -0,0                  1,2              


U4 Aktører og interessenter 15,7           -2 % 0 % 5 % 0,2                    0,4              


U5 Prosjektunderlag- og modenhet 15,7           -10 % 1 % 15 % 0,4                    1,5              


U6 Grunn- og miljøforhold 15,7           -5 % 0 % 10 % 0,3                    0,9              


U7 Prosjektledelse og gjennomføringsevne 15,7           -15 % 0 % 13 % -0,1                  1,6              


U8 Grensesnitt Inter City 15,7           -5 % 0 % 12 % 0,5                    1,0              


Sum usikkerhetsdrivere 1,5                    4,5              


Sum totalkostnad 15,8           17,2                 4,5              26 %


12,5                 


21,9                 


17,2                 


11,5                 -33 %


23,0                 33 %


P10


P90


P15


P85


P50


Optimistisk Pessimistisk


Optimistisk Pessimistisk


Midtre korridor (M2) (Mrd.NOK, 2015-kroner ekskl. mva)


Kostnadspost
Basis-


kostnad


Mest 


sannsynlig


Forventet 


kostnad
Std. avvik


Relativt 


std. avvik


Produksjonskostnad 14,5           14,5                    14,5                 


Felleskostnader Entreprenør 3,6             2,9          3,6                      4,1             3,5                    0,4              


Entreprisekostnad 18,1           18,1                    18,0                 0,4              


Grunnerverv og eiendomsforvaltning 0,2             0,2                      0,2                    


Entreprisekostnad inkl. grunnerverv 18,3           18,3                    18,2                 0,4              


Felleskostnader Byggherre 4,6             3,7          4,6                      5,0             4,4                    0,5              


Basiskostnad 22,9           22,9                    22,6                 0,6              


Usikkerhetsdriver Basis
Mest 


sannsynlig


 Forventet 


kostnad 
 Std. avvik 


Relativt 


std. avvik


U0 Estimatusikkerhet 14,7           -30 % 0 % 35 % 0,3                    3,5              


U1 Marked 18,0           -25 % 0 % 25 % 0,0                    3,3              


U2 Lover, regler og myndigheter 22,6           -2 % 1 % 3 % 0,1                    0,4              


U3 Eierstyring og rammebetingelser 22,6           -10 % -1 % 8 % -0,2                  1,5              


U4 Aktører og interessenter 22,6           -2 % 0 % 5 % 0,3                    0,6              


U5 Prosjektunderlag- og modenhet 22,6           -10 % 1 % 20 % 1,0                    2,5              


U6 Grunn- og miljøforhold 22,6           -5 % 0 % 10 % 0,5                    1,3              


U7 Prosjektledelse og gjennomføringsevne 22,6           -15 % 0 % 13 % -0,2                  2,3              


U8 Grensesnitt Inter City 22,6           -2 % 0 % 2 % -0,0                  0,3              


Sum usikkerhetsdrivere 1,8                    6,3              


Sum totalkostnad 22,9           24,4                 6,3              26 %


17,8                 


31,0                 


24,3                 


16,2                 -33 %


32,6                 34 %P90


P10


P15


P85


P50


Optimistisk Pessimistisk


Optimistisk Pessimistisk


Ytre korridor (Y2) (Mrd.NOK, 2015-kroner ekskl. mva)
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5  Konklusjoner og anbefalinger 


5.1 Oppdraget 


Metier har utført usikkerhetsanalyse av prosjektet KVU Grenlandsbanen. Prosjektet er i 


utredningsfasen. Rapporten er basert på foreliggende basiskostnader og gruppesamlinger gjennomført 


i Oslo 7-8.mars og 11.mars 2016. 


Analysens formål er å gi et kvalitativt og kvantitativt bilde av prosjektets usikkerhet. 


5.2 Resultater 


Tabellen under oppsummerer analysens resultater for prosjektet KVU Grenlandsbanen. 


 


Tabell 5 - Resultater kvantitativ usikkerhetsanalyse, (2015-MNOK ekskl. mva) 


5.3 Prosessleders kommentarer og anbefalinger 


Usikkerhetsanalysen ble gjennomført over to hele dager med alle innkalte deltakere og en påfølgende 


samling med en avgrenset gruppe for å vurdere kostnadspåslag for entreprenør og byggherre, samt 


grunnerverv og eiendomsforvaltning. Gruppesamlingene ble gjennomført med en godt sammensatt 


gruppe bestående av prosjektleder, prosjektmedarbeidere, rådgivere og utfordrere fra 


prosjektstyringsstaben og referanseprosjekter. Vår vurdering er at det ville styrket analysen med noe 


ytterligere erfaring fra tidligfasearbeider og KVU i utfordrerrollen, selv om utfordrerne har erfaring fra 


blant annet KVU IC. Vår forståelse er at noen av deltakerne i usikkerhetsanalysen sitter i trainee stillinger 


og har således mindre praktisk erfaring for å kunne bidra faglig i analysen. Vi opplever det allikevel som 


positivt at prosjektet tar med yngre medarbeidere med opplæringsformål. 


Kommunikasjon før og etter selve analysedagene fungerte godt med gjennomføring av formøter og 


presentasjon av foreløpige resultater. Det var behov for flere justeringer av underlaget for analysen før, 


under og etter gjennomføring av usikkerhetsanalysen. Metier vil anbefale at basiskostnadene som 


fremlegges som grunnlag i usikkerhetsanalysen bør være gjennomgått og kvalitetssikret av JBV i forkant 


av analysen og ikke som i denne analysen hvor estimatet fremsendes direkte fra rådgiver som har 


utarbeidet underlaget. Dette medførte at deler av forberedelsene og selve analysen ble brukt til å 


kvalitetssikre og strukturere underlaget, noe som reflekteres i hvorfor det var behov for flere justeringer.  


Produksjonskostnad 17,9        15,9         10,0         14,5         


Felleskostnader: Entreprenør 25 % 4,5         25 % 4,0           25 % 2,5           25 % 3,6           


Entreprisekostnad 22,4        19,9         12,5         18,1         


Grunnerverv og eiendomsforvaltning 0,1         0,1           0,2           0,2           


Entreprisekostnad inkl. grunnerverv 22,6        20,0         12,6         18,3         


Felleskostnader: Byggherre 25 % 5,6         25 % 5,0           25 % 3,2           25 % 4,6           


Basisestimat 28,2        25,0         15,8         22,9         


Forventet tillegg 11 % 3,0         2 % 0,6           9 % 1,5           6 % 1,4           


Forventet kostnad 31,3        25,6         17,2         24,4         


Usikkerhetsavsetning 28 % 8,8         28 % 7,1           27 % 4,7           27 % 6,7           


P85 40,1        32,7         21,9         31,0         


Standardavvik 27 % 8,4         27 % 6,8           26 % 4,5           26 % 6,3           


Nøyaktighetsgrad (%-avvik fra forventet kostnad)


Lav (P10) -35 % 20,4        -34 % 16,8         -33 % 11,5         -33 % 16,2         


Høy (P90) 35 % 42,1        35 % 34,5         33 % 23,0         34 % 32,6         


Indre korridor (I1) Midtre korridor (M1) Midtre korridor (M2) Ytre korridor (Y2)


Kostnader, Mrd.NOK
Nr. TypeKode
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Metier vil anbefale at prosjektets mål (samfunnsmål og effektmål) blir klarere forankret hos prosjekteier, 


da disse målene vil ha en sentral rolle når konseptalternativene sin «godhet» og måloppnåelse skal 


vurderes. Metier registrerer at prosjektet som del av KVU-arbeidet, gjennom en silingsprosess allerede 


har valgt bort ulike konseptalternativer, før man har kommet frem til de fire konseptalternativene som 


ble behandlet i usikkerhetsanalysen. Dette er en riktig metodisk fremgangsmåte, gitt at behovsanalyse, 


målsettinger og krav henger godt sammen. Når prosjektets overordnede målsettinger synes uklare og i 


begrenset grad er forankret hos prosjekteier, kan dette bidra til usikkerhet om hva prosjektet faktisk skal 


oppnå og dermed påvirke hvilke konseptalternativer som er valgt. Det ligger utenfor 


usikkerhetsanalysens oppgave å vurdere selve KVU-en, men Metier vil anbefale at prosjektet sammen 


med prosjekteier og oppdragsgiver arbeider videre med prosjektets effektmål.  


Prosjektet er som angitt i en utrednings-/KVU-fase, noe som tilsier at det normalt sett fortsatt skal være 


relativt stor usikkerhet og varierende modenhet i prosjektunderlaget som behandles i 


usikkerhetsanalysen. Vår vurdering er dette prosjektet gjenspeiler det normale i en tidligfase, at 


modenheten i underlaget er varierende, det fortsatt gjenstår en del utredningsarbeid og at det er relativ 


stor usikkerhet knyttet til fremlagt underlag og skisserte løsninger. Det relative standardavviket og 


usikkerhetsspennet (P10 og P90 i forhold til forventet kostnad) som fremkommer for de fire 


konseptalternativene gir etter vår vurdering et godt bilde av prosjektets usikkerhet. De relative 


standardavvikene og usikkerhetsspennende ligger godt innenfor det som regnes som normalt i en 


utredningsfase for et JBV prosjekt.  


De fire fremlagte konseptalternativene gir ulike løsninger og ulike forventede investeringskostnader. 


Navnene på konseptalternativene er foreløpig nøytrale (indre, midtre og ytre korridor). Metier anbefaler 


at konseptalternativene etter hvert gis navnebetegnelser som betegner det særegne i hvert enkelt 


konsept. 


Prosjektleder er har i sin kommunikasjon vært tydelig på det er usikkert når og hvordan prosjektet vil tas 


opp igjen ift videre planlegging. Det er skissert at dette kan ta inntil 10-15 år. I så fall kan det være 


hensiktsmessig at oppstart av den videre planlegging for valgt konsept starter med en 


usikkerhetsanalyse, hvor prosjektets underlag og forutsetninger vurderes på nytt. Prosjektet kan da 


anvende erfaringer fra en rekke større prosjekter som da trolig vil være realisert: eksempelvis 


Follobanen og store deler av IC.  
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 Gruppesamlingene 


Dag 1 - 7.mars


 


Dag 2 – 8.mars 


 


Dag 3 – 11.mars (2 timer) 


▪ Oppsummering fra dag 1 og 2 
o Verifisering av usikkerhetsspenn 


▪ Etablering/verifisering av kostnadsestimater 
o Grunnerverv og eiendomsforvaltning  
o Felleskostnader Entreprenør 
o Byggherrekostnader 
o Produksjonskostnader 


▪ Kvantitativ vurdering av estimatusikkerhet 


 


 


 


Tentativ tid Program


0930 – 0915 Oppstart og introduksjon: 


- Velkommen og presentasjon av prosessen ved Metier


- Kort presentasjon av deltagerne


0915 – 0945 Presentasjon av prosjektet.  v/Prosjektet


- Avklarende spørsmål


0955– 1145 Metodisk tilnærming og kvalitativ usikkerhetsanalyse ved Metier


- Metodisk tilnærming


- Helhetsanalyse av prosjektets overordnede utfordringer


- Identifisering og gruppering av hendelsesusikkerheter


1145 – 1220 Lunsj


1220 – 1530


(pauser legges


inn)


Usikkerhetsanalyse – kvalitativ ved Metier


- Definere usikkerhetsdriverne og innhold i disse


- Scenarioanalyse – bruk av valgte usikkerhetsdrivere:


- beste fall/optimistisk scenario


- mest sannsynlig/planreferanse


- verste fall/pessimistisk scenario


1530 – 1600 Presentasjon av metode og forutsetninger for kostnadsestimeringen og overordnet om 


kostnadsestimatene for de ulike alternativene v/prosjektet


Tentativ tid Program


0900 – 0910 Kort introduksjon, refleksjon fra dag 1 


0910– 1550


(pauser


legges inn)


Usikkerhetsanalyse – kvantitativ tilnærming:


- For hvert av alternativene – kort innledning ved prosjektet 


- Trippelanslag 


1145 – 1215 Lunsj


1550 – 1600 Oppsummering og avslutning
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Deltakere i møter og gruppesamlinger 


 Navn Funksjon / Rolle Organisasjon 


F
o
rm


ø
te


 


2
3
.0


2
. 
1


6
 


D
a
g
 1


 


0
7
.0


3
.1


6
 


D
a
g
 2


 


0
8
.0


3
.1


6
 


D
a
g
 3


 


1
1
.0


3
.1


6
 


P
re


s
e
n
ta


s
jo


n
 


1
5
.0


3
.1


6
 


1 Jarle Jarleson 
Vaage Prosjektleder JBV 


x X x x x 


2 


Maria Durucz 


Trainee, 
prosjektmedarbeider JBV 


x X x x  


3 John W. Sæther Prosjekteringsleder JBV  X x   


4 Martin A. 
Stormoen Trainee JBV 


 X x   


5 


Torgeir Dalene 


Rådgiver, strategi og 
samfunn JBV 


 X x x  


6 Jakob 
Kristiansen 


Estimering, 
prosjektstyringsstaben JBV 


 X x x  


7 


Jan-Ove Geekie 


Estimering, 
prosjektstyringsstaben JBV 


  x x x 


8 Gunnar 
Bratheim Oppdragsleder MultiConsult 


 X x   


9 


Dag Johnsen 


Estimator, 
disiplinleder trasé MultiConsult 


 X x x  


10 


Åge Gullbekk 


Tidligere 
prosjektdirektør Norconsult 


 X x   


11 


Terje Grennes 


Oppdragsleder, IC 
Tønsberg-Skien Norconsult 


 X x   


12 Lars Stenberg 
Berg Prosesstøtte Metier 


x X x x x 


13 Helge Inge 
Måseidvåg Prosessleder Metier 


x X x x  


Tabell 6 - Deltakere 
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 Metode 


Analyseprosessen er gjennomført i henhold til Metiers metode. Metoden baseres på Trinnvismetoden 


(NTNU / Lichtenberg). 


 


Analyse av hendelsesusikkerheten 


Analyse av hendelsesusikkerhet med vurdering av sannsynlighet og konsekvens ble ikke utført grunnet 


da prosjektet er på utredningsnivå:  


Analyse av estimatusikkerheten 


I den kvantitative analysen vurderes kostnadsposter og usikkerhetsdrivere med optimistisk, mest 


sannsynlig og pessimistisk anslag. Optimistiske anslag er en vurdering av hvor godt det kan gå i en av 


ti tilfeller, mens pessimistiske anslag er en vurdering av hvor dårlig det kan gå i en av ti tilfeller. 


 


Før usikkerhetsanalysen 
sammenstilles prosjektets 
kostnadskalkyle/tidsplan i en 
analysemodell. 
Analysemodellen er en 
overordnet fremstilling av 
kostnadskalkylen/tidsplanen. 


1. Forberedelser


Usikkerhetsanalysen starter 
med en presentasjon av 
prosjektet og en 
gruppediskusjon av 
prosjektets målprioritering.
Deretter gjøres det en 
helhetsanalyse der prosjektets 
utfordringer på overordnet 
nivå vurderes.


2. Målprioritering


Identifisering av muligheter  
og risiker gjøres i en 
idémyldring.
Usikkerhetene registreres 
fortløpende i en liste.


3. Identifisering


Usikkerhetene grupperes inn 
grupper som betegnes som 
usikkerhetsdrivere.
For hver usikkerhetsdriver 
beskrives det i felleskap hva 
som er forutsetninger, mest 
sannsynlig scenario, samt 
optimistisk- og pessimistisk 
scenarier (1 av 10 tilfeller)


4. Gruppering


Hver enkelt kostnadspost/ 
aktivitet i analysemodellen 
vurderes med mest sannsynlig 
anslag, samt optimistisk og 
pessimistisk anslag (1 av 10 
tilfeller). Samme metode 
benyttes for å angi 
trippelanslag på alle 
usikkerhetsdriverne.


5. Kvantifisering


Resultatene fra analysen kan 
fremstilles i en risikomatrise 
(en grafisk fremstilling av 
usikkerheters risk score), S-
kurve (viser sannsynligheter 
for ulike kostnadsnivåer) og et 
tornadodiagram (viser hvor 
mye de største usikkerhetene 
utgjør i kroner).


6. Resultater


Kostnader /
Gevinster


Tidsplan


Kvalitet/
omfang


Kostnader


Tid


Prosjektets 
utfordringer


Idémyldring


Usikkerhets-
drivere


Trippelanslag
Risiko-
matrise


S-kurve
Tornado-
diagram
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 Dokumentasjon  


Kostnadsposter 


 


 


Indre 


korridor 


(I1)


Midtre 


korridor 


(M1)


Midtre 


korridor 


(M2)


Ytre 


korridor 


(Y2)


25 % 25 % 25 % 25 %


        17,9         15,9         10,0         14,5 


Felleskostnader Entreprenør           4,5           4,0           2,5           3,6 


I1 23 % 4,1 4,5 25 % 32 %


M1 22 % 3,5 4,0 25 % 30 %


M2 22 % 2,2 2,5 25 % 30 %


Y2 20 % 2,9 3,6 25 % 28 %


Beskrivelse


Kostnadsposten inneholder gjennomføringskostnader for entreprenøren (rigg og drift).


Optimistisk Mest sannsynlig


Som forutsatt.


Prosentpåslag på produksjonskostnad: Rigg og drift


Basis: Produksjonskostnad (Mrd.NOK)


5,7


4,8


God tilgang på riggplasser og anleggsveier. 


Uforstyrret produksjon. Stordriftsfordeler. 


Enklere massehåndtering enn forutsatt.


I1: Utfordrende rigg&drift i  tettbebygde 


strøk (Skien og Porsgrunn) i  ti l legg til  


lange avstander, etablering av 


anleggsveier etc. i  innlandet.


M1 og M2: Som I1, uten Skien.


Pessimistisk


3,0


4,1


Forutsetninger


Forutsettes en gjennomsnittlig god entreprenør.


Felleskostnader Entreprenør


Kostnadsposter


Indre 


korridor 


(I1)


Midtre 


korridor 


(M1)


Midtre 


korridor 


(M2)


Ytre 


korridor 


(Y2)


14 % 14 % 14 % 14 %


11 % 11 % 11 % 11 %


Sum basisestimat 25 % 25 % 25 % 25 %


        22,6         20,0         12,6         18,3 


Felleskostnader Byggherre           5,6           5,0           3,2           4,6 


I1 20 % 4,5 5,6 25 % 29 %


M1 20 % 4,0 5,0 25 % 27 %


M2 20 % 2,5 3,2 25 % 27 %


Y2 20 % 3,7 4,6 25 % 27 %


3,4


5,0


Påslag på entreprisekostnad inkl. grunnerverv: Adm. og byggeledelse


Påslag på entreprisekostnad inkl. grunnerverv: Planlegging og prosjektering


Optimalisert plan og bemanning tilpasset 


behovet og samarbeid/kontraktsforhold med 


entreprenør.


Som forutsatt. Lite optimalisert bemanningsplan. 


Overbemannet organisasjon og lite 


tilpasset behov og 


samarbeidsform/kontraktsform mot 


entreprenør.


I1: Større utfordringer knyttet ti l  


tettbebygde strøk enn øvrige konsepter.


6,5
5,4


Basis: Entreprisekostnad inkl. grunnerverv (Mrd.NOK)


Forutsetninger


Forutsettes en gjennomsnittlig god byggherreorganisasjon med nødvendig bemanning.


Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk


Felleskostnader Byggherre


Beskrivelse


Kostnadsposten inneholder byggherrens kostnader for planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjektet, herunder bl.a. 


administrasjon, byggeleselse, planlegging og prosjektering.


Kostnadsposter
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Usikkerhetsdrivere 


 


Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk


For høye erfaringstall. Overestimering av mengder 


og priser. Benyttet for høy prisjustering av 


erfaringstallene. Estimeringsmetodene er ikke 


tilpasset prosjektets modenhetsnivå og gir for høye 


tall. Lavere eiendomspriser, færre erverv og enklere 


prosesser enn forutsatt.


Som forutsatt. For lave erfaringstall. Underestimering av mengder 


og priser. Benyttet for lav prisjustering av 


erfaringstallene. Estimeringsmetodene er ikke 


tilpasset prosjektets modenhetsnivå og gir for lave 


tall. Høyere eiendomspriser, flere erverv og mer 


kompliserte prosesser enn forutsatt. Byggeklossene 


hensyntar ikke komplekse tunellprosjekter (f.eks. 


rømningstuneller, sikkerhetskonsept, 


signal/ERTMS) i  stor nok grad.


I1 -30 % 0 % 35 %


M1 -30 % 0 % 35 %


M2 -30 % 0 % 35 %


Y2 -30 % 0 % 35 %


U0 Estimatusikkerhet


Stikkord


Forutsetninger


Estimeringen er utført med såkalt "ovenfra-og-ned" tilnærming grunnet prosjektets modenhets- og detaljeringsnivå i gjeldende fase 


(utredningsfasen). Estimeringsmetodene som inngår i  en slik ti lnærming, og har blitt benyttet, er eksempelvis parametrisk estimering og 


analogestimering. Jernbaneverkets erfaringstall  er basert på ferdigstilte prosjekter på Vestfoldbanen gjennom bruk av såkalte 


byggeklosser for ulike bygningselemeter med ulik vanskelighetsgrad. Disse tallene er oppjustert fra 4. kvartal 2011 til  2015 ved bruk av 


SBBs "Byggekostnadsindeks for veganlegg".


Da det kun har blitt benyttet ovenfra-og-ned, og ikke en nedenfra-og-opp tilnærming med detaljert spesifiserte mengder, vil  pris- og 


mengdeusikkerhet per definisjon ikke vurderes. Allikevel har det blitt etablert kart over over de ulike alternative traseéne - hvor 


spesifiserte løpemetre har blitt målt opp og kategorisert i  eksempelvis dagsone, tunnel, bru, stasjon etc. Usikkerheten knyttet ti l  disse 


løpemetrene er derfor vurdert og inkludert. Grunnet bruk av ovenfra-og-ned tilnærming, har heller ikke uspesifisert blitt lagt ti l  da dette 


skal være inkludert i  erfaringstallene som representerer ferdige prosjekter.


Beskrivelse


Usikkerhetsdriveren omfatter estimatusikkerhet, herunder usikkerhet knyttet ti l  estimeringsmetodene, beregninger og erfaringstallene.  


Omfatter usikkerhet knyttet ti l  at estimatene på dette stadiet i  prosjektet er på et overordnet nivå. Usikkerhetsdriveren representerer både 


faren for systematisk under- eller overvurdering av kostnadene, og om riktige IC-byggeklosser er brukt.


Virker på


Produksjonskostnader og grunnerverv/eiendomsforvaltning


Fjellsikring i tunell (vann- og frostsikring) er ikke godt nok hensyntatt i  byggeklossene og gir merkostnader.


Estimeringsmetode


Erfaringstall  - og i  hvilken grad de er ti lpasset gjeldende forutsetninger.
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Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk


God kapasitet i  relevante markeder ved 


kontraheringstidspunkt. Aktuelle entreprenører er 


ferdige med store anleggsprosjekter, har bygget seg 


opp og har god kapasitet. Rådgivermarkedet har 


etter lengre perioder med rekruttering og omstill ing 


fra andre bransjer gitt god og relevant kapasitet for 


prosjektet. Valgt kontraktsstrategi treffer markedet 


bedre enn forutsatt. Totaltsett fører dette til  en god 


konkurranse med flere tilbydere fra både Norge og 


utlandet, som igjen gir lavere kostnader enn 


forutsatt.


Som forutsatt. Høy eller oppadgående konjunktur. Konkurranse 


med andre store prosjekter i  Norge og utlandet som 


fører til  l iten kapasitet i  markedet, få ti lbydere og 


høyere priser. Stort press i  rådgivermarkedet, l iten 


kapasitet, etablering av større konstellasjoner, 


færre aktører, høyere priser. Økte råvarepriser 


(stål, betong) gir også merkostnader.


I1 -25 % 0 % 25 %


M1 -25 % 0 % 25 %


M2 -25 % 0 % 25 %


Y2 -25 % 0 % 25 %


Forutsetninger


Prosjektets valg av kontraktsstrategi vil  påvirke hvordan markedet responderer, men usikkerheten i valg av kontraktsstrategi vurderes ikke 


i denne usikkerhetsdriveren.


Byggestart Grenlandsbanen etter ferdigstil lelse av InterCity utbyggingen.


Beskrivelse


Usikkerhet knyttes til  ti lgjengelig kapasitet, konjunkturer og makroøkonomiske forhold (nasjonalt og internasjonalt). Herunder usikkerhet 


knyttet ti l  markeds og konkurransesituasjonen i leverandør-, entreprenør, rådgiver og råvaremarkedet, herunder:


- Leverandørmarkedet: råvarer og materiell


- Entreprenørmarkedet: arbeidskraft og gjennomføring (usikkerhet frem til  kontrahering)


- Rådgivermarkedet (intern bemanning): administrasjon, planlegging, prosjektering etc.


Virker på


Entreprisekostnad


M: Overkapasitet i  markedet på kontraheringstidpunkt gir god konkurranse og lavere priser enn forutsatt.


U1 Marked


Stikkord


M: Økonomisk nedgang i Norge med motkonjungturpolitikk og det satses på videre jernbaneutbygging.


Endrede råvarepriser grunnet bl.a. fremtidige miljøkrav.


Store kapasitetsutfordringer (entreprenører, rådgivere og intern bemanning).
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Nye eller oppdaterte regelverk fra EU-kommisjonen påvirker prosjektet, eksempelvis TSI (Technical specification for interoperability).


Statens Jernbanetilsyn (SjT) kommer med kostnadsdrivende krav.


Endringer i  naturvernlover, vernebestemmelser og sikkerhetsreglement påvirker prosjektet


Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk


Endringer og økte frihetsgrader i  lover og regelverk 


gir økt mulighetsrom for prosjektet som fører til  


enkelte kostnadsbesparelser.


Enkelte endringer i  lover og 


regelverk som gir 


merkostnader.


Omfattende fordyrende endringer i  regelverket.


I1: Endringer i  regelverk får større utslag for 


konsept indre korridor, grunnet eksempelvis 


følgende omfang: Skien stasjon i fjell  (strengere 


sikkerhetskrav); trasé i uberørt natur innlandet (nye 


miljø-/naturkrav knyttet ti l  inngrep i naturen), 


lange tuneller i  innlandet (nye og endrete sikkerhets-


/rømningskrav).


I1 -2 % 1 % 5 %


M1 -2 % 1 % 3 %


M2 -2 % 1 % 3 %


Y2 -2 % 1 % 3 %


U2 Lover, regler og myndigheter


Stikkord


Forutsetninger


Prosjektets planlegging er basert på gjeldende lover og regelverk.


Beskrivelse


Usikkerhetsdriveren omfatter hvordan endringer i  lover, forskrifter og regelverk påvirker prosjektet, samt hvordan tilsynsmyndighet 


påvirker løsningsutforming og standard. 


Virker på


Alle kostnadsposter


Endringer av teknisk regelverk gir merkostnader.


Nye krav til  rømningstuneller, adkomstveger og redningsplasser gir høyere omfang og kostnader enn forutsatt.
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Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk


Ny eierorganisasjon er godt ti lpasset og evner å gi 


prosjektet gode rammebetingelser og nødvendige 


ressurser. Mindre politisk detaljstyring og med en 


økt forretningsmessig ti lnærming hvor fokus er 


gjennomførings- og leveranseevne. Prosjekteier 


evner å støtte prosjektet med ressurstildeling og 


nødvendige beslutninger på rett tidspunkt. Eier 


evner å stil le krav og utfordre prosjektet på formål 


med valg og foreslåtte løsninger noe som gir 


kostnadsbesparelser. Regjeringen/departementet 


beslutter kostnadsoptimale løsninger.


Prosjekteier evner å trekke veksler på gode 


erfaringer fra andre sammenliknbare prosjekter 


(IC), noe som gir en mer forutsigbar 


beslutningsprosess.


Ny organisasjon evner å ta 


ut kostnadsmessige 


gevinster.


Prosjekteier kommer med nye krav (f.eks. forsering 


og samtidighet med IC) og endringer underveis i  


prosessen som skaper mye omprosjektering, 


omarbeid, lav ressursstildeling og uforutsigbarhet i  


prosjektet. Beslutningsprosesser tar lang tid og gir 


store forsinkelser og kortere tid ti l  planlegging og 


kontrahering som fører ti l  dyrere valg og løsninger 


enn forutsatt. Prosjektet blir satt på vent i  


planleggingsfasen, noe som gir store merkostnader 


knyttet ti l  re-oppstart.


M2: Grunnet bruk av enkeltspor mot dobbeltspor i  


de andre konseptene får dette konseptet størst 


effekt ved ved endringer (oppdatert/endret 


bestil l ing, strategi (f.eks. kapasitet , gods) - noe som 


fører ti l  endringer og store merkostnader.


I1 -10 % -1 % 8 %


M1 -10 % -1 % 8 %


M2 -10 % -1 % 10 %


Y2 -10 % -1 % 8 %


Omfatter usikkerhet knyttet ti l  politiske prioriteringer og beslutninger. Videre evne til  samspill  mellom virksomheter. Styring av grensesnitt 


mot andre tilstøtende prosjekter og drift, særlig IC og ERTMS. Disponering av ressurser fra andre enheter i  JBV, herunder andre ressurser. 


Omfatter også usikkerhet knyttet ti l  endringer i  bestil l ing fra overordnet myndighet. I ti l legg omfatter usikkerhetsdriveren tydelighet rundt 


effekt- og resultatmål, samt målprioriteringer og prosjekteiers evne til  å støtte og utfordre prosjektet frem til  måloppnåelse. Inkludert i  


dette gjelder også endring i  forutsetninger (f.eks. gods, organisering og teknologivalg) og tydelighet rundt rammebetingelser som 


eksempelvis organisering, finansiering, konseptvalg og regulering, for å sørge for en forutsigbar planlegging og gjennomføringsfase.


Virker på


Alle kostnadsposter


U3 Eierstyring og rammebetingelser


Stikkord


Prosjektet forblir i  "varmestua" - og andre prosjekter prioriteres foran (f.eks. OsloNavet, Indre del av Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen, 


Hovedbanen, Godsforbindelser ti l  utlandet etc.).


Demografisk utvikling i  årene fremover påvirker transportbehovet slik at jernbane i nærheten av byene vil  få større vekt enn forutsatt 


i  dag - sl ik at konsept Ytre korridor (Y2) blir mindre aktuell.


Sørlandsbanen blir lagt ut på anbud, noe som gir flere aktører, bedre utnyttelse av infrastrukturen og positive effekter for 


Grenlandsbanen og dets nytteeffekter.


Grenland evner ikke å etablere seg som et attraktivt område for bosetting og videre næringsutvikling, noe som svekker lønnsomheten 


til  ti ltaket.


M: Klimanøytral satsning i  NTP fremskynder prosjektet.


Prosjektets behov endrer seg - bil  og buss blir mer attraktivt.


Statlig regulering gir raskere planprosess og gjennomføring.


Prosjektet må dimensjonere for passasjer- og godstrafikk høyere enn IC-strategien, noe som gir store merkostnader - spesielt for M2 


med enkeltspor.


Teknologiske og samfunnsmessige endringer, nye energibærere og prosjektet mister sin relevans.


Forutsetninger


Eierstyring: Regjeringen, departementet og prosjektstyret i  foretaket.


Organisering av prosjektet: Egen organisasjon under nyopprettet infrastrukturforetak.


Godstrafikk: Grenlandsbanen skal håndtere gods i  avvik


Finansiering: Prosjektet får nødvendig finansiering for å gjennomføre prosjektet som forutsatt.


ERTMS: Vil  utbygges med ERTMS


InterCity: Ferdig utbygget ved byggestart for Grenlandsbanen


Beskrivelse


Premissene for prosjektetet endrer seg i  tiden fremover slik at investeringsprosjektet ikke lenger er relevant og prosjektet stoppes 


eller utsettes.


En lang planprosess for prosjektet gjør at grunnlaget for prosjektet blir foreldet.


Prosjektet velger en kontraktsstrategi med totalentrepriser som gir høyere kostnader enn ved bruk av andre kontraktsformer.


Premisser som settes i  IC påvirker Grenlandsbanen (I og M)


IC velger å ikke bygge dobbeltspor fra Porsgrunn-Skien, noe som er fordyrende for konsept I1.


Uklarheter med nye jernbaneorganisasjoner i  Staten fører ti l  utsettelser og uforutsigbare beslutningsprosesser.


Uenighet om målene for prosjektet gir lokalpolitiske utfordringer og usikre vedtak. Typisk tema kan være hvilke togprodukter som skal 


bruke banen (fjerntog, regiontog, lokaltog, godstog), stoppmønster og frekvens.


M: Prosjektet forseres som et ledd i nå klimamålene – redusert biltrafikk og flytrafikk.


Svak/manglende eierstyring gir endringer i  prosjektet. Utbyggingsorganisasjonen satser kun på kostnad og tid – går utover kvalitet og 


innhold. Dette gir politisk uro og manglende vedtak av reguleringsplaner. Prosjektet stopper opp.


M: Dimensjonering for 200 km/t i  stedet for 250 km/t gir besparelser på 20-30 % av produksjonskostnadene.







 
Usikkerhetsanalyse  


KVU Grenlandsbanen 
 


Side: 
Dok.nr: 


Rev: 
Dato:  


32 av 38 
Saksrom 201404156-46 


00E 
11.04.2016 


 


 


 
© Metier AS – part of RPS Group  32 
 
 


 
 


Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk


Prosjektet får drahjelp lokalt (Jernbaneforum Sør, 


politikere etc.) for å gjennomføre prosjektet i  


henhold til  gjeldende forutsetninger. Får lokale 


myndigheter med på å gå rett på regulering med 


Konsekvensutredning (KU), som fører til  2 års 


besparelse for prosjektet.


Y2/M1/M2: God støtte fra befolkningen lang kysten 


(Kragerø og sørover) grunnet mulig bygging av 


Tangen stasjon.


I1: Sterk lokal støtte i  Skien.


M1: Opprinnelig plan, med moden løsning som gir 


god støtte lokalt.


Som forutsatt. Sterke lokale føringer og behov hensyntas slik at 


flere behov enn forutsatt ti lfredsstil les. Eksempelvi 


vernehensyn, naturhensyn og kulturminnehensyn. 


Flere stasjoner bygges grunnet økt lokalt press.


Y2: Mest motstand fra lokale interesser. Manglende 


stasjon i by i  Grenland gir stor motstand.


M1, M2 og I1: Flere miljøkonflikter enn Y2 grunnet 


traséløsning i uberørt natur.


I1 -5 % 0 % 5 %


M1 -5 % 0 % 3 %


M2 -2 % 0 % 5 %


Y2 -2 % 0 % 5 %


Alle kostnadsposter


Forutsetninger


U4 Aktører og interessenter


KVU Grenlandsbanen inkluderer egen interessentanalyse


Beskrivelse


Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerhet knyttet ti l  lokale politiske prioriteringer (kommunalt og fylkeskommunalt nivå), samt ulike 


interessenters påvirkning av valg og omfang for alternative løsninger. Omfatter også usikkerhet knyttet ti l   fokus på vernehensyn, 


landbruk, støy, kulturminner og andre lokale forhold tiltaket vil  få.


Virker på
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Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk


Finner mer optimale løsninger ved økt kunnskaps- 


og teknologinivå i  senere faser.  Lavere bru- og 


tunellandel, samt mindre behov for rømning enn 


forutsatt. . Enklere byggeforhold enn antatt. 


Modning av forståelsen av gjeldende regelverk - 


både i JBV og hos relevante myndigheter. Bedre 


balanse mellom krav og valgt løsning.


I1: Bygger Skien stasjon i dagen noe som gir lavere 


kostnader sammenliknet med i fjell.


Mye omprosjektering og 


til leggsutredninger.


Med et økt kunnskaps- og detaljeringsnivå øker 


behovet for nye løsninger som er kostnadsdrivende. 


Mangelfulle grunnlagsdata og kartgrunnlag. Stor 


differanse mellom ferdigbygd løsning og 


plangrunnlaget man i dag sitter på grunnet lav 


detaljering og uteglemmelser gir store 


kostnadsøkninger.


Større endringer knyttet ti l  InterCity og godsstrategi. 


Nye utfordringer knyttet ti l  naturområder fordrer 


bruk av andre konstruksjoner og løsninger enn 


forutsatt. Økt bruk av to-løpstuneller generelt. 


Spesielt mindre kjennskap til  aktuell korridor for 


konsept I1, M1 og M2.


Endring av løsning for følgende områder:


Y2: Komplekse løsninger for tunell, kryssing av 


fjord ved Brevik og ny stasjon i Eidanger.


I: Lang tunnell fra Porsgrunn til  Skien og stasjon i 


fjell.


I1, M1 og M2: Lange adkomstveier ti l  


anleggsområdene gir merkostnader for transport og 


ti lganger. Lite kjent område.


M2: Behov for flere krysningsspor enn forutsatt.


I1 -10 % 1 % 20 %


M1 -10 % 1 % 10 %


M2 -10 % 1 % 15 %


Y2 -10 % 1 % 20 %


Virker på


Alle kostnadsposter


U5 Prosjektunderlag- og modenhet


Stikkord


Forutsetninger


Underlag utarbeidet av kontrahert rådgiver for gjeldende plannivå.


Beskrivelse


Usikkerhetsdriveren omfatter prosjekteringsunderlagets detaljeringsnivå og modenhet. Usikkerhetsdriveren kan beskrives som differansen 


mellom det faktiske ferdige prosjektet i  fremtiden (uten at dagens overordnede forutsetninger endres, men løsning kan endres) og 


løsningene som i dag er skissert gjennom tegninger, estimater og tidsplaner. Mulighetssiden omfatter løsningsoptimalisering, mens 


nedsiden omfatter økte kostnader for løsninger som følge av ny informasjon og innsikt. Evnen til  å styre prosjektomfang, sikkerhet, 


grensesnitt og ivareta løsningsoptimalisering. 


Stasjonsløsningene i byene blir kompliserte og krever/fører ti l  involvering og tilfredsstil lelse av mange aktører.


Konseptene har begrensede muligheter for å velge ulike løsninger for eksempelvis kryssing av vassdrag (bruer, tuneller), noe som gir 


lav fleksibil itet og store merkostnader.


Høy tunellandel gir store overskuddsmasser som ikke kan brukes og som gir transport-, deponerings- og miljøutfordringer.


Traséene er l ite kartlagt - nye behov, krav og omfang oppstår underveis i  prosjektet.


Midtre korridor (M1 og M2) endres ti l  stopp på Tangen istedenfor Brokelandsheia.


Midtre og Indre konsept: Nærføring med eksisterende bebyggelse som kan gi utfordringer og økt andel av grunnerverv.


Ytre korridor: Mindre krevende knyttet ti l  eksisterende bebyggelse enn øvrige konsepter.
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Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk


Ingen større uforutsette utfordringer. Nære 


bruksområder for overskuddsmasser gir enkelte 


kostnadsbesparelser.


Som forutsatt. Større ufordringer knyttet ti l  overdekning, 


grunnforhold og forurensning. Finner ingen 


nærliggende deponier for overskuddsmasser som 


gir økte transport- og deponikostnader. Store 


utfordringer knyttet ti l  grensesnitt mot infrastruktur 


i  bakken (spesielt konsept Y) og i lufta 


(høyspentledninger).


M og I1: Kvikkleire - spesielt i  Porsgrunn. Krav til  


områdestabilisering. Forurensning av vassdrag 


mest aktuelt.


M2: Lavere tunnelandel, som gir lavere 


tunellutfordringer.


Y2: Kvikkleire synes å være mindre utfordrende, 


men grunnundersøkelser mangler på større 


områder.


I1: Grunnvannsstand i Skien. Leire ved 


Neslandsvannet.


I1 -5 % 0 % 13 %


M1 -5 % 0 % 10 %


M2 -5 % 0 % 10 %


Y2 -5 % 0 % 10 %


Store utfordringer med grunnforhold, spesielt i  Porsgrunn.


Virker på


Alle kostnadsposter


Forutsetninger


Gjeldende plangrunnlag og innhentet informasjon inkludert i  KVU Grenlandsbanen.


Beskrivelse


Usikkerhetsdriveren omfatter grunn- og miljøforholdene i prosjektområdet, herunder eksempelvis fjellkvalitet og type, løsmasser, 


kvikkleire og eksisterende infrastruktur i  bakken som vann- og strømforsyning.


Grunnvannsstand i Skien gir større utfordringer enn forutsatt.


Hensyn til  vassdragsvern krever håndering med avrenning av kjemikalier og fintstoff.


Funn i natur og grunn gir innsigelser, for eksempel rødlistearter og kulturminner.


U6 Grunn- og miljøforhold


Stikkord
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Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk


Byggherre:


Høy kompetanse og kapasitet hos byggherre ved 


overgang fra IC ti l  Grenlandsbanen. Etter 


gjennomføring av en rekke store 


utbyggingsprosjekter i  årene som kommer vil  


organisasjoen ha opparbeidet en stor erfaring med 


tilsvarende stor-prosjekter, noe som kan gi store 


besparelser gjennom effektiv planlegging og 


gjennomføring. Byggherre utarbeider en 


kontraktstrategi som er godt ti lpasset behovet og 


evner å styre entreprenør på en god måte.


Entreprenør:


Entreprenør har god erfaring og kompetanse etter IC 


er ferdigstilt. Kommer med nye og 


kostnadsbesparende løsninger. Gode evner ti l  


planlegging og gjennomføring fører ti l  et godt 


samarbeidsklima med byggherre og man jobber 


målrettet mot et felles mål. Entreprenøren 


organiseres og bemannes på en måte som matcher 


byggherren. God sikkerhetskultur og få ulykker. 


I1: God erfaring fra OsloNavet med stasjoner i  fjell  


fører ti l  en kostnadseffektiv gjennomføring.


Som forutsatt. Byggherre:


Prosjektet etablerer et en kontraktsstrategi, 


konkurransegrunnlag og kontrakter som legger opp 


til  et l ite rasjonelt og forutsigbart samarbeid med 


entreprenør. Resulterer i  mange krav fra 


entreprenør, store endringer og merkostnader.


Høy turn-over i  prosjektorganisasjonen slik at 


prosjektet mister momentum og taper fremdrift, og 


evner ikke å overføre erfaringer internt eller ti l  nytt 


personell.


Entreprenør:


Konfliktorientert entreprenør med fokus på 


endringer fører ti l  et dårlig samarbeidsklima, 


mange endringer, dårlig kvalitet og store 


merkostnader. Dårlig sikkerhetskultur fører ti l  


ulykker, forsinkelser og skjerpede krav ti l  


gjennomføringen. Internasjonale entreprenører 


undervurderer de særnorske forholdene, spesielt 


vinterforhold og norsk arbeidskultur, noe som fører 


ti l  at prosjektet må kompensere. Kultur- og 


språkbarrierer fører ti l  misforståelser, forsinkelser 


og lav kvalitet.


I1 -15 % 0 % 13 %


M1 -15 % 0 % 13 %


M2 -15 % 0 % 13 %


Y2 -15 % 0 % 13 %


Beskrivelse


Byggherre:


Usikkerhetsdriveren omfatter byggherreorganisasjonens evne til  å planlegge og styre prosjeketet optimalt i  forhold ti l  prosjektets 


målsettinger og resultatmål (kost, tid, kvalitet). Usikkerhetsdriveren omfatter også prosjektets evne til  å utnytte synergier mellom vei- og 


baneutbygging, etablere og iverksette optimale strategier for prosjektet, samt utførelse av kontrahering, kommunikasjon internt og 


eksternt, entreprenørhåndtering og endringshåndtering.


Entreprenører:


Usikkerhetsdriveren omfatter all  usikkerhet som omfatter den/de kontraherte entreprenøren(-e), herunder generell 


anleggsgjennomføring,evne til  planlegging og styring av leveransene på en god måte. Driveren omfatter entreprenørenes generelle 


kompetanse, kapasitet, soliditet og evne til  å handle i  henhold ti l  kontratsbestemmelsene - eksempelvis SHA, miljø etc.


Virker på


Alle kostnadsposter


Forutsetninger


Forutsetter en gjennomsnittlig god prosjektorganosasjon og entreprenør.


U7 Prosjektledelse og gjennomføringsevne


Stikkord


Samarbeid med SVV knyttet ti l  E18 og Ytre korridor gir store utfordringer, forsinkelser og merkostnader.


Potensielle innsigelser i  Porsgrunn/Skien når prosjektet detaljeres og konsekvensene blir klare/tydelige


Manglende kompetanse og kapasitet hos byggherren.


Ulike vedtak i  de ulike kommunene (forutsatt at planene skal vedtas i  kommunestyrene/bystyrene).


God kompetanse- og erfaringsoverføring internt i  Jernbaneverket fra dagens store prosjekter.


Jernbaneverket ender med å måtte ti lfredsstil le både lokale, regionale og nasjonalt interesser.


M: Byggherreorganisasjonen evner å trekke veksler på tidligere erfaring og gjennomfører plan- og gjennomføringsprosessen mer 


effektivt enn forutsatt.


M: Prosjektet evner å utnytte potensialet for en effektiv gjennomføring utenfor bynære områder.


Y2: Krevende grensesnitt ved Eidanger og sørover over Brevik knyttet ti l  eksisterende næringsvirksomhet og infrastruktur (E18, gruver i  


fjellene, tunellsystemer etc.).


Koordinering med eksisterende traséer (Sørlandsbanen, Bratsbergsbanen) krever ti ltak og kostnader.
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Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk


IC bygger fullt dobbeltspor til  Skien og bygger deler 


av forutsatt omfang for Grenlandsbanen 


(Porsgrunn stasjon).


I1: IC bygger Skien stasjon, noe som gir ti lsvarende 


kostndsbesparelse.


Som forutsatt. Endret godsstrategi nasjonalt og for IC med krav til  


økt kapasitet fører ti l  økt behov for dobbeltspor og 


andre tilhørende tiltak for Grenlandsbanen.


I og M: Ingen IC-utbygging Porsgrunn-Skien fører ti l  


økte kostnader for stasjonsutbygging i Porsgrunn 


og Skien, samt merkostnader for ti l legg på selve 


strekningen mellom byene. Må velge en annen 


løsning for Porsgrunn stasjon enn forutsatt.


M2: Må også dimensjonere for IC-tog mot 


Sørlandet. Flere krysningsspor. Dobbeltspor for M2 


og flere spor på stasjonene grunnet økte 


ambisjoner for godstrafikk.


I1 -10 % 0 % 12 %


M1 -5 % 0 % 8 %


M2 -5 % 0 % 12 %


Y2 -2 % 0 % 2 %


Forutsetninger


Forutsetninger for InterCity utbyggingen:


- InterCity er ferdigbygget før oppstart av Grenlandsbanen.


- InterCity skal bygges frem til  Skien hvor parsell Porsgrunn-Skien skal bygges med kapasitet for to tog per time (persontog) i  hver retning i 


ti l legg til  Bratsbergbanen og godstrafikk (ref. T2050). Dobbelt- eller enkeltspor med kryssningsspor er ikke avklart.


- Stasjoner: Dagens stasjonslokaliseringer i  Skien og Porsgrunn legges til  grunn for IC.


- Godsstrategi: Havnetilknytning i Larvik for å sende godstrafikk mot Porsgrunn, med muligheter for å sende gods nordover i  avvik.


- Gods i avvik på Vestfoldbanen til  Stavanger forutsetter bruk av Grenlandsbanen


KVU Grenlandsbanens forutsetninger for InterCity:


- Grenlandsbanen har hensyntatt alle forutsetningene og punktene over finansieres over IC sine budsjetter


Beskrivelse


Usikkerhetsdriveren omfatter grensesnitt mot InterCity generelt og parsellen Porsgrunn-Skien spesielt. Hvordan premisser og usikkerhet 


knyttet ti l  IC påvirker Grenlandsbanen, herunder godsstrategi, fremdrift og løsning for Porsgrunn-Skien er omfattet av driveren.


Virker på


U8 Grensesnitt Inter City


Alle kostnadsposter
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 Prosjektets utfordringer  


Det ble gjennomført en øvelse for å kartlegge ressursgruppens intuitive forståelse av prosjektets 


utfordringer. For hvert av temaene størrelse, teknisk kompleksitet, behov for nytenkning, intensitet og 


varighet, leverandørmarked, organisasjon, aksept og interesser og målbeskrivelse er grad av utfordring 


vurdert på en skala fra 1-6. 1 representerer svært små utfordringer, 3 representerer litt under normale 


utfordringer og 6 representerer svært store utfordringer. Resultatene er illustrert under.  


 


 


Størrelse


Teknisk kompleksitet


Behov for nytenkning


Intensitet og varighetLeverandørmarked


Organisasjon


Aksept og interessenter


Målbeskrivelse


KVU Grenlandsbanen


Sektor Stikkord Grad av utfordring
6=Meget høy, 0=Ingen


Størrelse Kroneverdi, prosjektorganisasjon etc 6
Teknisk kompleksitet Teknisk løsning, grunnforhold, grensesnitt etc 4
Behov for nytenkning Teknologi, kontraktstype, samarbeid, marked etc 3
Intensitet og varighet Fremdriftsplan, milepæler, kritisk sti etc 3
Leverandørmarked Kompetanse, kapasitet, konkurranse etc 4
Organisasjon Prioritet, kompetanse, kapasitet, modenhet etc 4
Aksept og interessenter Ledelse, finansierende og brukere etc 4
Målbeskrivelse Effekt- og resultatmål, målprioritet etc 4
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Dimensjon Oppsummering av gruppens vurderinger 


Størrelse 


 


Sammenliknet med andre prosjekter i Jernbaneverket anses prosjektet som stort, 
både i omfang og kroneverdi (15-30 MRD). Prosjektet er større enn det 
prosjektorganisasjonen vanligvis jobber med og det er få i prosjektorganisasjonen 
med erfaring fra liknende prosjekter i samme størrelsesorden. 


Teknisk 
kompleksitet  


 


Relativt høy grad av utfordring knyttet til teknisk kompleksitet, spesielt da 
prosjektområdene er i hovedsak lite kartlagt. Eksempelvis vil det være store 
utfordringer knyttet til bynære stasjoner i Skien og Porsgrunn, samt ved kryssing av 
vassdrag. I tillegg høy kompleksitet knyttet til grunnforhold og kvikkleire mellom 
Porsgrunn og Skien. Indre og ytre korridor har også sine utfordringer knyttet til 
teknisk kompleksitet og grensesnitt – eksempelvis grunnet henholdsvis lite kartlagte 
områder og grensesnitt mot eksisterende traseér.  


Behov for 
nytenkning  


 


Relativt lite behov for nytenkning. Det antas at det kan trekkes veksler på erfaring fra 
andre gjennomførte prosjekter. Noe behov for nytenkning knyttet til kontraktstrategi, 
men det er også her prosjekter (f.eks. Follobanen) man i tiden fremover kan høste 
erfaringer fra. 


Intensitet og 
varighet  


 


Mindre grad av utfordring knyttet til intensitet og varighet, da det er ingen viktige 
milepeler for å ferdigstille prosjektet. Konseptene gir også mulighet for samtidig 
bygging på mange områder noe som gir fleksibilitet og mulighet til å optimalisere 
gjennomføringen av prosjektet. 


Leverandør-
marked  


 


Middels grad av utfordring, da prosjektet har stor fleksibilitet knyttet til 
oppstartstidspunkt og koordinering med andre store utbygginger som IC. Stor 
aktivitet i IC-området på kontraheringstidspunkt, kan gi utfordringer med kapasitet. 
Allikevel vurderes det at det finnes tilstrekkelige internasjonale aktører, men mange 
av disse har også behov for norske partnere og underleverandører. Kan være 
muligheter å utnytte seg av ledig kapasitet etter ferdigstillelse av IC, når 
entreprenørene har bygd seg opp og er mobilisert for ytterligere store oppdrag. 


Organisasjon  


Tilgang på kapasitet og kompetanse innen jernbanefagene vil være en stor 
utfordring fremover. Stor usikkerhet knyttet til behov for kompetanse 10-20 år frem i 
tid - både innen rekruttering til fagene og konkurranse med andre bransjer. 


Aksept og 
interessenter  


 


Det er observert liten lokal motstand mot tiltaket. Det er uklart hvordan den 
nasjonale og politiske interessen for slike store investeringsprosjekter vil være 
fremover hvor dagens tendens er noe reduserende. Reisetid, sammenkobling av 
Agderfylkene og Osloregionen vil være av interesse på nasjonalt- og politisk nivå. 


Målbeskrivelse  
Målbeskrivelsene (både samfunnsmål og effektmål) er ikke formelt godkjente.  


 







Denne delrapporten om XXXXXXX inngår i Jernbaneverkets KVU (konseptvalgutredning) 
for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 
  
Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom 
historien har en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/ 
Stavanger kan reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort jernbanestrekning (omtrent 5 
mil i luftlinje). Dette forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen bygges, som for eksempel 
Larvik- Porsgrunn (Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne ideen allerede i planer på 
1920 og 30 tallet. Strekningen blir kalt Grenlandsbanen, og mer uformelt kalles den 
Genistreken. 
  
Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. 
Dette arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i 
Telemark og Aust Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 
  
Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget 
penger. Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget 
til Porsgrunn innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, 
har nå gjort prosjektet enda mer relevant.  
  
I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 
konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 
Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 
Samferdselsdepartementet i juli 2014.   
  
I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. 
Behov, mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent 
av Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i 
forhold til måloppnåelse. Til sist er det gjort ulike analyser bl.a. transportanalyser, 
samfunnsøkonomiske analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På 
bakgrunn av det faglige arbeidet kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell 
realisering av Grenlandsbanen. 
  
Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 
kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den 
videre politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og 
komme med i Nasjonal Transportplan. 
  
Denne rapporten er utarbeidet av FIRMA. Tema i denne rapporten er XXXXXX, 
hovedforfatter er DDDD (rolle eller/fag) og DDDD (rolle eller /fag), i tillegg har følgende 
fagpersoner deltatt: dfdff  (rolle eller/fag). 
  
Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, 
Katrine Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab 
har følgende deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein 
Skartsæterhagen (kapasitet), Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove 
Geekie/Jakob Kristiansen (estimering, usikkerhetsanalyse). 
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1 Vedlegg 1: Potensialet for regionforstørring 


1.1 Beskrivelse av Analyse & Strategi sin modell for analyse av potensiale for 


regionforstørring. 


Regionforstørringsmodellen benyttes for å vurdere potensiale for regionforstørring mellom ulike 


konsepter ved bygging av ny infrastruktur. Modellen beregner mulige pendlingsrelasjoner med tog 


innenfor et område, og med akseptabel reisetid. Akseptabel reiseavstand for pendlere betegnes 


vanligvis som 1 time dør til dør (Fearnley m. fler. (2012) og Kjørstad m. fler. (2010)). Modellen tar 


utgangspunkt i pendlere fordi det er disse som utgjør hovedvekten av antall reiser. Modellen er kan 


beregne potensiale for regionforstørring for ulike transportmidler. I dette prosjektet er modellen satt 


opp for togreiser.   


For vurderinger av potensiale for regionforstørring i ulike utbyggingskonsepter er modellen et godt 


verktøy. Utbygging av nye stasjoner eller nye lenker i nettet vil gi nye reisemuligheter. Konsepter 


som gir størst mulighetsrom for pendling vil ha størst potensiale for regionforstørring.   


Modellen tar utgangspunkt i 45 min reisetid på toget. I figuren nedenfor er dette beskrevet som 


reisen fra stasjon A til stasjon B. Modellen beregner raskeste reisevei med toget, inkludert togbytter 


og matebuss til sentrum dersom togstasjonen er noe usentral.  


 


 


I modellen brukes befolkningen innenfor 10 


minutters kjøretid fra stasjonen og arbeidsplasser 


innenfor 500 meters gange som grunnlag for å 


beregne mulige pendlingsrelasjoner. Potensiale for 


regionforstørring beregnes ved å summere alle 


pendlingsrelasjoner som er mulige innenfor angitt 


reisetid for de ulike konseptene. Se faktaboks til 


høyre for utregning.  


Et viktig poeng med modellen er at det ikke er 


størrelsen på tallet for regionforstørring som er av 


betydning, men forskjellen mellom ulike konsepter. 


Der et høyere tall taler for større potensiale for 


regionforstørring enn et lavere tall.  


Beregning av regionforstørring: 


𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑠𝑡ø𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔 =  ∑ 𝐵𝑖 ∗ 𝐴𝑗


𝐾


 |𝑡, 𝑓, 𝑑 


 
K = Konsept 
i = Stasjon nært bosted 
j = Stasjon nært arbeidsted 


B = Befolkning 
A = Arbeidsplasser  
t = reisetid   
f = frekvens 
d = avstandsfølsomhet 
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1.2 Data og forutsetninger 


Figur 1-1 Oversikt over variabler og forutsetninger i regionforstørringsmodellen 


Variabel Forutsetning 


Akseptabel reisetid 


Bil fra bosted til stasjon: 10 minutter 
Gange fra stasjon til arbeidssted: 500 meter (ca. 5 minutter) 
Reisetid med tog: 45 minutter 


Reisetid   45 minutter 


Bytte av transportmiddel 5 minutter omstigningstid + 15 minutters ventetid 


Befolkning 


Befolkningstall rundt stasjonene er levert av Geodata. 


Fremskrevet til 2030 basert på alternativ MMMM1 fra SSB. 
Befolkningen rundt stasjonene er tilegnet samme vekst som 
kommunen stasjonen ligger i.  


Arbeidsplasser  


Tall for arbeidsplasser rundt stasjoner er levert av Geodata  


Fremskrevet basert på årlig vekst i Total faktorproduktivitet fra 
Regjeringens perspektivmelding 2013.  


Overlapp  


Dersom stasjoner ligger tett inntil hverandre kan det gi overlapp 
mellom bosteder innen 10 minutters kjøretid fra stasjonen. 
Overlapp premierer reiserelasjoner der befolkning har valget 
mellom to stasjoner da de telles for begge. 


Generelt er det ok med overlapp da det er i tråd med modellens 
intensjoner. For Grenland har vi imidlertid gjort noen tilpasninger: 


- For Y2 benyttes befolking innen 10 min kjøring rundt 
Eidanger. Befolkning rundt Porsgrunn stasjon er kun de 
bort utenfor omkretsen til Eidanger. Det er ikke overlapp 
med Skien. 


- For M1, M2 og I så benyttes befolkning innen 10 min 
kjøring fra Porsgrunn og Skien, der det er trukket en 
grense mellom de to byene for å unngå overlapp.   


 


Frekvens  


Angir antall avganger per time fra stasjoner 


Beregner flatedekning per time. Økes frekvensen fra 1 til to 
avganger per time, dobles regionsforstørringspotensialet.  


Avstandsfølsomhet  


Potensialet for å reise reduseres med avstand. For å danne seg et mer realistisk bilde av 


flatedekningen har vi inkludere avstandsfølsomhet i modellen. Dette gjør at modellen gir lavere 


uttelling for å reiser mellom to punkter lengre unna hverandre, enn to punkter som er nærmere 


hverandre. Avstandsfølsomheten faller avtakende med reisetid (i minutter). Dette er vist i figuren 


under. Kurven er basert på attraheringsindeksen til Engebretsen og Gjerdåker (2012).  


                                                      


1 MMMM = middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring (ssb.no).  
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Figur 1-2: Avstandsfølsomhet 


Kilde: Engebretsen og Gjerdåker (2012): «Potensial for regionforstørring» TØI rapport 1208/2012.  


Sensitivitetsanalyse 


Modellen er fleksibel i forhold til endrede forutsetninger. Denne fleksibiliteten benyttes også til å 


utføre sensitivitetsanalyser på resultatene.  


 Reisetid med tog: Kan endres 


 Befolkning: Kan benytte befolkningstall både innenfor 5 og 10 minutters kjøretid fra 


stasjonen.  


 Arbeidsplasser: Kan benytte arbeidsplasser både innen 500 og 1000 meters gange fra 


stasjonen.  


Detaljerte resultater fra sensitivitetsanalysene i regionforstørringsmodellen for markedsanalysen til 


KVU Grenlandsbanen presenteres i avsnitt 1.3.  
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1.3 Detaljerte resultater fra sensitivitetsanalyser i regionforstørringsmodellen 


Uten reistidsfølsomhet 


 


Figur 1-3 Potensiale for regionforstørring uten reisetidsfølsomhet, maksimalt 45 minutters 
reisetid med toget  


 


Reisetid med reisetidsfølsomhet 


 


Figur 1-4 Potensialet for regionforstørring i konsepter med ulike reisetid (med 
reisetidsfølsomhet). 30, 45, 60 og 80 minutters reisetid på toget.  
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Reisetid uten reisetidsfølsomhet 


 


Figur 1-5. Potensialet for regionforstørring i konsepter med ulike reisetid (uten 
reisetidsfølsomhet). 30, 45, 60 og 80 minutters reisetid på toget. 
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2 Vedlegg 2: Konkurranseflater  


2.1 Data og forutsetninger 


Følgende data ligger til grunn for konkurranseflateneanalysene.  


Tabell 2-1: Byttematrise for strekninger 


Fra Til Buss Tog (2035) Tog (Y2) Tog (M1) Tog (M2) Tog (I) FLY 


Oslo Kristiansand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 


Porsgrunn Kristiansand 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Tønsberg Kristiansand 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Porsgrunn Kongsberg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 


Kongsberg Kristiansand 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 


Torp Kristiansand 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Kongsberg Larvik 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 


Tabell 2-2: Reisetider for strekninger  


Fra Til Bil Buss Tog (Referanse 2035) Tog (Y2) Tog (M1) Tog (M2) Tog (I) FLY* 


Oslo Kristiansand 03:59:00 04:44:00 04:21:00 03:19:00 03:21:00 03:26:00 03:30:00 02:39:00 


Porsgrunn Kristiansand 02:07:00 02:49:00 03:30:00 02:11:00 01:47:00 01:52:00 01:56:00   


Tønsberg Kristiansand 02:52:00 03:32:00 04:29:00 02:21:00 02:23:00 02:28:00 02:32:00   


Porsgrunn Kongsberg 01:42:00 02:45:00 01:34:00 01:34:00 01:34:00 01:34:00 01:34:00   


Kongsberg Kristiansand 03:48:00 06:54:00 03:12:00 03:12:00 03:12:00 03:12:00 03:12:00   


Torp Kristiansand 02:42:00 03:39:00 04:42:00 02:08:00 02:10:00 02:15:00 02:19:00   


Kongsberg Larvik 01:34:00 02:17:00 01:44:00 01:41:00 01:41:00 01:41:00 01:41:00   


Tabell 2-3: Frekvenser på reisestrekninger 


Fra Til Buss Tog (Referanse 2035) Tog (Y2) Tog (M1) Tog (M2) Tog (I) FLY* 


Oslo Kristiansand 0,67           0,50            1,00            1,00            1,00            1,00            0,50  


Porsgrunn Kristiansand 0,67           0,50            1,00            1,00            1,00            1,00    


Tønsberg Kristiansand 0,58           0,50            1,00            1,00            1,00            1,00    


Porsgrunn Kongsberg 0,04           0,50            0,50            0,50            0,50            0,50    


Kongsberg Kristiansand 0           0,50            0,50            0,50            0,50            0,50    


Torp Kristiansand 0,67           0,50            1,00            1,00            1,00            1,00    


Kongsberg Larvik 0,04           0,50            0,50            0,50            0,50            0,50    


Tabell 2-4: Kostnadselementer som inngår i generaliserte kostander 


Element 
Verdi 
(2016 kr) Enhet Kommentar Kilde 


Gangtid til/fra 
kollektivtransport 


                         
1,14  


kr/mi
n 


Snitt kollektivtransport. Antar til sammen 
10 min gange.  


Den norske verdsettingsstudien 
(2010) 


Bytte  
                       
33,77  


kr/pe
r 
bytte Snitt (Drammen). Antar 10 min ventetid Norheim og Siedler (2012) 


Frekvens (Skjult 
ventetid), 
arbeidsreiser 


                         
125  kr/t 


Skjult ventetid beregnes til halvparten av 
intervallet mellom hver avgang 


Basert på distribusjoner fra Den 
norske verdsettingsstudien (2010) 


Frekvens (Skjult 75 kr/t Skjult ventetid beregnes til halvparten av Basert på distribusjoner fra Den 
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ventetid), 
fritidsreiser 


intervallet mellom hver avgang norske verdsettingsstudien (2010) 


Frekvens (Skjult 
ventetid), 
tjenestereiser 155 kr/t 


Skjult ventetid beregnes til halvparten av 
intervallet mellom hver avgang 


Basert på distribusjoner fra Den 
norske verdsettingsstudien (2010) 


Sitteplass 0 
kr/mi
n 


Vi antar at alle har sitteplass på hele 
reisen. Sitteplass ligger som default i 
modellen.    


Tabell 2-5: Bompengekostnader i 2016-kroner (Kilde: Visveg.no) 


Fra Til Bompenger (2016 kr) 


Oslo Kristiansand 150 


Porsgrunn Kristiansand 89 


Tønsberg Kristiansand 144 


Porsgrunn Kongsberg 0 


Kongsberg Kristiansand 89 


Torp Kristiansand 123 


Kongsberg Larvik 0 


Tabell 2-6: Bilkostnader i 2016-kroner 


Element Verdi (2016-kroner) Enhet 


Drivstofforbruk                0,18   l/km  


Drivstoff                 0,83   kr/kjkm   


Dekk, olje                0,18   kr/kjkm   


Reparasjoner mv.                 0,65   kr/kjkm   


Kapitalkostnader                0,84   kr/kjkm   


Sum                 2,51   kr/kjkm   


Sum Tjenestereise*                1,68   kr/kjkm   


*For tjenestereiser utelater vi drivstofforbruk og bompenger 


Tabell 2-7: Kostnader ved transportmidler for 0 timer i referanse. I 2016-kroner.   


Fra Til Bil* Buss Tog  FLY 


Oslo Kristiansand            578             440             499             600  


Porsgrunn Kristiansand            333             370             379    


Tønsberg Kristiansand            466             370             499    


Porsgrunn Kongsberg            165             489             299    


Kongsberg Kristiansand            472   **             349    


Torp Kristiansand            576             389             399    


Kongsberg Larvik            178   **             286    


*justert for andel medpassasjerer per strekning 
     **Ingen mulig reiserute 
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2.2 Generaliserte kostnadsfunksjoner (GK) for arbeidsreisesegmentet 


Oslo-Kristiansand  
 Transportmiddel f(VAT) 


GK_bil 578+3,983*VaT 


GK_buss 545+4,733*VaT 


GK_tog_2035 635+4,35*VaT 


GK_tog_Y2 573+3,317*VaT 


GK_tog_M1 573+3,35*VaT 


GK_tog_M2 573+3,433*VaT 


GK_tog_I 573+3,5*VaT 


GK_fly 803+2,65*VaT 


  Porsgrunn- Kristiansand 
 Transportmiddel f(VAT) 


GK_bil 333+2,117*VaT 


GK_buss 475+2,817*VaT 


GK_tog_2035 549+3,5*VaT 


GK_tog_Y2 487+2,183*VaT 


GK_tog_M1 453+1,783*VaT 


GK_tog_M2 453+1,867*VaT 


GK_tog_I 453+1,933*VaT 


  


  Tønsberg-Kristiansand 
 Transportmiddel f(VAT) 


GK_bil 466+2,867*VaT 


GK_buss 489+3,533*VaT 


GK_tog_2035 635+4,483*VaT 


GK_tog_Y2 573+2,35*VaT 


GK_tog_M1 573+2,383*VaT 


GK_tog_M2 573+2,467*VaT 


GK_tog_I 573+2,533*VaT 


  


  Torp-Kristiansand 
 Transportmiddel f(VAT) 


GK_bil 576+2,7*VaT 


GK_buss 494+3,65*VaT 


GK_tog_2035 535+4,7*VaT 


GK_tog_Y2 473+2,133*VaT 


GK_tog_M1 473+2,167*VaT 


GK_tog_M2 473+2,25*VaT 


GK_tog_I 473+2,317*VaT 
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2.3 Billettpriser 


Under presenteres billettprisene som er benyttet til å beregne generaliserte reisekostnader i 


konkurranseflateanalysen. Prisene er delt opp i transportart, kundesegment og strekning. Vi antar at 


arbeidsgiver betaler billett på tjenestereisen, og at billettprisen på tjenestereisen derfor ikke inngår i 


den reisendes valgsituasjon. Billettpris på tjenestereise settes derfor til 0 i konkurranseflateanalysen.   


Tabell 2-8: Billettpriser for strekninger for hvert av segmentene. I 2016-kroner  


OSLO-KRISTIANSAND 
 


 


Fritidsreiser Arbeidsreiser Tjenestereiser 


Fly 499 599 2479 


Buss 199 440 539 


Tog 249 499 795 


    PORGRUNN-KRISTIANSAND 
 


 


Fritidsreiser Arbeidsreiser Tjenestereiser 


Fly       


Buss 239 370 469 


Tog 249 379 640 


    TØNSBERG-KRISTIANSAND 
 


 


Fritidsreiser Arbeidsreiser Tjenestereiser 


Fly       


Buss 239 370 469 


Tog 249 499 784 


    PORSGRUNN-KONGSBERG 
 


 


Fritidsreiser Arbeidsreiser Tjenestereiser 


Fly       


Buss 398 489 648 


Tog 249 299 199 


    KONGSBERG-KRISTIANSAND 
 


 


Fritidsreiser Arbeidsreiser Tjenestereiser 


Fly       


Buss 424 524 664 


Tog 249 349 648 


    TORP-KRISTIANSAND 
 


 


Fritidsreiser Arbeidsreiser Tjenestereiser 


Fly       


Buss 299 389 529 


Tog 249 399 805 


    KONGSBERG-LARVIK 
 


 


Fritidsreiser Arbeidsreiser Tjenestereiser 
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Fly       


Buss 278 388 589 


Tog 249 286 419 


 


Tabell 2-9: Kilder til billettpriser 


KILDER Nettsted Tid/dato Utreise Annet 


Fritidsreiser         


Fly  Norwegian.no 
24.02.2016 kl. 
15:00 


Utreise 
22.04.2016    


Buss nettbuss.no 
24.02.2016 kl. 
15:00 


Utreise 
22.04.2016    


Tog nsb.no 
24.02.2016 kl. 
15:00 


Utreise 
22.04.2016  Laveste minipris 


Arbeidsreiser         


Fly  Norwegian.no 
24.02.2016 kl. 
15:00 


Utreise 
18.03.2016  Avgang nærmest kl.16:00 


Buss nettbuss.no 
24.02.2016 kl. 
15:00 


Utreise 
18.03.2016    


Tog nsb.no 
24.02.2016 kl. 
15:00 


Utreise 
18.03.2016    


Tjenestereise
r         


Fly  Norwegian.no 
24.02.2016 kl. 
15:00 


Utreise 
04.03.2016    


Buss nettbuss.no 
24.02.2016 kl. 
15:00 


Utreise 
04.03.2016  inkl. komfort (90 kr) 


Tog nsb.no 
24.02.2016 kl. 
15:00 


Utreise 
04.03.2016  


inkl. setereservasjon (39 kr) og avbestilling (60 
kr) 
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2.4 Resultater: Utvalgte strekninger som påvirkes av utbygging av Grenlandsbanen 


Porsgrunn-Kristiansand 


Arbeidsreiser 


 


Kurven nederst viser verdsettingen av tid distribuert for reisende i Arbeidsreisesegmentet.  


Situasjon i referanse 


Bilen har lavest generalisert reisekostnad for hele segmentet i referansesituasjonen. Bilen er derfor 
det mest attraktive transportmiddelet og har hele markedet.  


Etter utbygging (grønne piler) 


Etter utbygging av Grenlandsbanen så blir toget raskere og endrer helning i figuren. Toget i konsept 


Y2 blir ikke nok attraktivt til å ta markedsandeler fra bilen. Dette skylds at i konsept Y2 må den 


reisende ta metrobuss til Eidanger, og deretter toget videre. Dette vil oppleves som en kostnad, og 


tar mer tid. På strekningen vil derfor konsept M1 ta størst markedsandel.  
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Fritidsreiser 


 


Kurven nederst viser verdsettingen av tid distribuert for reisende i Fritidsreisesegmentet.  


Situasjon i referanse (sort pil) 


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort fra de nye konseptene. Bilen har lavest generalisert 
reisekostnad for hele segmentet i referansesituasjonen. Bilen er derfor det mest attraktive 
transportmiddelet og har hele markedet.  


Etter utbygging (grønn pil) 


Etter utbygging av Grenlandsbanen så blir toget raskere og endrer helning i figuren. Toget i konsept 


Y2 blir ikke nok attraktivt til å ta markedsandeler fra bilen. Dette skyldes at i konsept Y2 må den 


reisende ta metrobuss til Eidanger, og deretter toget videre. Dette vil oppleves som en kostnad, og 


tar mer tid. På strekningen vil derfor konsept M1 ta størst markedsandel. Også konsept I og M2 tar 


store markedsandeler fra bilen.  
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Tjenestereiser 


 


 


Kurven nederst viser verdsettingen av tid distribuert for reisende i Tjenestereisesegmentet.  


Situasjon i referanse (sort pil) 


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort fra de nye konseptene. Bilen har lavest generalisert 
reisekostnad for hele segmentet i referansesituasjonen. Bilen er derfor det mest attraktive 
transportmiddelet og har hele markedet.  


Etter utbygging (grønn pil) 


Etter utbygging av Grenlandsbanen så blir toget raskere og endrer helning i figuren. Toget i konsept 


Y2 blir ikke nok attraktivt til å ta markedsandeler fra bilen. Dette skyldes at i konsept Y2 må den 


reisende ta metrobuss til Eidanger, og deretter toget videre. Dette vil oppleves som en kostnad, og 


tar mer tid. På strekningen vil derfor konsept M1 ta størst markedsandel. Også konsept I og M2 tar 


store markedsandeler fra bilen.  
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Tønsberg-Kristiansand 


Arbeidsreiser 


 


Kurven nederst viser verdsettingen av tid distribuert for reisende i Arbeidsreisesegmentet.  


Situasjon i referanse (sort pil) 


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort fra de nye konseptene. Bilen har lavest generalisert 
reisekostnad for hele segmentet i referansesituasjonen. Bilen er derfor det mest attraktive 
transportmiddelet og har hele markedet.  


Etter utbygging (grønn pil) 


Etter utbygging av Grenlandsbanen så blir toget raskere og endrer helning i figuren. Toget blir mer 


attraktivt og tar markedsandeler fra bilen. Konsept Y2 tar flest markedsandeler. Konsept I tar færrest. 


Arealet under grafen viser differansen.  
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Fritidsreiser 


 


Kurven nederst viser verdsettingen av tid distribuert for reisende i Fritidsreisesegmentet.  


Situasjon i referanse (sort pil) 


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort fra de nye konseptene. Bussen har lavest generalisert 
reisekostnad for omtrent hele segmentet i referansesituasjonen. Bussen er derfor det mest attraktive 
transportmiddelet og har nesten hele markedet.   


Etter utbygging (grønn pil) 


Etter utbygging av Grenlandsbanen så blir toget raskere og endrer helning i figuren. Toget blir mer 


attraktivt og tar markedsandeler fra bussen. Konsept Y2 tar flest markedsandeler. Konsept I tar 


færrest. Arealet under grafen viser differansen.  
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Tjenestereiser 


 


Kurven nederst viser verdsettingen av tid distribuert for reisende i Tjenestereisesegmentet.  


Situasjon i referanse (sort pil) 


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort fra de nye konseptene. Bilen har lavest generalisert 
reisekostnad for omtrent hele segmentet i referansesituasjonen. Bilen er derfor det mest attraktive 
transportmiddelet og har hele markedet.   


Etter utbygging (grønn pil) 


Etter utbygging av Grenlandsbanen så blir toget raskere og endrer helning i figuren. Toget blir mer 


attraktivt og tar markedsandeler fra bilen. Konsept Y2 tar flest markedsandeler. Konsept I tar færrest. 


Arealet under grafen viser differansen.  
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Torp-Kristiansand 


Arbeidsreiser 


 


Situasjon i referanse (sort pil) 


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort fra de nye konseptene. Bussen har lavest generalisert 
reisekostnad og deler markedet med bilen.   


Etter utbygging (grønn pil) 


Etter utbygging av Grenlandsbanen så blir toget raskere og endrer helning i figuren. Toget blir mer 
attraktivt og tar markedsandeler fra begge transportmidlene. Vi ser at toget for alle konsepter tar hele 
markedet. Det skiller derfor ikke noe mellom de ulike utbyggingskonseptene i markedsandeler.    
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Fritidsreiser 


 


Situasjon i referanse (sort pil) 


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort fra de nye konseptene. Bussen har lavest generalisert 
reisekostnad og deler markedet med bilen.   


Etter utbygging (grønn pil) 


 Etter utbygging av Grenlandsbanen så blir toget raskere og endrer helning i figuren. Toget 
blir mer attraktivt og tar markedsandeler fra begge transportmidlene. Vi ser at toget for alle 
konsepter tar hele markedet. Det skiller derfor ikke noe mellom de ulike 
utbyggingskonseptene i markedsandeler.   
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Tjenestereiser 


 


Situasjon i referanse (sort pil) 


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort fra de nye konseptene. Bussen har lavest generalisert 
reisekostnad og deler markedet med bilen.   


Etter utbygging (grønn pil) 


 Etter utbygging av Grenlandsbanen så blir toget raskere og endrer helning i figuren. Toget 
blir mer attraktivt og tar markedsandeler fra begge transportmidlene. Vi ser at toget for alle 
konsepter tar hele markedet. Det skiller derfor ikke noe mellom de ulike 
utbyggingskonseptene i markedsandeler.   


2.5 Resultater: Strekninger uten endringer 


I dette vedlegget presenteres resultater fra strekningene der utbyggingen av Grenlandsbanen ikke 


medfører endringer i markedsandeler for toget. Felles for strekningene er at de reisende ikke vil 


benytte seg av Grenlandsbanen, og dermed ikke bli påvirket. Ettersom situasjonen for reisende på 


disse strekningen er lik i referansekonseptet og i alle utbyggingskonseptene er det ikke grunnlag for 


å skille mellom konseptene. Alle konseptene er like gode som referanse for disse strekningene.  
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Porsgrunn - Kongsberg 


 


Kurven nederst viser verdsettingen av tid distribuert for arbeidsreisesegmentet 


Situasjon i referanse  


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort ifra de nye konseptene: 


 Til venstre i figuren ligger den røde linjen lavest og indikerer at bilen har lavest generalisert 
reisekostnad. Bilen krysser ikke linjene for verken buss eller tog i referanse. Bilen tar derfor 
hele markedet. Det er ikke noe konkurransedyktig busstilbud på denne strekningen.  


Etter utbygging 


Etter utbygging av Grenlandsbane har bilen fortsatt lavere GK enn alle utbyggingskonseptene 


uavhengig av reisendes verdsetting av tid.    
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Kongsberg – Larvik 


 


 


Kurven nederst viser verdsettingen av tid distribuert for arbeidsreisesegmentet.  


Situasjon i referanse  


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort ifra de nye konseptene: 


 Til venstre i figuren ligger den røde linjen lavest og indikerer at bilen har lavest generalisert 
reisekostnad. Bilen krysser ikke linjene for verken buss eller tog i referanse. Bilen tar derfor 
hele markedet.  


Etter utbygging 


Etter utbygging av Grenlandsbane har bilen fortsatt lavere GK enn alle utbyggingskonseptene 


uavhengig av reisendes verdsetting av tid.    
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Kongsberg – Kristiansand 


 


Kurven nederst viser verdsettingen av tid distribuert for arbeidsreisesegmentet.  


Situasjon i referanse  


Situasjonen i referanse fremgår ved å se bort ifra de nye konseptene: 


 Til venstre i figuren ligger den linjene for tog lavest og indikerer at bilen har lavest 
generalisert reisekostnad for denne strekningen. Toget krysser ikke linjene for verken buss 
eller tog i referanse. Toget tar derfor hele markedet.  


Bilen kan derimot fort bli mest attraktivt for personer med mye bagasje eller hvis man er flere 
personer, som kan dele på kostnadene ved bilen.  
 


Etter utbygging 


Etter utbygging av Grenlandsbane har bilen fortsatt lavere GK enn alle utbyggingskonseptene 


uavhengig av reisendes verdsetting av tid.    
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3 Vedlegg 3: Godstog på Sørlandsbanen 


Beregning antall tog på Sørlandsbanen. 


 
  







28 


 


  







29 
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Forord 
Denne delrapporten om RAMS inngår i Jernbaneverkets KVU (konseptvalgutredning) for 
vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 
 
Ideen om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er gammel. Opp gjennom 
historien har en rekke interessenter påpekt hvordan reisetiden mellom Oslo og 
Kristiandsand/Stavanger kan reduseres svært mye ved å bygge en relativt kort 
jernbanestrekning (omtrent 5 mil i luftlinje). Dette forutsetter at prosjekter på Vestfoldbanen 
bygges, som for eksempel Larvik- Porsgrunn (Eidangerparsellen). Vi finner spor av denne 
ideen allerede i planer på 1920 og 30 tallet. Strekningen blir kalt Grenlandsbanen, og mer 
uformelt kalles den Genistreken. 
 
Gjennom 1990 tallet planla både NSB, og senere Jernbaneverket en slik sammenkobling. 
Dette arbeidet resulterte i fylkesdelplan (godkjent av Miljøverndepartementet i 2001) i 
Telemark og Aust Agder, hvor valg av korridor og mulige stasjoner var avklart. 
Prosjektet har aldri kommet inn i Nasjonal Transportplan og har således ikke fått bevilget 
penger. Realiseringen av InterCity utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget 
til Porsgrunn innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, 
har nå gjort prosjektet enda mer relevant.  
 
I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en 
konseptvalgutredning for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 
Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av 
Samferdselsdepartementet i juli 2014.   
 
I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. 
Behov, mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent 
av Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i 
forhold til måloppnåelse. Til sist er det gjort det ulike analyser bl.a. transportanalyser, 
samfunnsøkonomiske analyser, konsekvensvurderinger osv. av de ulike konseptene. På 
bakgrunn av det faglige arbeidet kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell 
realisering av Grenlandsbanen. 
 
Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller 
kravene til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den 
videre politiske behandlingen av prosjektet. Prosjektet kan da behandles i regjeringen og 
komme med i Nasjonal Transportplan. 
 
Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult. Fagansvarlig har vært Rune Winther. Ida 
Lundby har bistått i arbeidet med rapporten. Deltakere i vurderinger og analyse framgår av 
rapporten. 
 
Prosjektleder i Jernbaneverket har vært Jarle J. Vaage. Prosjektstab har vært Maren Foseid, 
Katrine Sanila Pettersen og Maria Durucz (trainee). I tillegg til prosjektleder og prosjektstab 
har følgende deltatt fra JBV med kvalitetssikring og oppfølging: Marit Linnerud/Svein 
Skartsæterhagen (kapasitet), Marius Fossen (samfunnsøkonomi/transportanalyser), Jan-Ove 
Geekie/Jakob Kristiansen (estimering, usikkerhetsanalyse).  
 
Oslo, mai 2016. 
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Sammendrag  
 


 
Denne RAMS-analysen belyser RAMS-relaterte forhold for alternativene I, M1, M2 og Y2 som 
mulig korridor for sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen - Grenlandsbanen. 
Vurderingen som er dokumentert i denne rapporten har hatt som formål å både identifisere 
eventuelle vesentlige forskjeller mellom korridoralternativene, og å identifisere forhold som kan 
kreve spesiell oppfølging i det videre arbeidet.  
 
Arbeidet er utført som en systematisk gjennomgang av korridoralternativene ved hjelp av Google 
Earth og foreliggende tegninger, i samarbeid med personer fra Jernbaneverket som har god 
kjennskap til prosjektet.  
 
Denne vurderingen dekker i utgangspunktet kun driftsfase. Det ble likevel notert farekilder relatert 
til anleggsfasen der dette kom opp. Analysen er begrenset til å se på korridoralternativenes 
umiddelbare omgivelser.  
 
Korridorenes plassering er vurdert i forhold til:  


 Mulig påvirkning/betydning for jernbanens sikkerhet, oppetid og vedlikeholdbarhet i 
driftssituasjonen. 


 Mulig eksponering av omgivelser (mennesker og virksomheter) for risiko fra jernbanen. 
 
En vesentlig del av området består av kupert skogsterreng, noe som fører til at alle strekningene 
vil ha mange og til dels lange tunneler, korte dagsoner og høye bruer. Situasjonen med til dels 
mange og korte dagsoner kan gjøre det utfordrende å finne gode løsninger for plassering og 
tilkomst til beredskapsplasser.  
 
Hovedfunnene i analysen viser enkelte problemstillinger det vil være nødvendig å vurdere 
nærmere før valg av korridor, og valg av ettløps/toløpstunnel (og enkelt/dobbeltspor): 
 


 Lange tunneler og korte dagsoner som fører til at dagsonene i følge TSI-SRT vil kunne 
inngå i det som blir definert som en sammenhengende tunnel. Evakueringsløsninger og 
løsninger med tanke på vedlikehold må vurderes. 


 Tunneler går gjennom skogsterreng til dels uten bilveier, det må sees på muligheter for 
innsatspersonell å ta seg til tunnelen og til avsatte evakueringsområder.  


 Tunneler går ut mot bruer i bratt terreng og høyt over terreng eller over vann. 
Problemstillingen gjør det utfordrende å sette av evakueringsområder iht. regelverket.  


 Lange og høye bruer kan medføre begrensninger for oppetid, vedlikeholdbarhet. 
 
 
Alle forhold som er identifisert vurderes å være håndterbare med bakgrunn i den omfattende 
erfaringen som finnes med å bygge jernbane. I den grad det er forskjell, mellom alternativene 
fremstår M2 og Y2 som noe mer utfordrende med tanke på RAMS, på grunn av:  
 


 Korridoralternativ M2 er foreslått som en enkeltsporet løsning. Løsningen kan gjøre det 
utfordrende å legge til rette for evakuering fra tunnelene på strekningen. Løsningen vil 
også sette føringer for vedlikeholdbarhet og redusert oppetid ved vedlikehold.  


 Korridoralternativ Y2 kan by på RAMS-messige utfordringer med tanke på jernbanebru 
ved Brevik/ E18 Grenlandsbrua. Det er partier med dårlig fjellkvalitet, spesielt ved søndre 
brufundament, og kort avstand til tilstøtende E18-tunnel. Dessuten noe usikkerhet om 
fjelloverdekning på partier nord for Brevik.  
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Basert på funn i rapporten anbefales det å ta tak i følgende punkter:  
 


 Beredskapsanalyse med involvering av nødetater bør inkluderes tidlig i neste planfase for 
å se til at valgte løsninger vil kunne tilfredsstille krav til evakuering og løse 
adkomstbehovet for nødetater.  


 Usikre grunnforhold og nærhet til E 18 kan på enkelte strekninger medføre utfordringer. 
Det kan i neste planfase være nødvendig å utføre en SHA-analyse for å vurdere om det 
er avgjørende forhold i anleggsfasen som vil sette føringer for videre planlegging i valgt 
korridor.  


  







127838-RIS-RAP-001  Dato: 03.03.2016 


Overordnet RAMS vurdering av korridorvalg, 
KVU Grenlandsbanen 


  Rev.:            01B 


 Side:        6 of 37 


 


6 


1 INNLEDNING 
 


1.1 Bakgrunn 


 
Det planlegges bygget en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, som vil 
utgjøre Grenlandsbanen. I den forbindelse skal det gjøres valg av korridor.  
 
Prosjektet er i en tidlig prosjektfase, og mulige transportkonsepter og banekorridorer 
undersøkes gjennom en konseptvalgutredning (KVU). I senere planfaser 
(konsekvensutredning (KU) og reguleringsplan) kan trasèene bli betydelig justert. Denne 
rapporten beskriver gjennomføring og resultater av en overordnet RAMS-vurdering av de 
forskjellige korridoralternativene.  
  
 


1.2 Formål 


Hovedformålet med denne rapporten er å vurdere om det er vesentlige forskjeller mellom 
alternativene mht. RAMS, slik at dette kan være del av beslutningsgrunnlaget når endelig 
korridor skal velges. I tillegg vil det være viktig å identifisere forhold som krever spesiell 
oppfølging i det videre arbeidet.  
 
Det har ikke vært denne vurderingens formål å være en komplett fareidentifisering eller 
evaluering av risikoakseptkriterier.  
 
 


1.3 Analyseobjektet 


Analyseobjektet i denne vurderingen er foreslåtte korridoralternativer (I, M1, M2 og Y2) for en 
sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Avgrensningene for denne 
analysen er beskrevet i kapittel 1.7. 
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1.4 Terminologi og forkortelser 


RAMS er en internasjonalt brukt forkortelse som står for: 


R = Reliability = Pålitelighet  


A = Availability = Tilgjengelighet  


M = Maintainability = Vedlikeholdbarhet  


S = Safety = Sikkerhet 


Disse parametrene kan være kvantitative eller kvalitative indikatorer for å måle og å vise 


prestasjonen av infrastrukturen og dens systemer. Fagområdet RAMS søker å sikre at 


tekniske systemer bevarer økonomi, miljø og helse for eierne, brukerne og omgivelsene av 


det tekniske systemet. 


Jernbane-RAMS ser på hvordan jernbanesystemets egenskaper påvirker elementene som 


omfattes av RAMS. 


 
Tabell 2: Terminologi og forkortelser 


Terminologi/ 
forkortelse 


Forklaring Kommentar 


Farekilde En aktivitet, objekt eller forhold som 
innehar eller kan påvirke, energi eller 
substanser som under gitte forutsetninger 
kan forårsake skade på mennesker, miljø 
eller økonomiske verdier. 


I de aller fleste tilfeller er det 
energi som karakteriserer 
farekilder. 


Ekstern farekilde Farekilde som skyldes forhold utenfor det 
systemet prosjektet arbeider med. 


«Ekstern» er her definert i 
forhold til det aktuelle systemet, 
og ikke i forhold til jernbane 
totalt sett. Farekilder som «ras» 
og «flom» er eksempler på 
farekilder som er eksterne i 
forhold til alle jernbanesystemer, 
mens farekilden 
«togbevegelser» er ekstern i 
forhold til et KL-anlegg, men 
intern i forhold til en stasjon. 


Intern farekilde Farekilde som skyldes forhold innenfor det 
systemet prosjektet arbeider med.  


Dersom prosjektet f.eks. 
arbeider med KL-anlegget vil 
spenningen i KL-anlegget være 
en intern farekilde. 


System En samling enheter (tekniske, 
menneskelige, organisatoriske, osv.) som 
samhandler for å utføre definerte 
oppgaver. 


Begrepet «system» er et relativt 
begrep, dvs. at det som i et 
prosjekt benevnes et system 
kan i et annet prosjekt bli omtalt 
som et teknisk delsystem eller 
komponent. Det er ikke etablert 
noe standardisert regime for hva 
man innenfor jernbane kaller 
systemer, tekniske delsystemer 
eller komponenter. Mens man i 
ett prosjekt kan betegne en 
komplett strekning som 
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Terminologi/ 
forkortelse 


Forklaring Kommentar 


«system» kan man i et annet 
prosjekt betegne akseltellere 
som et system, uten at dette er 
feil bruk av begrepet. 
 
Bemerk forskjellen mellom dette 
begrepet og «Jernbanesystem». 


Delsystem En enhet som inngår i et system, og som 
utfører definerte oppgaver i dette systemet 


Se kommentaren vedrørende 
«system» om at dette er relative 
begreper. 
Presiseringen «teknisk» 
delsystem er gjort for å unngå 
sammenblanding med begrepet 
«strukturelt» delsystem som 
benyttes i Samtrafikkforskriften. 


Varme hendelser «Varme» hendelser er en fellesbetegnelse 
for brann, eksplosjon etterfulgt av brann, 
utslipp av giftig røyk eller gass 


 


 


1.5 Grunnlagsdokumenter 


Følgende dokumenter er benyttet som grunnlag for vurderingen dokumentert i denne 
rapporten. 
 
Tabell 3: Grunnlagsdokumenter 
 


Dok. ID Tittel Revisjon 


127838-RIJ-TEG-001 151215 Foreløpig tegningshefte 001 


127838-RIJ-RAP-001 Silingsrapport 001 


127838-RIGberg-NOT-
004 


Geologiske innspill linjealternativer 004 


 
Jernbanen skal tilfredsstille krav i TSI for ulike delsystemer (TSI – «Technical specification 
for interoperability» = Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne). 
 
For tunneler vurderes løsningene mot krav i TSI SRT, «Kommisjonsforordning (EU) nr. 
1303/2014 av 18. november 2014 om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne for 
"sikkerhet i jernbanetunneler" i jernbanesystemet til Den europeiske union». 
 


1.6 Forutsetninger 


Det er ikke gjort noen spesielle forutsetninger av betydning for denne analysen. 
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1.7 Avgrensninger 


Følgende tabell beskriver de avgrensninger som er gjort for både analyseobjektet og 
omfanget av analysen.  
 
Tabell 4: Avgrensninger 


Type avgrensning Beskrivelse av avgrensning 


Geografisk De forskjellige korridoralternativenes umiddelbare omgivelser. 


Teknisk Ikke relevant, da dette kun er valg av lokalisering. 


Operativt Driftsfase.  


Analysemessig Strekningenes plassering er vurdert i forhold til: 


 Mulig påvirkning/betydning for jernbanens sikkerhet, oppetid og 
vedlikeholdbarhet i driftssituasjonen. 


 Mulig eksponering av omgivelser (mennesker og virksomheter) for 
risiko fra jernbanen. 


 
Forhold relatert til SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), grunnforhold og 
ytre miljø er ikke vurdert i denne sammenheng fordi dette er temaer som 
håndteres i separate aktiviteter. Under analysemøtet kom det flere 
problemstillinger rettet til anleggsfase og grunnforhold, disse har blitt 
dokumentert og kommentert i analysetabellen. Analysen er ikke en 
komplett fareidentifisering, men vurderer de vesentlige forholdene mht. 
RAMS for ulike alternativer.  


 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 illustrerer prinsipielt hvilke forhold som er relevante å inkludere i denne analysen, og 
spesielt at det er forholdet mellom jernbanesystemet og omgivelsene som blir vurdert i denne 
analysen. 


 
Figur 1: Illustrasjon av forhold som er relevante å ta med i analysen. 
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2 METODE 


2.1 Analysemetodikk 


 
Metodikken er tilpasset formålet, som er gjennomføring av en overordnet analyse, i  
KVU-fasen. Analysen er utført som en systematisk gjennomgang av korridoralternativene 
ved hjelp av tegninger, kart, Google Earth, systemkompetanse og lokalkunnskap.  
 
Vurderingen ble utført som en gjennomgang av hvert alternativ km for km, med løpende 
vurdering av relevante farekilder og forhold som kan påvirke oppetid. 
 
Resultatene fra denne vurderingen er dokumentert i tabellformat. For å bidra til en mest 
mulig komplett vurdering er det i forbindelse med trinn 1 etablert en oversikt over typiske 
farekilder. 
 


2.2 Arbeidsgruppens sammensetning 


 
Tabell 5: Deltakere analysemøte 03.02.2016 


Navn Rolle/stilling Arbeidssted Kommentar 
Hege B. 
Selbekk 


Planlegger/prosjektleder Jernbaneverket  


Maria Durucz Prosjektteam / trainee i 
prosjektledelse 


Jernbaneverket  


Synne Hopland Trainee i prosjektledelse 
(prosjektekstern) 


Jernbaneverket Deltakelse halv dag 


Dag Johnsen Disiplinleder trasé Multiconsult  


Terje Andreas 
Vik 


Kontraktstrategi/anleggsteknikk Multiconsult  


Rune Winther RAMS-rådgiver / analyseleder  Multiconsult  


Ida Øwre 
Lundby 


RAMS-rådgiver / teknisk 
sekretær 


Multiconsult  


Espen Roe Geologi Multiconsult Deltakelse 1 time ifbm. geologiske 
utfordringer for RAMS-tema 


Lars Mørk Geoteknikk Multiconsult Deltakelse 1t ifbm. geotekniske 
utfordringer for RAMS-tema 


 
Analysemøte ble gjennomført 03.02.2016 i Multiconsults lokaler på Skøyen.  
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3 SYSTEMBESKRIVELSE 
 
Systembeskrivelsen er hentet fra silingsrapport (1) og foreløpig tegningshefte (2), og 
representerer grunnlaget for denne RAMS-analysen. Tabellen som danner grunnlaget for 
siling og påfølgende anbefaling av alternativene er inkludert da denne informasjonen også 
angir nyttig informasjon for RAMS-analysen.  
 
 
Tabell 6: Oversikt over korridorer som er løftet frem og anbefalt til videre analyse *) 


 
*) ATP Telemark = Areal og transportplan for Telemark fylke 
 
En kort sammenfatning av de ulike korridoralternativene:  
 


- Konsept I: Den indre korridoren har elementer fra den såkalte Indre linje fra arbeidet med 
fylkesdelplan i 1999/2000. I dette konseptet vil Grenlandsbanen gå til Skien sentrum før den 
går sørover.  
 


- Konsept M (1 og 2): Midtre korridor ligger nærmest tidligere utredede traseer i vedtatt 
fylkesdelplan og Høyhastighetsutredningen. Her er det foreslått å koble seg på 
Eidangerparsellen nord for utløpet av Eidangertunnelen, krysse Skiensvassdraget mellom 
Porsgrunn og Menstad og deretter gå mot sørvest gjennom Bamble. 
 


- Konsept Y 2: Konsept Y2 innebærer avgrening fra fremtidig Intercity-trasé mot 
Porsgrunn/Skien.  
Parsellen Larvik-Porsgrunn vil være ferdigstilt i 2018. Utløpet for Eidangertunnelen vil ligge  
ca. 2 km sør for dagens stasjon i Porsgrunn. Avgreining fra IC-traséen skjer i Storberget 
tunnel øst for Eidanger. Traséen vil videre måtte krysse Frierfjorden, trolig parallelt med 
dagens E18, før den går videre sørvest mot eksisterende Sørlandsbane.  


 
 







127838-RIS-RAP-001  Dato: 03.03.2016 


Overordnet RAMS vurdering av korridorvalg, 
KVU Grenlandsbanen 


  Rev.:            01B 


 Side:        12 of 37 


 


12 


  


 
 
 
 


Tabell 7: Oversikt korridoralternativer bru/dagsone/tunnel: 
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Figur 2: Konsepter til videre analyse  
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4 RESULTATER  


4.1 Sikkerhet 


Dette delkapitlet gjør en vurdering av de identifiserte farekildene.  
Delkapitlet er strukturert i fem delkapitler:  
identifikasjon og vurdering av farekilder som er felles for alle korridoralternativer og identifikasjon og vurdering av farekilder som er spesifikke for alternativ I, 
M1, M2 og Y2.   


4.1.1 Identifikasjon og vurdering av farekilder, generelt for alle korridoralternativer 


 
Tabell 8: Identifikasjon og vurdering av farekilder, alle korridoralternativer 


ID Altern
ativ 


Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


S-1 Alle Dagsone generelt Jordbruksaktivitet Dagsoner krysser jordbruksområder 
med potensielle utfordringer for 
tilkomst til de forskjellige områdene.  


Må sikre at det er tilstrekkelig 
planskilt tilkomst til alle 
relevante områder 


 


S-2 Alle Tunneler generelt Varme hendelser i 
tunnel 


Alle strekninger involverer lange 
tunneler med overgang til bru/korte 
dagsonestrekninger. Kommer ut av 
tunnel i en viss høyde. Utfordrende 
mtp. evakuering og beredskapsplass. 


Iht. TSI SRT stilles det krav til 
størrelse og kapasitet for 
beredskapsområder i friluft, 
samt tilkomst til områdene for 
redningstjenester. På grunn av 
bratt terreng ved 
tunnelåpningene kan det være 
utfordringer med 
beredskapsplasser.  


 


S-3 Alle Dagsone (Indre 
Bamble) 


Turområde (Indre 
Bamble) 


Turgåere vil ha behov for å krysse 
jernbanen.  


Håndterbart, må se på 
løsninger for nok planskilte 
kryssinger.  


 


S-4 Alle Dagsone (Indre 
Bamble) 


Vilt / Jaktområde 
(Indre Bamble) 


Trekkruter for vilt, vil trolig krysse 
jernbanespor. 


Håndterbart, må tas hensyn til / 
legge til rette for vilt.  
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ID Altern
ativ 


Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


S-5 Alle Bruer generelt Skipsstøt Større vassdrag med skipstrafikk og 
med en brupilar i vann, eller hvor 
brubanen er lav. 


Håndterbart. Varierende 
høydekrav og skipstrafikk. 
Gjøre vurdering av skipstrafikk, 
og mulige nødvendige 
tilpasninger.  


 


S-6 Alle Dagsone, by og 
bebodde områder 


Villkryssinger Spor går igjennom by og bebodde 
områder, kan føre til villkryssinger. 


Ingen planlagte PLO 
(planoverganger).  
 
Må passe på å ha tilstrekkelig 
med kryssingspunkter. 


 


 
  







127838-RIS-RAP-001  Dato: 03.03.2016 


Overordnet RAMS vurdering av korridorvalg, 
KVU Grenlandsbanen 


  Rev.:            01B 


 Side:        16 of 37 


 


16 


4.1.3 Identifikasjon og vurdering av farekilder som er spesifikke for korridoralternativ I 


 
 
Tabell 9: Farekilder for alternativ I. 
ID Alter-


nativ 
Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


S-7 I, M Dagsone 
Porsgrunn 


Grunnforhold Sårbarhet ifht. fremtidige 
inngrep 


Det er planlagt flere tiltak i 
området. Det er sannsynlig at 
nye spor vil utløse tiltak. 


 


S-8 I Skien stasjon Stasjon i fjell Mye infrastruktur i nærheten, P-
hall rett ved siden av stasjon. 50 
m lenger sør finnes andre 
anlegg (Telenor). 
Tilfredsstillende geotekniske 
forhold. 


Stasjon i fjell kan medføre 
spesielle utfordringer med 
hensyn til sikkerhet (ref. 
Holmestrand). Stasjonen er 
dog tenkt som separat stasjon 
for Grenlandsbanen. Dvs. ikke 
passerende tog i høy 
hastighet.   


RAM og S 
utfordringer.  


S-9 I Dagsone/bru 
generelt 


Høyspentledning Høyspentledning krysser spor 9 
steder på strekningen (inkl. 
strekninger med tunnel) 
Hovedkonfliktområder:  


- Parallelt med Telemarks 
kanalen. 


- Krysser spor ved 
Neslandsvatn (27,3 km) 


- Krysser spor km 54, 3 


Håndterbart. 
 
Høyspentledning er i konflikt 
med jernbanelinje og må trolig 
legges om. 


Se vedlegg 1 for 
oversikt over 
konfliktpunkter. 







127838-RIS-RAP-001  Dato: 03.03.2016 


Overordnet RAMS vurdering av korridorvalg, 
KVU Grenlandsbanen 


  Rev.:            01B 


 Side:        17 of 37 


 


17 


ID Alter-
nativ 


Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


S-10 I  Dagsone/ bru/ 
tunnel  
Telemarks-
kanalen 


Varme hendelser i 
tunnel (fra Porsgrunn) 


Tunnelstrekning vil totalt være 
omtrent 15 km fra Porsgrunn til 
utløp ved Elsetvegen (Åfoss). 
 
Dagsoner kan ha for korte 
strekninger i friluft mtp. krav om 
lengde for beredskaps-plass/ 
rømning, og vil kunne inngå 
som en del av teoretisk total 
tunnelstrekning. 
 
Usikkerhet rundt muligheter for 
å opprette beredskapsplass og 
tilkomst for evakuering/redning 
som tilfredsstiller krav i TSI 
SRT. 
 
  


Relativt lang tunnel. Ingen 
ukjent problemstilling, men vil 
medføre problemstillinger som 
må håndteres. 
 
Strekning km 63.000-66.000: 
Utfordrende å finne løsninger 
for evakuering fra tunnel på 
grunn av løsmasser – bør se 
på muligheter for toløpstunnel. 
Lengde ca. 3 km og vil 
dermed kunne kreve 5 
rømningsveier på strekningen.  
 
Friluftsoner består i hovedsak 
av bru og vil kunne være 
utfordrende iht. TSI SRT for å 
beregnes som 
beredskapsområde.  


RAM og S 


S-11 I Tunneler ved 
Kilevann 


Varme hendelser i 
tunnel 


Utfordringer ifht. tilkomst til 
tunnel fra utsiden.  


Eventuell evakuering må skje i 
tunnelen (langs med sporet). 
 
På grunn av bratt terreng ved 
tunnelåpningene kan det være 
utfordringer med 
beredskapsplasser og tilkomst 
for redningstjenester.  


 


S-12 I Dagsone, 
Neslandsvatn 
sentrum 


Veier, tettbygd strøk Bilister og fotgjengere vil ha 
behov for å krysse jernbane. 


Håndterbart, må se på 
planskilte løsninger der vei 
krysser jernbane.  
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ID Alter-
nativ 


Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


S-13 I Dagsone, 
Neslandsvatn 
sentrum 


Anleggsarbeid ved 
kryssing av 
Sørlandsbanen ved 
Neslandsvatn 


Anleggsarbeid skal foregå med 
full trafikk på Sørlandsbanen, vil 
medføre sikkerhetsmessige 
utfordringer.  


Håndterbart, må se på 
sikkerhetsmessige løsninger.  


 


S-14 I Dagsone sør for 
Neslandsvatn 


Flom Usikkerhet rundt 
flomproblematikk 


Håndterbart. Det må gjøres en 
vurdering om det er behov for 
å heve spor for å sikre 
kapasitet til å håndtere flom. 


 


S-15 I Dagsone ved 
Neslandsvatn 


Marin leire Usikkerhet rundt skredfare. 
Løsmasser kan være bløte og 
kan gi setninger 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene.  


SHA og RAMS 


S-16 I Tunnel nr. 2 S 
for 
Neslandsvatn 


Rasfare Fare for ras ved påhugg ved 
tunnel.  


Håndterbart. Det må gjøres 
flere grunnundersøkelser og 
se på sikkerhetsmessige 
løsninger.  


 


S-17 I Tunnel ved 
Skorstølsvatnet 


Grunnforhold Rundt profil 2000 ligger det et 
gårdsbruk med innmark. 
Overdekning over tunnel blir ca. 
20 m. Kan bli marginalt med 
fjelloverdekning.  


Håndterbart. Det må gjøres 
flere grunnundersøkelser.  


 


S-18 I,M Tunnel ved 
Skorstøls-
vatnet 


Skorstølsvatnet Tunnelen ligger noe lavere enn 
tilgrensende Skorstølsvatn. 
Avstanden til vannet er relativt 
liten i første del av tunnelen.  


Håndterbart. Det må gjøres 
flere grunnundersøkelser og 
vurderes fare for 
innlekkasjeproblemer.  
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4.1.5 Identifikasjon og vurdering av farekilder som er spesifikke for korridoralternativ M1 og M2 


 
 
Tabell 10: Farekilder for alternativ M. 


ID Alter-
nativ 


Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


S-19 I, M Dagsone 
Porsgrunn 


Grunnforhold Sårbarhet mtp. fremtidige 
inngrep 


Det er planlagt flere tiltak i 
området. Det er sannsynlig 
at nye spor vil utløse tiltak. 


 


S-20 M Dagsone 
Porsgrunn  


Menstad (Gjødsellager), 
eksplosjonsfare/brann-
fare. Virksomhet ved brua.  


Utskiping av gjødselprodukter. Håndterbart, må vurdere 
brann- og eksplosjonsfare.  


 


S-21 M Bru over 
Skienselva 


Varme hendelser på bru  Brulengde 1230 meter, brua vil 
ligge mellom to lange tunneler.  
 
Usikkerheter mht. 
evakueringskrav på lang bru 
og mulighet til å etablere 
beredskapsområde på 
vestsiden av brua.  


Brann i rullende materiale 
på bru vil ikke utgjøre en 
like stor fare med tanke på 
røykutvikling som i tunnel. 
Vanlig praksis tilsier at tog 
skal fortsette over bru til 
beredskapsområde. Det 
finnes dagsone på 
vestsiden av brua, som kan 
bli på rundt 800 m. 
Muligheter for 
beredskapsområde og 
tilkomst for nødetater må 
vurderes.   


 


S-22 M Tunnel etter bru 
over Skienselva 


Varme hendelser Bru fortsetter inn i ny tunnel.  Håndterbart. Må avklare 
behov for evakuering og 
beredskapsplasser.  
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ID Alter-
nativ 


Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


S-23 M Bru over 
Skienselva, nær 
Menstad 


Grunnforhold Usikkerheter i grunnforhold på 
østsiden av brua og eventuelle 
anleggsarbeider under bru.  


Håndterbart. En må være 
oppmerksom på aktiviteter 
som vil foregå etter at brua 
er bygget. Bruplassering 
ved Menstad gir gunstigere 
grunnforhold (grus, sand, 
silt) enn bru lenger sør, ved 
Borgestad (kvikkleire, silt). 


 


S-24 M Dagsone ved Skien 
Havn 


Sprenging Pukkverk Skien Havn. 
Sprengning i pukkverk 100 m 
fra jernbane.  


Håndterbart. Finnes normalt 
rutiner for å tilpasse 
sprengningstidspunkt mht. 
jernbanetrafikk.  


 


S-25 M1 Tunnel fra 
Porsgrunn 


Varme hendelser Dagsone/bru er slik at de 
muligens vil inngå i tunnel, 
som da til sammen kan bli 
rundt 30 km.  


Uklart hvordan det stiller 
seg med bruene som inngår 
i dagsonene iht 
beredskapsområder.  


 


S-26 M Bruer generelt Skipsstøt Større vassdrag med 
skipstrafikk og med en brupilar 
i vann, eller hvor brubanen er 
lav. 
 
Aktuelle bruer å se nærmere 
på: 
Skienselva 1230 m 
Skien havn 580 m, spor vil 
krysse ved siden av havn. 


Håndterbart. Varierende 
høydekrav og skipstrafikk. 
Gjøre vurdering av 
skipstrafikk, og mulige 
nødvendige tilpasninger.  


 


S-27 M Dagsone og tunnel 
ved Herre 


Industri Mulig nytt industriområde nær 
jernbanespor 


Håndterbart. Må være 
oppmerksom på hva som 
utvikles i området og 
potensielle farekilder. 


 


S-28 M Dagsone, ved 
Herre 


Turområde Turgåere vil ha behov for å 
krysse jernbanen.  


Det er fullt mulig å lage 
planskilte kryssinger.  
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ID Alter-
nativ 


Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


S-29 M Dagsone, ved 
Herre 


Vilt / Jaktområde  Trekkruter for vilt, vil trolig 
krysse jernbanespor. 


Må ta hensyn til / legge til 
rette for vilt.  


 


S-30 I,M Tunnel ved 
Skorstølsvatnet 


Skorstølsvatnet Tunnelen ligger noe lavere enn 
tilgrensende Skorstølsvatn. 
Avstanden til vannet er relativt 
liten i første del av tunnelen.  


Håndterbart. Det må gjøres 
flere grunnundersøkelser og 
vurdere fare for 
innlekkasjeproblemer.  


 


S-31 M2 Tunneler generelt Varme hendelser i tunnel Enkeltsporet ettløpstunnel vil 
kreve evakueringsmulighet til 
friluft.  
 
Se spesielt:  
-Tunnel S for Skienselva   
-Tunnel ved Stulstjern.  


Tunnelene vil ligge i 
skogsterreng. Må gjøres 
tilrettelegging i 
skogsområder for å få utløp 
med adkomst til friluft, eller 
vurdere evakueringstunnel. 
Evakueringsløsninger må 
vurderes og hensyntas mht. 
tilkomstvei og 
kuldeproblematikk. 
Enkeltspor i ettløpstunnel vil 
også sette føringer for 
vedlikeholdbarhet.  


Gjelder flere 
strekninger på 
M2 der det er 
tunneler som 
er lengre enn 
1000 m. 
 
RAM og S 


S-32 M Dagsone/Bru 
generelt 


Høyspentledning Høyspentledning krysser spor 
12 steder på strekningen (inkl. 
strekninger med tunnel) 


Håndterbart. 
 
Høyspentledning er i 
konflikt med jernbanelinje 
og må trolig legges om. 


Se vedlegg 1 
for oversikt 
over 
konfliktpunkter. 
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4.1.7 Identifikasjon og vurdering av farekilder som er spesifikke for korridoralternativ Y2 


 
 
Tabell 11: Farekilder for alternativ Y2. 


ID Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


S-33 Tunnel 
(Bjørntvedt) 


Steinbrudd Sprengning 20 m avstand fra 
jernbanespor (tunnel). 
Bjørntvedt steinbrudd. 


Trolig ikke et problem da 
det er planlagt utbygging av 
området, og avslutning av 
steinbrudd og 
sprengningsaktivitet. 
 
Selv om sprengning er 
avsluttet vil det være 
usikkerheter rundt 
fjellkvalitet. Må avklares 
med GEO.  


 


S-34 Bru (ved 
Grenlandsbrua) 


Lang og høy bru over 
skipsled 


Bruspenn. Brua blir 600 – 700 
m lang. Underkant bru på  
58 moh. Høyden og lokale 
forhold (trang fjord) medfører 
vindpåvirkning.  


Valg av brutype må 
vurderes. Vindpåvirkning 
kan ha betydning for 
oppetid og sikkerhet.  


RAM og S forhold 


S-35 Dagsone Høyspentledning Høyspentledning i kollisjon med 
jernbanespor 9 steder på 
strekningen (inkl. 
tunnelstrekninger).  
 
Se spesielt: 


- Kollisjon med bru 
(Grenlandsbrua)  


Høyspentledning er i 
konflikt med jernbanelinje 
og må trolig legges om. 


Se vedlegg 1 for 
oversikt over 
konfliktpunkter.  


S-36 Tunnel ved 
Rugtvedt 


Nærhet til ny biltunnel 
(planlagt ny E18) 


Dagens biltunnel (E18) ligger 
45 m fra aktuell jernbanetrasé. 
Eventuell ny biltunnel er 
planlagt mellom jernbane og 
eksisterende E18.  


Må avklares nærmere, både 
i forhold til nærhet og 
anleggsutfordringer og 
tidspunkt for byggeplaner 
for ny E18.  


SHA OG RAMS 
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ID Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


S-37 Tunnel ved 
Rugtvedt 


Grunnforhold Rasfare i brattskrenten over 
påhugget ved 50358 


Må følges opp i videre 
utredninger.  


Vil være fare i 
både anlegg og 
driftsfase.  


S-38 Tunnel under 
rv.354 ved 
Skrapeklev 


Grunnforhold Overdekning på 10-12 m. 
Mulige løsmasser.  


Må avklares nærmere mht. 
stabilitet i grunnen. Evt. kort 
løsmassekulvert. 


Grunnforhold har 
blitt vurdert som 
egen aktivitet 


S-39 Tunnel Porsgrunn Grunnforhold Liten overdekning, ca. 10 m. 
Krysser jordbruk ved Eidanger 


Må avklares nærmere mht. 
stabilitet i grunnen. Linjen 
kan justeres opp (kulvert) 
eller ned (tunnel) etter at 
grunnforhold er undersøkt 
ved det tverrgående 
dalsøkket.  


Grunnforhold har 
blitt vurdert som 
egen aktivitet 


S-40 Tunnel NØ for 
Fossingfjorden 


Grunnforhold Liten overdekning. Mulig 
løsmasser 


Må avklares nærmere mht.  
stabilitet i grunn. 


Grunnforhold har 
blitt vurdert som 
egen aktivitet 
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4.1.8 Identifikasjon og vurdering av farekilder som kan ha betydning for sikkerhet i anleggsfasen 


Rapporten dekker i utgangspunktet kun vesentlige farekilder knyttet til de ulike korridoralternativene, relatert til driftsfasen. Det ble også notert farekilder relatert til 
anleggsfasen der dette kom opp. Det må likevel poengteres at dette på ingen måte er en komplett vurdering av farekilder relatert til anleggsfasen. 


 


Tabell 12: Forhold som kan påvirke sikkerhet i anleggsfasen 
ID Alter-


nativ 
Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


SHA-1 I, M Dagsone 
Porsgrunn 


Grunnforhold Komplekse grunnforhold Anleggsfase blir utfordrende. 
Jernbanebygging kan skade 
omkringliggende anlegg. 
 
Vil ikke være et problem ift. 
RAMS.  


 
 


SHA-2 I Skiensområdet 
generelt 


Grunnforhold Bløt setningsømfintlig leire. 
Anleggstekniske utfordringer. Ser 
ingen store problemstillinger mtp. 
drift.  


Håndterbart. Vil ikke være en 
utfordring ift. RAMS.  


 


SHA-3 I Tunnel ved 
Åfoss, krysser 
rv 36 


Grunnforhold, 
nærhet til vei 


Påhuggsområdet ved profil 
59195 ligger rett i underkant av 
rv 36. Tunnelen krysser under rv. 
36 og fv 52 Elsetvegen ved 
Fjærekilen. 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


 


SHA-4 I Tunnel sør for 
Skien 


Grunnforhold Ca. 20 m overdekning på det 
minste. Tunnelen går også under 
jordbruksområder mellom profil 


57000 ‐ 57200 og 57800 ‐ 58000. 
Mulig marginal overdekning 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


 


SHA-5 I Påhugg ved 
tunneler 


Grunnforhold Mulig rasfare ved påhugg på 
flere tunneler 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


Se notat 127838-
RIGberg-NOT-004 for 
profilnummer for 
tunnel påhugg.  
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ID Alter-
nativ 


Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


SHA-6 I Tunnel NØ for 
Neslandsvatn 


Grunnforhold Stor svakhetssone ved profil 
32000 (30 m overdekning i dette 
punktet). Spesielt variert 
topografi mellom profil 32000 og 
33896. Må forvente å krysse 
flere svakhetssoner også i dette 
intervallet.  


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


 


SHA-7 I Dagsone ved 
Neslandsvatn 


Marin leire Usikkerhet rundt skredfare. 
Løsmasser kan være bløte og 
kan gi setninger 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene.  


SHA og RAMS 


SHA-8 I Tunnel N for 
Brøsjøvatnet 


Grunnforhold Hovedforkastningen mellom 
Skien og Kristiansand krysses i 
dette området.  


Forholdet kan medføre 
utfordringer ved 
tunneldrivingen; med øket 
sikringsomfang.  


 


SHA-9 I Tunnel ved 
Brøjøvatnet 
(profil 19000) 


Grunnforhold Hovedforkastningen mellom 
Skien og Kristiansand krysses i 
dette området.  


Forholdet kan medføre 
utfordringer ved 
tunneldrivingen; med øket 
sikringsomfang.  


 


SHA-10 M1 Påhugg ved 
tunneler 


Grunnforhold Mulig rasfare ved påhugg på 
flere tunneler 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


Se notat 127838-
RIGberg-NOT-004 for 
profilnummer for 
tunnel påhugg. 


SHA-11 M1 Tunnel NV for 
Hullvann 


Tjern over tunnel Tjern over tunnel ved profil 
31000. Overdekningen er der ca. 
40 m. Mulig innlekkasje 
problemer. 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


 


SHA-12 M1 Tunnel, Bamble Grunnforhold Må vente å støte på en del 
svakhetssoner i tunnelen under 
de markerte forsenkningene/ 
dalene i terrenget (profil 33647-
42110) 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 
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ID Alter-
nativ 


Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


SHA-13 M1 Tunnel ved 
Hellestveit-vann 


Grunnforhold Mellom profil 47300 og 47500 er 
overdekningen ca. 20 m og det 
ligger et myrområde på dette 
partiet. Mulig dårlig overdekning. 
Er også i nærheten av 
hovedforkastningen mellom 
Skien og Kristiansand. 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


 


SHA-14 M2 Påhugg ved 
tunneler 


Grunnforhold Mulig rasfare ved påhugg på 
flere tunneler. 
 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


Se notat 127838-
RIGberg-NOT-004 for 
profilnummer for 
tunnel påhugg. 


SHA-15 M2 Dagstrekning 
ved Vestre 
Slettfjell 


Grunnforhold Dagstrekningen mellom profil 
16161 og 16795 ligger langs 
sidebratt terreng. Mulig rasfare. 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


 


SHA-16 M Tunnel 
Porsgrunn 


Infrastruktur Mye infrastruktur over tunnelen.    


SHA-17 Y2 Tunnel 
Porsgrunn 


Grunnforhold Marginal overdekning mellom 
profil 62173 og 62490 (mindre 
enn 10 m). Jordbruksområde 
mellom profil 62500 og 62600. 
Der er det ca. 20 m overdekning.  


Tvilsomt om det vil være nok 
bergoverdekning over tunnelen 
i dette området. Må vurderes 
nærmere.  


 


SHA-18 Y2 Tunnel 
Porsgrunn 


Grunnforhold Fra profil 61570 til 62075 er 
overdekningen svært liten 
(mindre enn 10 m). 


Må vurderes nærmere.  


SHA-19 Y2 Tunnel ved 
Porsgrunn 


Grunnforhold Meget varierende overdekning. 
Alt fra god til dårlig. Mellom profil 


56200 og 56400 er det 12‐14 m 
overdekning over tunnelen. Det 
er også jordbruksarealer der. 
Tvilsomt om det er god nok 


Tvilsomt om det vil være nok 
bergoverdekning over tunnelen 
i dette området. Må vurderes 
nærmere. 
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ID Alter-
nativ 


Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


overdekning. Mellom profil 56950 
og 57200 krysser tunnelen under 
Skrapeklev samt rv. 36 ved ca. 
profil 57100. Overdekningen er 


bare 10‐12 m. Må også regne 
med løsmasser i dette området.  
Også bebyggelse og infrastruktur 
over tunnelen ved Brattås og 
Stridsklev og videre mot 
Porsgrunn sentrum. 


SHA-20 Y2 Bru (ved 
Grenlandsbrua, 
E 18) 


Nærhet til bruer Nærhet til to bilbruer (E18). 
Hengebru, forankringskammer 
for spennkabler til de tre bruene 
kan gi konflikt med brufeste for 
nabobru.  


Vil medføre utfordringer i 
anleggsfasen.  


Finnes informasjon, 
vurdering er allerede 
gjort til KU for ny  
E18- bru.  


SHA-21 Y2 Bru (ved 
Grenlandsbrua, 
E 18) 


Anleggsarbeid Vanskelig adkomst på N siden av 
brua. To bruer ved siden av brua 
kan også gi anleggsmessige 
utfordringer. 


Erfaringer fra bygging av E18 
Grenlandsbrua viser 
utfordringer knyttet til bygging 
på nordsiden av eksisterende  
E18-bru.  


SHA  


SHA-22 Y2 Tunnel ved 
Rugtvedt 


Nærhet til ny 
biltunnel (planlagt 
ny E18) 


Dagens biltunnel (E18) ligger 
nær planlagt jernbane (45 m). 
Eventuell ny biltunnel er planlagt 
mellom disse sporene.  


Må avklares nærmere, både i 
forhold til nærhet og 
anleggsutfordringer, samt 
tidspunkt for byggeplaner for ny 
E18. Må også vurdere 
nærmere avstanden og 
stabilitet til innspenningen 
(wire) i fjell for kabler til 
Grenlandsbrua ved profil 51711 


SHA OG RAMS 
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ID Alter-
nativ 


Delstrekning Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 


SHA-23 Y2 Tunnel ved 
Rugtvedt 


Grunnforhold Kjent svakhetssone 
(Høgenheitunnelen) som stryker 
parallelt/subparallelt med 
tunnelen.  


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


 


SHA-24 Y2 Tunnel ved 
Ringsjøen 


Grunnforhold Mellom profil 35500 og35700 er 
det noe lav overdekning (ca. 20 
m). Det ligger et gårdsbruk med 
jorder over tunnelen ved 35600. 
Mulig dette punktet også er en 
relativt stor svakhetssone Det er 
derfor usikkert med 
overdekningen i dette området. 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


 


SHA-25 Y2 Tunnel ved 
Fossingfjorden 


Gårdsbruk Boliger/gårdsbruk over tunnelen 
ved profil 33200. Jordbruks-
område også på dette stedet. 
Mulig svak overdekning da det er 
ca. 20 m fra tunnel til terreng. 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


 


SHA-26 Y2 Tunnel ved 
Vadfoss 


Myrområde Det ligger et myrområde på 
strekningen profil 23650 - 23800. 
Overdekningen mellom 
tunnellinje og terreng i dette 
intervallet er ca. 20 m. Dette 
betyr sannsynligvis liten 
overdekning 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


 


SHA-27 Y2 Påhugg ved 
tunneler 


Grunnforhold Mulig rasfare ved påhugg ulike 
tunneler.  
 


Ikke avklart. Det gjøres 
grunnundersøkelser for å 
vurdere usikkerhetene. 


Se notat 127838-
RIGberg-NOT-004 for 
profilnummer for 
tunnel påhugg. 
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4.3 RAM 


4.3.1 Identifikasjon av forhold som kan påvirke RAM  


 
 
Tabell 13: Forhold som kan påvirke oppetid og vedlikeholdbarhet for alternativ I. 


ID Alter-
nativ 


Delstrekning Forhold Beskrivelse av mulig påvirkning Vurdering Kommentar 


RAM-1 I Skien stasjon Stasjon i fjell Mye infrastruktur i nærheten, P-hall rett 
ved siden av stasjon. 50 m lenger S 
finnes andre anlegg (Telenor). 
Tilfredsstillende geotekniske forhold. 


Stasjoner under bakken vil 
kunne bli noe mer kompliserte, 
blant annet mtp. håndtering av 
evakuering (ref. Holmestrand). 
Dette kan potensielt medføre 
utfordringer også for oppetid og 
vedlikeholdbarhet.  


RAM og S 
utfordringer.  


RAM-2 I Dagsone/bru/ 
tunnel 
Telemarkskanalen 


Lang tunnel Tunnelstrekning vil totalt være omtrent 
15 km fra Porsgrunn til utløp ved 
Elsetvegen (Åfoss). 
 
Dagsoner vil kunne være for korte iht 
regelverkets krav om minstelengde for 
rømningsstrekning i friluft, og vil inngå 
som en del av beregnet, teoretisk total 
tunnellengde.  
 
Usikkerhet rundt muligheter for å 
opprette beredskapsplass og tilkomst for 
evakuering/redning som tilfredsstiller 
krav i TSI SRT. 
  


Relativt lang tunnel. Ingen 
ukjent problemstilling, men vil 
medføre problemstillinger som 
må håndteres. 
 
Vil være en utfordring mtp. 
vedlikeholdbarhet, med mindre 
det blir en toløpstunnel.  
 
Friluftsoner er i betydelig grad 
på bru og vil ikke iht. TSI SRT 
kunne beregnes som 
beredskapsområde.  


RAM og S 
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ID Alter-
nativ 


Delstrekning Forhold Beskrivelse av mulig påvirkning Vurdering Kommentar 


RAM-3 M2 Tunneler for 
strekning M2 


Enkeltsporet 
ettløpstunnel 


Påvirkning på oppetid og 
vedlikeholdsarbeid 
 
Se spesielt:  
-Tunnel S for Skienselva   
-Tunnel ved Stulstjern.  


Enkeltspor vil sette føringer for 
vedlikeholdbarhet, og kreve 
stans av togtrafikk.  


Gjelder flere 
strekninger 
på M2 der 
det er 
tunneler som 
er lengre 
enn 1000 m. 
 
RAM og S 


RAM-4 Y2 Bru (ved 
Grenlandsbrua) 


Lang bru, høyt 
oppe 


Bruspenn. Brua blir 600 - 700m lang. Bru 
58 moh. vil få betydelig vindpåvirkning.  


Valg av brutype må vurderes. 
Vindpåvirkning kan ha betydning 
for oppetid. 


RAM og S 
forhold 
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4.4 Usikkerhet  


 
RAMS-analysen gir en samlet beskrivelse av analysegruppens vurdering av 
strekningsalternativene for Grenlandsbanen på et relativt tidlig stadium i prosessen, og med et 
begrenset forbruk av ressurser.  
 
Den viktigste usikkerhetsfaktoren er om man ved identifikasjonen av forhold av betydning for 
RAMS har oversett noe vesentlig. De viktigste grepene som er gjort for å redusere denne 
usikkerheten er: 


 En systematisk analyseprosess der vi har gått gjennom alle alternativer  


 Involvering av personer som kjenner alternativene godt og har god kjennskap til 
prosjektet 


 Utarbeidet systembeskrivelse 
 


Gjennom disse tiltakene vurderes usikkerheten å ha blitt redusert til et akseptabelt nivå for 
analysens formål. Det understrekes at dette er en overordnet vurdering i en tidlig planfase, og at 
det må gjennomføres mer detaljerte analyser i senere planfaser, for å avdekke mer spesifikke 
forhold som kan kreve oppfølging. Det er imidlertid grunn til å tro at den utførte analysen er et 
tilstrekkelig godt utgangspunkt for det videre arbeidet. 
 


5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Selv om det er identifisert en rekke forhold på alle fire strekninger som er av betydning for 
både sikkerhet og RAM, er den samlede vurderingen at disse ikke er slik at de er avgjørende 
for hvilken korridor som bør velges. Alle korridoralternativer har visse utfordringer, men ingen 
som er av en slik art at de vurderes å ikke være håndterbare.  
 
Analysen viser at det i hovedsak er få steder som kommer i konflikt med andre aktiviteter. 
Alle strekninger vil møte på høyspentledninger, og kunne kreve omlegging (se vedlegg 1). 
Tunnel– og bruproblematikk er en gjennomgående problemstilling for alle strekningene.  
 
Hovedutfordringene gjelder: 
 


- Lange tunneler og korte dagsoner: Fører til at mange av dagsonene vil kunne inngå i 
det som iht. regelverket blir definert som tunnel. Evakueringsløsninger og løsninger 
med tanke på vedlikehold må vurderes. Selv om de korte dagsonene fører til at man 
formelt sett får tildels lange tunneler, vil dagsonene også ha en positiv effekt ved at 
de gir en naturlig utlufting av røyk ved et brannscenario.  
 


- Tunneler går gjennom skogsterreng med få bilveier: Det må sees på mulighet for 
nødetater for å ta seg til tunneler og de avsatte evakueringsområdene.  


 
- Tunneler går ut i bru i bratt terreng og høyt over vann: Problemstillingen gjør det 


utfordrende å finne områder som tilfredsstiller kravene for et beredskapsområde, og 
det bør sees på løsninger for tilkomst for nødetater.  


 
- Lange og høye bruer, kan sette begrensninger mtp. oppetid, vedlikeholdbarhet og 


sikkerhet. For eksempel på grunn av sårbarhet for sterk vind og at eventuelle 
brupilarer kan være utsatt for sammenstøt med skip. 
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5.2 Sikkerhet og RAM 


De viktigste forholdene relatert til sikkerhet og RAM som vurderes å måtte fokuseres på i det 
videre arbeidet er oppsummert under, for hver enkelt korridor. 


 
Tabell 14: Oppsummering vurderte forhold relatert til sikkerhet og RAM 


Konsept Forhold Kommentar 


I Stasjon i fjell (Skien). Stasjon i fjell er en løsning som 
kan bli mer kompleks enn en stasjon i dag, og derfor 
kan kreve grundige vurderinger (ref. Holmestrand). Her 
er dog hastighet/passering vesentlig annerledes.  
 
Tunnel mellom Porsgrunn og Åfoss. Vil totalt være 
omtrent 15 km. Utfordrende å finne løsninger for 
evakuering fra tunnel ved kurve vest for Skien sentrum 
(Mæla) pga. løsmasser. Kan løses med for eksempel 
toløpstunnel. 
 
Tunneler ved Kilevann. Bratt terreng ved 
tunnelåpninger, kan være utfordrende med 
beredskapsplasser og tilkomst for redningstjenester.  
 
Neslandsvatn. Usikkerheter rundt grunnforhold og 
flomproblematikk. Området må vurderes nærmere.  


Ansees som 
håndterbart, men 
forholdene må 
følges opp.  
 
Det må vurderes 
løsninger for 
evakuering ut av 
tunnel. 


M  
(Generelt) 


Menstad (gjødselslager). Må vurdere brann og 
eksplosjonsfare 
 
Bru over Skienselva i kombinasjon med tunneler. 
Bru blir 1230 m og får lang tunnel på østsiden. 
Problemstillingen må avklares mtp. evakueringskrav 
og løsninger både på bru og i tunnelene. 
 
Pukkverk Skien Havneterminal. 
Sprengningsaktiviteter 100 m fra jernbanelinje. Vil 
være behov for å avklare rutiner med tanke på 
sprengningstidspunkt.  


Ansees som 
håndterbart, men 
forholdene må 
følges opp.  
 
Det må vurderes 
løsninger for 
beredskap på/etter 
bru og tunnel. 
 
Evt. forskyve 
traséen mot 
nordvest på stedet. 


M1 Tunnel fra Porsgrunn. Har en rekke korte dagsoner 
som medfører at disse formelt må inngå i beregnet 
tunnellengde, som da kan bli opptil 30 km lang. Det må 
avklares nærmere hvilke dagsoner som eventuelt kan 
inngå som beredskapsområder.  


Ansees som 
håndterbart. Det 
må vurderes 
løsninger for 
beredskap på/etter 
bru og tunnel. 


M2 Tunneler (generelt for hele strekningen M2). 
Enkeltsporet ettløpstunnel vil kreve evakuering til friluft, 
og det må gjøres tilrettelegging i skogsområder. 
Evakueringsløsninger må hensyntas mtp. tilkomst for 
redningspersonell og kuldeproblematikk. Løsningen vil 
også sette føringer for vedlikeholdbarhet og redusert 
oppetid ved vedlikehold.  


Enkeltspor er lite 
fremtidsrettet med 
tanke på oppetid, 
vedlikeholdbarhet 
og sikkerhet. 







127838-RIS-RAP-001  Dato: 03.03.2016 


Overordnet RAMS vurdering av korridorvalg, 
KVU Grenlandsbanen 


  Rev.:            01B 


 Side:        33 of 37 


 


33 


Konsept Forhold Kommentar 


Y2 Tunnel ved Bjørntvedt. Sprengningsområde og 
usikkerhet rundt fjellkvalitet. Må vurderes nærmere. 
 
Bru ved Grenlandsbrua (E 18). Vil ha kort avstand til 
to andre bruer. Brulengde rundt 700 m, høyde minst 58 
moh. og vil kunne medføre utfordringer mtp. 
vindkrefter, sikkerhet og oppetid. 
 
Tunnel ved Rugtvedt. Dagens E18- biltunnel ligger  
45 m fra skissert jernbanetrasé, og ny biltunnel vil trolig 
komme mellom jernbanen og eksisterende E 18.  
 
Tunneler. Flere tunneler på strekningen vil 
sannsynligvis ha liten overdekning (ned til 10 m). 


Ansees som 
håndterbart, men 
forholdene må 
følges opp.  
 
Det må vurderes 
løsninger for 
beredskap på/etter 
bru og tunnel. 


 


5.3 Konklusjon 


 
Alle forhold som er identifisert vurderes å være håndterbare med bakgrunn i den omfattende 
erfaringen som finnes med å bygge jernbane.  
 
I den grad det er forskjell mellom korridorene, så fremstår M2 og Y2 som noe mer 
utfordrende med tanke på RAMS, på grunn av:  
 


- Korridoralternativ M2 er foreslått som en enkeltsporet løsning. Løsningen kan gjøre 
det utfordrende å legge til rette for evakuering fra tunnelene på strekningen. 
Løsningen vil også sette føringer for vedlikeholdbarhet og redusert oppetid ved 
vedlikehold.  
 


- Korridoralternativ Y2 kan by på RAMS-messige utfordringer med tanke på jernbanebru 
ved Brevik, parallelt med E18/Grenlandsbrua. Det er partier med dårlig fjellkvalitet, 
spesielt ved søndre brufundament, og kort avstand til tilstøtende E18-tunnel. Dessuten 
noe usikkerhet om fjelloverdekning på partier nord for Brevik.  


 
Basert på funn i rapporten anbefales det å ta tak i følgende punkter:  
 


- Beredskapsanalyse med involvering av nødetater bør inkluderes tidlig i neste 
planfase, for å påse at valgte løsninger tilfredsstiller krav til evakuering og dekker 
adkomstbehovet for nødetater.  


- Usikre grunnforhold og nærhet til E 18 kan på enkelte strekninger medføre 
utfordringer. Det kan i neste planfase være nødvendig å utføre en SHA-analyse for å 
vurdere om det er forhold i anleggsfasen som vil sette føringer for videre planlegging i 
valgt korridor.  
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7 VEDLEGG 1 
Oversikt over konfliktområder for jernbanespor og høyspentledninger 


 
Figur 3: Konfliktområder jernbanespor og høyspentledning
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E-post postmottak@jbv.no 


 


05280 
Sentralbord/vakttelefon 





