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Forord
KVU for jernbane og E16 mellom Voss og Arna ble lagt fram i april 2014. KS1 konkluderte
med at det ikke var tilstrekkelig samfunnsøkonomisk lønnsomhet til å anbefale noen av
konseptene i KVUen. Samtidig har det gått flere alvorlige skred på strekningen som har
tydeliggjort sårbarheten i det overordnede transportsystemet øst-vest. I dialogen etter
KVU/KS1 har Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket om å utarbeide en
supplerende utredning for å vurdere løsninger med et lavere investeringsnivå enn anbefalt
konsept i KVUen, under hensyn til rasfare og økt kapasitet for jernbanen, samt en
tydeliggjøring av en mulig utbyggingsrekkefølge for et fellesprosjekt.
Hos Jernbaneverket har Lars Chr. Stendal, Tony Dæmring, Cecilie Bjørlykke og Lars R
Rugtvedt deltatt i arbeidet. Fra Statens Vegvesen har Kjell Kvåle deltatt i arbeidet, og det har
også vært avholdt møte med Helge Eidsnes. Utredningen er utført av Norconsult med Hans
Petter Duun som oppdragsleder. Kaare Stjern, Anne Christine T Handstanger, Gjermund
Johansen, Marianne K Rødseth og Henning Thauland har vært sentrale medarbeidere.

Bergen
11.09.2015
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Sammendrag
Bakgrunn og rammer for utredningen
I dialogen med Jernbaneverket etter KVU/KS1 for Voss – Arna har
Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket om å utarbeide en supplerende utredning. I
utredningen vurderes løsninger med et lavere investeringsnivå enn anbefalt konsept i
KVUen. Det er også lagt vekt på å tydeliggjøre en mulig utbyggingsrekkefølge for et
fellesprosjekt. Føringene for de vurderte løsningene i den supplerende utredningen følger
KVUen. Det vil si at rammene fra KVU-fasen i form av behov, mål og krav til togtilbud,
kostnadsmodell og hovedgrepet med en felles vei og baneutbygging legges til grunn. Det er
ikke gjennomført nye samfunnsøkonomiske analyser av effekten av trinnvis utbygging. Dette
må gjøres som del av Jernbaneverkets videre arbeid med NTP.
Raskartleggingen er gjennomført på nytt etter KVUen for å få med de siste alvorlige
hendelsene på strekningen. Store deler av strekningen er rasutsatt. Det er sett på historiske
data, vurdert omfanget ved rashendelser, og hva som skal til for å sikre de ulike delene av
strekningen.
Vurderte løsninger med et lavere investeringsnivå
I den supplerende utredningen er det sett på enklere løsninger i form av lengre
dobbelsporparseller forbi rasutsatte strekninger og bruk av enkeltsporet tunnel som del av en
K5- løsning istedenfor en dobbeltsporet tunnel som er anbefalt i KVUen. Disse to løsningene
er så vurdert sammen med et første byggetrinn med dobbeltspor til Vaksdal, i tråd med
KVUens anbefaling.
Dobbeltsporparseller gir god effekt for sikkerhet slik de er plassert i den supplerende
utredningen. Løsningen kommer derimot dårlig ut når den måles mot krav og effektmål i
KVUen. Effekten for reisetid er liten, og kostnadsgevinsten som en felles bygging med veg
gir utgår, da nye dobbeltsporparseller må bygges i sammenheng med dagens infrastruktur.
Dobbeltsporparseller bygget sammen med en første etappe til Vaksdal gir bedre effekt for
kapasitet og reisetid, men fremdeles reduseres innsparingen ved en felles løsning vei/bane
betraktelig.
Løsningen med enkeltsporet tunnel istedenfor dobbeltspor gir gode resultater for kjøretid,
mulighet for felles bygging, og utløsning av gevinsten som en felles vei/bane utbygging gir.
Det løsningen ikke gir er bedre kapasitet, rutetilbud og framføringstid for godstransporten.
For å få en robust infrastruktur må den enkeltsporede tunnelen utvides med lengre
krysningsspor og andre kapasitetsøkende tiltak. Kapasitetssituasjonen bedres betraktelig
ved å bygge dobbeltspor til Vaksdal, men det må fremdeles bygges kryssingspor og andre
kapasitetsøkende tiltak på resten av strekningen. Den totale kostnaden for tilpasning av
løsningen blir høy (og i noen varianter nesten like kostnadskrevende som en
dobbeltsporløsning) uten at full effekt av et gjennomgående dobbeltspor kan tas ut.
En gjennomgang og vurdering av løsninger med lavere investeringsnivå viser at de ikke gir
de effekter man ønsker å oppnå for en trygg og pålitelig bane med redusert reisetid og god
kapasitet for gods. Jernbaneverket anbefaler derfor at K5 legges til grunn for en videre
planlegging av strekningen Voss – Arna.
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Etappevis utbygging på strekningen
I den supplerende utredningen er det sett nærmere på et første byggetrinn. Gjennom KVUarbeidet anbefalte både Jernbaneverket og Statens vegvesen å starte utbyggingen fra Arna
til Vaksdal som en første etappe. Samlet kostnad for utbygging av vei/bane på strekningen
Arna – Vaksdal er 9,2 mrd. For jernbanen går strekningen fra Arna og frem til et punkt på
dagens trasé ca 2 km sør for Vaksdal. Kostnad for denne etappen for bane er 5,4 mrd.
Tilpasning til dagens infrastruktur ved etappevis bygging gir utfordringer. Dagens stasjon på
Vaksdal ligger på en smal hylle ved sjøen, og det er ikke mulig å få til ny
stasjon/kryssløsning ved denne. For å få til hovedgrepet i K5 (felles vei- og banetunnel) må
ny trase, stasjon og vegkryss legges høyere. I KVU-en er det vist hvordan man kan avslutte
mot Vaksdal ved å gå ned på eksisterende spor før Vaksdal. Denne løsningen gir god
rassikring på strekningen, men ikke helt frem til Vaksdal. Denne løsningen har altså en
kostnadsmessig fordel, men leverer dårligere på sikkerhet og jernbanens avslutning frem
mot Vaksdal må derfor optimaliseres jfr. de siste alvorlige skredhendelsene på Boge.
Å forlenge første utbyggingsetappe til også å omfatte strekningen fram til og med Vaksdal,
vil gi store ekstrakostnader ved tilrettelegging for drift av den nye traseen (anslått til 1,4 mrd.
for bane).
Det er derfor også vurdert å forlenge en første etappe til Stanghelle. Ved Stanghelle
sammenfaller ny og gammel trase, noe som gir reduserte ekstrakostnader. En etappe forbi
Vaksdal og frem til og med Stanghelle vil gi fullgod effekt for ras også på denne strekningen,
og reduserte ekstra kostnader for påkobling til eksisterende trase (anslått til 0,1 mrd. i den
supplerende utredningen).
Anbefalingen på grunnlag av den supplerende utredningen er at en første utbyggingsetappe:




Enten følger anbefalingen fra KVUen med en første etappe mellom Arna og
Vaksdal, men i et videre planarbeid optimaliseres avslutningen før Vaksdal i forhold
til skred og kapasitet
Eller at det planlegges en første etappe helt fram til og med Stanghelle. Etappen vil
gi økt rassikring, men har også høyere kostnad.
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1. Innled
dning
Mellom Vosss-Arna har både jernban
nen og E16 klare behov for utbedringger for å gi ett bedre
014 ble det etter
og tryggere
e transporttilb
bud. I april 20
e
bestilling fra Samferrdselsdepartementet
lagt fram en konseptvalgutredning ffor både veg og jernbane
e på strekninggen (1). Det
anbefalte fe
g bane (kons
elles konsep
ptet for veg og
sept K5) omffatter dobbelltspor for jern
nbanen
på hele stre
ekningen. Fo
or veg anbefa
aler KVU’en i første omgang fire feltss møtefri veg mellom
Arna og Tre
engereid (Ro
omslo) og to felt videre til Voss. På sikt kan det ettableres møttefri veg
med nye tu
unnelløp også til Voss de
ersom trafikkm
mengder gir grunnlag forr det. Jfr overrsikt over
konsept K5
5 på neste sid
de.
Parallelføring av veg- og
o jernbanetu
unnel gir storre besparelser når jernbaanetunnel og
g
vegtunnel kan
k blant ann
net benyttes som respek
ktive rømning
gstunneler ogg dermed unngå
ekstra tunn
neler til rømm
ming. Vedlike
ehold av tekn
nisk infrastruk
ktur kan plannlegges og
gjennomføres på en slik måte at de
ette ikke med
dfører beslag av spor for jjernbanen.
På grunn av
a topografien og hensyn til skred og flom er bane
e og veg for een stor del la
agt i
tunnel. Derrmed blir kos
stnadene høyye, i KVUen beregnet til 33,4
3
mrd. krooner (2014). De høye
et gjør det va
kostnadene
e i det anbefalte konsepte
anskelig å fin
nne plass til iinvesteringer på kort
sikt. Kvalite
etssikring av KVUen (KS 1) anbefaler at det ikke gjennomføres
g
s tiltak fordi den
d
av samtlige vurderte kon
samfunnsø
økonomiske nettoverdien
n
nsepter er beetydelig nega
ativ og
anbefaler derfor
d
0-alterrnativet (2). S
Samtidig gjørr stadige skre
ed og kravett til tunnelsikk
kerhet
det nødven
ndig med tilta
ak. Både loka
ale og region
nale myndigh
heter og sam
mferdselsetatene har
understreke
et behovet fo
or snarlig løssning på strekningen. Sam
mferdselsdeppartementet har
KVU og KS1 for
derfor bedtt Jernbaneve
erket om en ssupplerende utredning i etterkant
e
av K
Voss-Arna for å vurdere
e løsninger m
med et lavere
e investering
gsnivå.
Jernbaneve
erket har vurrdert følgend
de alternative
er som kan gi mulighet foor mindre
kostnadskrrevende løsn
ninger, men ssom helt eller delvis kan bygges ut i trråd med kon
nsept K5
på sikt:
•
•
•

Alternattiv K5a: Enke
eltsporet jern
nbanetunnel hele streknin
ngen parallellt med ny veg
gtunnel
Alternattiv K5b: Leng
gre kryssingsssporsparseller
Alternattiv K5c: Dobb
beltspor Berg
gen-Vaksdal i to variante
er
- Alterrnativ K5c - variant
v
1: Ko mbinert enke
eltspor tunne
el mellom Vooss og Vaksd
dal som i
alterrnativ K5a.
- Alterrnativ K5c – variant
v
2: Ko
ombinert med
d forlengelse
e av krysninggsspor som i K5b.
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Figur 1. Oversikt over konsept K5 i KVU Voss-Arna.
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2. Skred
d
2.1

Innlednin
ng
Hele strekn
ningen mellom Voss og A
Arna går i et rasutsatt om
mråde. Bratt teerreng og hy
yppige
skred er et av de utløse
ende behove
ene for tiltak på Vosseban
nen. En sam
mlet oversikt over
o
skredproble
ematikken la
angs linjen err derfor et vik
ktig grunnlag
g for denne ssupplerende
utredningen til KVU Vos
ss - Arna. De
et er gjort gje
ennom en sa
ammenstillingg av tilgjenge
elig
grunnlagsd
data langs lin
njen. Grunnla
agsmaterialet fra følgende
e rapporter oog notater err
sammenstilt med registtrerte skredh
hendelser hentet fra Bane
edata1:












Re
egistrerte skre
edhendelserr langs banes
strekningen Voss
V
– Arnaa, km 386,153
3 til
462
2,144. Overs
sendt fra Jer nbaneverkett 25. juni 2015.
Sw
weco Grøner,, 2007. Rasfa
farekartleggin
ng langs Vos
ssebanen. Frra Voss stasjjon (km
385,320) til ves
stre påhugg H
Hettatunnele
en (km 434,117).
Mu
ulticonsult, 20
007. Rasfare
evurdering Vossebanen.
Vo
Rapport etteer kartlegging
g av
berrgskjæringerr km 434,117
7 – 471,250.
NG
GI, 1989. Berrgensbanen vest. Prosjek
kt sørpeskred
d.
Me
esta, 2013. Forebyggend
F
de rassikring Bergensbanen. Vurderinng av sikrings
stiltak
Sa
aghaug-Evan
nger.
Me
esta, 2014. Forebyggend
F
de rassikring Bergensbanen. Vurderinng av tiltak Vestre
Ve
påh
hugg Hernes
stunnel – ca. ved km 407
7,650 og Katttagjelet tunneel – ca. km 409,340.
4
Jerrnbaneverket, 2012. Hovvedplannotat. Vossebane
en. Investerinngstiltak side
eterreng.
Km
m 397,200 – 471,250.
4
No tat revidert i 2015.
Jerrnbaneverket, 2015. Flom
mskredene på
p Vossabana og Flåmsbbana. Kunne flommen
unn
ngås i Flåms
sdalen 28. okktober 2014. Plan og tekn
nikk, Over-/U
Underbygning
g og
Ge
eodata.
Mu
ulticonsult, 20
015. Skred B
Bergensbane
en – Dalegard
den. Stabiliteetsvurdering og
besskrivelse av sikringstiltakk.
Sta
atens vegves
sen, 2015. S
Skredhendels
se ved Boge 21. mai 20155 E16 hp 11 km
2,3
300-2,450.

Spesielt vikktige parame
etere i vurderringene er type skred, løs
snepunkt (beergskjæring eller
e
høyt
i terreng), og
o alvorlighe
etsgrad.
Denne sam
mmenstillinge
en er brukt so
om grunnlag for videre uttredning av dde ulike alterrnativene
og for vurdering av hvilken retning d
det er mest hensiktsmess
h
sig å forlengee krysningss
spor.
Gjennomga
angen her err ikke ment ssom en skred
dfarevurderin
ng, kun som een gjennomg
gang og
vurderinger av eksisterende materia
ale. Resultattene fra gjennomgangen gir en grov oversikt
o
som viser hvilke
h
områder hvor det ssynes nødve
endig med ras
ssikring i form
m av fangnett,
rasoverbyg
gg eller tunne
el avhengig a
av alvorlighetsgrad og uts
strekning.

1

Banedata err en database hos
h Jernbaneve rket med en lan
ng rekke data ov
ver jernbanenettttet i Norge, bl.a
a. oversikt
over registrertte skredhendels
ser
Supplenede utred
dning til KVU Voss-A
Arna _20150911

Side
S
9 av 47

Prossjektnr. 224388
Berg
gensbanen (V
Voss) - Arna
Supp
plerende utre
edning KVU Voss - Arna

2.2

Side:
Dok.nr:
D
Rev:
Dato:

10 av 47
POU-0
00-X-00028
00A
2015-09-11

Metodikk
k
Skredhendelser hentet fra banenetttet er supplert med kartle
eggingsmaterriale gjennom
mgått i
forrige avsn
ette materiallet er fordelt parsellvis ettter stasjonerr. Dette
nitt. Opplysningene fra de
gir en prakttisk geografis
sk inndeling,, selv om parrsellene melllom stasjoneene har ulik le
engde og
tunnelande
el:









Vo
oss – Bulken
Bulken – Evang
ger
Evanger – Bols
stadøyri
Bo
olstadøyri – Dale
D
Da
ale – Stanghe
elle
Sta
anghelle – Va
aksdal
Vaksdal – Tren
ngereid
Tre
engereid – Arna
A

Alle skredh
hendelser er sortert etter type skred, størrelse,
s
avstand mellom
m spor og
løsneområd
de og banes
skader. Ut ifra
a tilgjengelig informasjon
n og en enkell vurdering er
e
skredene klassifisert
k
etter alvorlighe
etsgrad som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Klassifisering
K
av registrertte skredhend
delser på stre
ekning Voss - Arna.
Alvorligh
hetsgrad ette
er tilgengelig
g informasjon
n

Klassse

Lav

1

Medium
m

2

Stor

3

Eldre hendelser (1920- til 70-tallet),, samt hende
elser hvor infformasjon maangler, er lag
gt i
klasse 1.
Klasse 2 err områder og
g skredforholld der potens
sialet for skadeomfang err noe mindre
e enn i
klasse 3. Dette
D
gjelder områder hvo
or skredtypen
n er av mindre karakter oog hvor avsporing,
blant annett på grunn av
v «gunstigere
e» sideterren
ng kan få min
ndre alvorligee følger.
Klasse 3 gjjelder skredty
yper som vil ha stor kons
sekvens for jernbanestrukkturen og av
vsporing,
slik som sø
ørpeskred, jo
ordskred og fflomskred hvor det er mye
e masser i b evegelse. De
ersom
slike skredttyper løsner høyt i lia, vil de kunne ta
a med seg my
ye materialee før det når ned
n til
jernbanen. Partier med mange bekkker og elver er mer utsattt enn andre oområder. I områder
hvor banen
n har bratt sid
deterreng i u
underkant, ka
an et skred som fører til aavsporing få stor
konsekvens. Dette gjeld
der også skrred fra lokale
e skjæringer som
s
når ut ppå sporet. Slike
e 3.
områder err lagt i klasse
Det må und
derstrekes att fordelingen
n av strekning
gene på de tre klassene er basert på en grov
vurdering og
o skal på ing
gen måte ersstatte en mer grundig vurrdering i sen ere plan- og
utredningsffaser. Forven
ntede endrin ger i klimaett kan også bidra til hyppiggere skredhe
endelser i
fremtiden. Det kan også
å komme skrred andre ste
eder enn tidligere på grunnn av mer ek
kstremt
vær og end
dringer i vege
etasjon etc.
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Resultate
er
Resultatene er delt inn i delstreknin
ngene mellom
m stasjonene
e som nevnt i kapittelet ov
ver. I
Tabell 2er det
d gitt en ov
versikt over a
antall registre
erte skredhendelser fordeelt på disse
strekningen
ne. Dette er oppsummert
o
t med en pro
osentfordeling
g per strekni ng for å vise
e hvilke
strekningerr hvor det hyppigest er re
egistrert hend
delser. Hend
delsene daterres tilbake till 1920.
Flere av de
e registrerte hendelsene
h
knyttes til ne
edfall i tunnell.

Tabell 2: Oversikt
O
over antall registrrerte skredhe
endelser og prosentforde
p
eling per
stasjonsstrrekning.
Anta
all registrerte
e hendelser
(1920 – 2015)
2

Prrosentfordelin
ng

Voss – Bu
ulken

9

3%

Bulken – Evanger

72

26 %

Evanger – Bolstadøyri

34

12 %

Bolstadøyyri – Dale

25

9%

Dale – Sta
anghelle

64

23 %

Stanghelle
e – Vaksdal

26

9%

Vaksdal - Trengereid

38

14 %

Strekning

Trengereid - Arna

10

4%

Totalt

278

100 %

Figur 2. Ovversikt over registrerte
r
rass mellom Vo
oss og Arna.
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Figur 3: Ovversikt over fordeling
f
av le
lengden inne
en hver strekn
ning, fordelt på klasseforrdeling
for skredutssatte område
er. Områder hvor det ikke
e er skred err ikke med i ooversikten.

Figur 4: Fo
ordeling av sk
kredutsatte o
områder etterr klasse og km.
k
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Diskusjo
on og vurd
deringer
Ved å plasssere eldre he
endelser, sam
mt hendelser med manglene informaasjon i klasse
e 1, er
et som utgjø
det flere he
endelser i kla
asse 1 enn de
ør en reell risiko. For ekseempel er det flere
hendelser mellom
m
Bolsttadøyri og D ale hvor skre
edene er av eldre dato ogg lokalitetene
e mest
sannsynlig er sikret i ettertid. Det skkal derfor ikk
ke legges for stor vekt på partiene i klasse 1.
Mest sannssynlig har de
et forekomme
et flere hende
elser langs banen
b
enn deet som er reg
gistrert i
Banedata. Dette kan gjelde skred ssom går overr banen, sam
mt skred som ikke når heltt ned til
skinnegang
gen. De fleste utredninge
ene som er utført,
u
har ikke tatt hensynn til sideterre
enget.
Risikoen fo
or at det rase
er nye stederr, og manglen
nde kartlegging av sideteerreng er fanget opp
gjennom en
n grov risikov
vurdering avv de mest skrredutsatte strrekningene.
Det er i hovvedsak skjæringer og terrreng nært sp
por som er vurdert. Dettee medfører att det er
mangelfull informasjon angående p
potensialet fo
or skred fra bratt og utilgjeengelig sidetterreng.
Skred fra bratt
b
og utilgje
engelig sidetterreng medffører store ko
ostnader vedd sikring.
Nedenfor er
e det gitt en vurdering fo r hver delstre
ekning av hv
vilke områderr det kan væ
ære
aktuelt å le
egge krysning
gsspor i tunn
nel som en ko
ombinasjon som
s
skredsikkringstiltak.
Figur 2 gir en oversikt over
o
registrerrte ras og Fig
gur 5 viser ra
asutsatte om
mråder.

Figur 5. Ra
asutsatte omrråder.
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Voss – Bulken (km 385,32 – 392,55)
Banen går i hovedsak i tunnel langs denne strekningen. Det er registrert enkelte mindre
hendelser inn mot østre påhugg til Kvålsåsen tunnel. Hendelsene kan være lokalt fra
skjæring, men her er det lite og manglende informasjon. Hendelsene fant sted på 1970- og
80-tallet og det er ikke registrert noen nyere hendelser. Strekningen er ikke nevnt i noen av
rapportene i grunnlagsmaterialet.
På grunn av få hendelser, og fordi disse er fra 1970- og 80-tallet, er det ikke noen spesielle
skredpunkt på denne strekningen.

Figur 6: Skredfare Voss-Bulken

Bulken – Evanger (km 392,55 – 403,66)
Her er det registrert mange steinsprang, jordskred, flomskred, sørpeskred og utglidning av
pukk i forbindelse med flom i elva Vosso. Kartlegging utført av NGI i 1988 og Sweco i 2007
viser til at det langs enkelte partier er fare for flere skred langs denne strekningen. At store
deler av strekningen ligger innenfor klasse 3 er også knyttet til at konsekvensene ved skred
og eventuelt avsporing av tog er høy fordi banen ligger langs ei bratt li ved elva Vosso
(Sweco, 2007). Fra bekkefarene er det risiko for flomskred og sørpeskred (NGI, 1988).
Dette er strekningen hvor størst prosentdel av strekningen ligger i klasse 3. Banen går langs
ei bratt li og med stedlig vanskelig tilkomst for å utføre rassikringstiltak.

Figur 7: Skredfare Bulken - Evanger
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Evanger – Bolstadøyri (km 403,66 – 414,13)
I følge både Mesta (2014), Sweco (2007) og NGI (1988) er det to strekninger her hvor det
spesielt er fare for nye skred. Dette er strekningene km 407,5-407,6 og 409,3-409,5. Det er
ikke registrert nyere skred på denne strekningen. Det meste daterer seg til 1920-, 50- og 70tallet. Men sett i forbindelse med at Mesta vurderte behov for fangnettgjerde her i 2014 er
disse partiene satt i klasse 3.
Langs strekningen ca. km 410,6 er det registrert flere hendelser med nedfall av stein fra
skjæring. Siden ras kun er knyttet til nedfall av stein fra lavere høyder er partiet satt i
klasse 2.
Ved km 411,1 er det påpekt av Sweco (2007) at det er bratt terreng og avløste blokker ved
vestre påhugg for Røvstona tunnel. Ras kan nå sporet dersom løsnepunkt er fra stor høyde.
Resterende strekning inn mot Bolstadøyri stasjon er ikke kommentert i grunnlagsmaterialet,
men det er registrert en del hendelser mellom km 411,5-412,5. Dette knyttes mest til
problemer med vann og mange av hendelsene skjedde under stormen Dagmar i desember
2011.
Banen går her i spesielt utsatt i strekning langs bratt sideterreng inn mot Bolstadøyri. Det har
vært både steinsprang og vann med utglidning av pukk. Stedvis er terrenget over banen
tilgjengelig fra E16, men det er også partier med bratt sideterreng som ikke er like tilgjengelig
for utførelse av eventuelle tiltak.

Figur 8: Skredfare Evanger - Bolstadøyri
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Bolstadøyri – Dale (km 414,13 – 425,29)
Strekningen går i hovedsak i tunnel. En stor andel av de 18 prosent som er definert i klasse
1 er hendelser som har funnet sted i tunnelen. Langs dagstrekningen mellom vestre påhugg
for Trollkona tunnel, km 422,5, og km 425 er det registrert flere hendelser. Dette er i
hovedsak tilknyttet vann. Hendelsene er lagt i klasse 1 ettersom de antas å være lokale.
Linjen går her helt i dalbotn og E16 ligger på oversiden av banen.
Hoveddelen av registrerte hendelser er i tilknytting til utfall av stein i tunnel. Det er ingen
strekninger som ligger i klasse 3 langs denne strekningen.

Figur 9: Skredfare Bolstadøyri - Dale

Dale – Stanghelle (km 425,29 – 432,22)
Langs første delen av strekningen etter Dale stasjon, er det bratt terreng og vurdert fare for
skred. Langs den første strekningen, km 425,9-426,1 har NGI (1988) vurdert at det kan gå
snøskred kan fra flere høydenivå. Det er ingen plass for oppsamling av skredmasser langs
linja. Sikringstiltak ble vurdert som aktuelt. Siste registrerte hendelse her var i 2013 med
utfall av stein med løsnepunkt ca. 5-15 meter over banen. Det ble også registrert snøskred
her i 2001.
Langs strekningen km 247,2-427,7, er sideterrenget bratt. Fjellpartiet har overflateparallell
oppsprekking og avskalling av bergflak. Fallende blokker kan komme fra stor høyde og med
stor energi. Dette partiet er vurdert av Sweco i 2007 og Multiconsult i 2015. Multiconsult
anbefalte sikringstiltak i form av fangnettgjerde i terrenget. Dette partiet har også mange
registrerte hendelser.
Det er videre vurdert fare for flomskred og sørpeskred langs en bekk ved km 428,5 (NGI,
1988) og ras fra sideterreng med størrelse over 100 m3 ved km. 428,9 (Sweco, 2007). Denne
strekningen er derfor lagt i klasse 3.
I følge Sweco (2007) ligger det stedvis store blokker ned mot sporet på strekningen km 429430. Sweco antar at disse er transportert dit under istiden og ikke fra tidligere steinsprang.
Det er registrert enkelte eldre steinsprang langs denne strekningen, henholdsvis på 1920-,
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50-, 70- og 80-tallet. Det er derfor valgt å sette registrerte hendelser i klasse 1 fordi disse er
av eldre dato.
Ved Stanghelle stasjon har Sweco (2007) vurdert at det er fare for ras fra sideterreng med
størrelse over 200 m3.
En hoveddel av denne strekningen definert i klasse 3, et parti rett etter Dale stasjon, ca. km
426 og et parti mellom km 427,2 til 427,7. For den siste delstrekningen er det tidligere
anbefalt tiltak med fangnettgjerde som monteres i lia. Et fangnettgjerde krever oppfølging og
vedlikehold over tid. Det vil også foreligge en restrisiko for skred selv om det er oppført
steinsprangnett.

Figur 10: Skredfare Dale - Stanghelle
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Stanghelle – Vaksdal (km 432,22 – 440,53)
Det er registrert flere hendelser her i
forbindelse med flomskred der banen
går over ei elv ved km 433. Dette partiet
er derfor lagt i klasse 3.
I følge Multiconsult (2007) har de i
samtaler med lokalkjente fått informasjon
om at strekningen mellom km 434-439
tidvis går steinsprang som når banen.
E16 ligger over jernbanen der hvor
jernbanen går i dagen. De fleste
skredene antas derfor å være lokale
skred fra skjæring eller nært sideterreng.
Det er derfor valgt å legge områdene
hvor det er registrert hendelser i klasse
2.
Ved km 438,1 går banen nedenfor
fjellpartiet Bjørnafjell. I følge Multiconsult
(2007) har det tidligere vært systematisk
oppfølging og måling av et stort sprekkeavløst parti her. Størrelsen på det
avløste partiet er anslått til ca. 5000 m3.
Målingene ble avsluttet i 1990. Partiet er
valgt å legge i klasse 3.
Ved Stanghelle stasjon har Sweco
vurdert at det er fare for ras fra sideterreng, og i henhold til Jernbaneverket
(2012) er sikringstiltak utført.
Langs strekningen mellom stasjonene er
det registrert flere skredhendelser og
strekningen er beskrevet av Multiconsult
(2007) som et parti hvor det tidvis går
steinsprang som når banen. Her kan det
være aktuelt å sikre lokale skjæringer
som tiltak for å forhindre nye skred.

Figur 11: Skredfare Stanghelle - Vaksdal
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Vaksdal – Trengereid (km 440,53 – 452,41)
Langs første strekningen etter Vaksdal, ved km 442, er det registrert flere skredhendelser på
størrelse mellom 0,5 m3 og 5 m3 og med løsneområde fra halvskjæring. Det er stedvis
bebyggelse og jorder ovenfor linjen langs denne strekningen, og skredene kan stamme fra
mindre utglidninger.
På strekningen mellom km 443 – ca. 444 gikk det i 2015 to store jord- og flomskred.
Terrenget er sidebratt og det kan ikke utelukkes at det kan gå flere skred her. Etter skredet i
2015 ble det revet med mye vegetasjon som har blottlagt skredbanen nedover lia. Dette kan
føre til hyppigere snøskred og sørpeskred langs bekkeløpene her. Partiet er derfor plassert i
klasse 3.
Inn mot Trengereid stasjon er det i rapport fra JBV (2012) beskrevet behov for sikring av et
fjellparti ved km 450,9 med bånd og nett. Et klatrelag som var på stedet i 2014 har vurdert
dette som nødvendig. Strekningen er lagt i klasse 2 da tilkomst er mulig og tiltak kan utføres.
Rett etter Vaksdal stasjon, i retning Trengereid er det en strekning som iht. Multiconsult
(2007) er et kjent område for steinsprang. Fra km 441 til 441,7 er det registrert flere
hendelser med løsnepunkt høyere oppe i lia.
Den mest kritiske strekningen er partiet hvor det i 2015 gikk jord- og flomskred/sørpeskred.
Skredene gikk over skredoverbyggene, men fordi E16 ligger høyere i terrenget enn
jernbanen, renner slikt skredmateriale tilbake ned i sporet. Aktuelle tiltak kan være
skredoverbygg som også går over veg. Selv om det føres opp nye skredoverbygg vil det
være en restrisiko knyttet til at kjente skredløp kan finne nye veger ned lia. Etter tidligere
skredhendelser er mye vegetasjon også borte. Dette kan før til større risiko for snøskred og
sørpeskred.

Figur 12: Skredfare Vaksdal - Trengereid
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Trengereid
d – Arna (km
m 452,41 – 4
461,93)
Det er få re
egistrerte hen
ndelser langss denne stre
ekningen. Jerrnbanen går her for en sttor del i
tunnel. I følge grunnlagsmaterialet e
er risikoen fo
or skred langs denne streekningen sørrpeskred
og jord- og flomskred (N
NGI, 1988, M
Multiconsult, 2007). Dette
e er ved bekkkene og elvene som
krysser und
der linja. Derrsom stikkren
nner blir tette
et pga. massetransport frra elvene, ka
an
overløp av vann skade banen. Dissse strekninge
ene er lagt i klasse
k
3. Om
mråder hvor det
d er
registrert mindre
m
nyere hendelser e
er lagt i klasse
e 2. Rett ette
er Trengereidd stasjon (ca
a. km
452,7-452,8) var det i 2009
2
og 2014
4 steinsprang
g med løsnepunkt over 550 m og jords
skred
med løsnep
punkt 15-50 m over linjen
n. Dette partiet kommer det
d ned ei elvv. Det kan væ
ære
vanskelig å sikre et slik
kt område.

Figur 13: Skredfare
S
Tre
engereid - Arrna

2.5

Oppsum
mmering, ra
angering
På bakgrun
nn av vurderingene og kla
en av streknin
nger med rassfare vil det foretas
f
assifiseringe
en rangerin
ng av de ulike strekninge
ene mellom stasjonene.
s
Denne
D
rangerringen sier hvilken
h
strekning som
s
bør priorriteres utbed ret for å oppnå størst gev
vinst med tannke på rassikring.

Tabell 3: Oppsummerin
O
ngstabell og rrangering av
v strekningerr basert på skkredfare
Strekning

Totall rasutsatt
strekkning (km)

Klasse 3
(km)

Klasse
K
2
(km)

K
Klasse1
(km)

Ra
angering

Bulken - Evvanger

4,6

1,9

1,3

1,4

1

Vaksdal - Trengereid
T

2,4

1,3

0,2

0,8

1

Dale - Stan
nghelle

2,2

1,1

0,2

0,9

2

Evanger -B
Bolstadøyri

3,0

0,5

0,6

1,9

3

Stanghelle - Vaksdal

2,2

0,2

1,5

0,5

4

Trengereid - Arna

1,0

0,2

0,4

0,4

5

Bolstadøyrri -Dale

2,2

0

0,2

2,0

6

Voss - Bulkken

0,6

0

0,0

0,6

7

Tabellen viser at tre strrekninger ski ller seg ut so
om mest rasu
utsatt: Bulkenn - Evanger, Dale Stanghelle og Vaksdal - Trengereid
d. Målt i km. har
h Bulken - Evanger en lengre rasuttsatt
strekning enn
e de to and
dre strekning
gene. Forskje
ellen i prosen
nt av total strrekning er im
midlertid
liten jamførr figur 7.
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Det er vurdert at en eventuell avsporing av togsett som følge av ras kan få størst
konsekvenser der sideterrenget er bratt og ender i sjø eller vann. Slik sett kan en avsporing
få mer alvorlige konsekvenser for strekningen Vaksdal -Trengereid enn for Bulken - Evanger
og Dale - Stanghelle. I tillegg kan et større ras sette både jernbanen og E-16 ut av spill
mellom Vaksdal og Trengereid, noe som gjør at transportsystemet i sin helhet er vurdert å
være mer sårbart her.

Hva skal til for å sikre de ulike delstrekningene?
Jernbaneverket har gjort følgende vurdering av hva som skal til for å sikre de ulike
strekningene:
Voss – Bulken:
Mindre sikringstiltak gjennomføres.
Bulken – Evanger:
Dette er strekningen hvor størst prosentdel av strekningen ligger i klasse 3. Banen går langs
ei bratt li og med stedlig vanskelig tilkomst for å utføre rassikringstiltak. Her vil det på sikt
være aktuelt å legge banen i tunnel som et rassikringstiltak. Imidlertid kan man oppnå raske
og betydelige sikkerhetsgevinster med å bruke rasgjerder/fangnett siden mye av rasene her
er steinsprang og ras fra moderat høyde som kan fanges opp av rasgjerdene. Dette kan
gjøres for relativt lave kostnader og gjennom etappevise tiltak. Arbeid med oppsetting av
rasgjerder er påbegynt på enkelte partier øst for Evanger.
Evanger – Bolstadøyri:
Banen går her i spesielt utsatt i strekning langs bratt sideterreng inn mot Bolstadøyri. Det har
vært både steinsprang og vann med utglidning av pukk. Stedvis er terrenget over banen
tilgjengelig fra E16, men det er også partier med bratt sideterreng som ikke er like tilgjengelig
for utførelse av eventuelle tiltak. Her kan det være aktuelt å legge banen i tunnel, men også
på denne strekningen oppnås store gevinster ved mindre tiltak som rasgjerder og
dreneringstiltak.
Bolstadøyri – Dale:
Det er behov for sikring mellom tunnel og Bolstadøyri stasjon.
Dale – Stanghelle:
En hoveddel av denne strekningen definert i klasse 3, et parti rett etter Dale stasjon, ca. km
426 og et parti mellom km 427,2 til 427,7. For den siste delstrekningen er det tidligere
anbefalt tiltak med fangnettgjerde som monteres i lia. Et fangnettgjerde krever oppfølging og
vedlikehold over tid. Det vil også foreligge en restrisiko for skred selv om det er oppført
steinsprangnett. Her kan det være aktuelt å legge banen i tunnel eller i skredoverbygg.
Oppføring av rasgjerder er påbegynt ved Dalegården.
Stanghelle – Vaksdal:
Strekningen preges av steinsprang og i tillegg ras fra store høyder med et omfang og energi
som ikke kan håndteres av rasgjerder og enkle tiltak. Banen går langs sjøen som er svært
dyp inn mot land, noe som kan gi alvorlige konsekvenser ved en avsporing ut mot fjorden.
For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må banen legges i tunnel.
Vaksdal – Trengereid:
Strekningen preges av steinsprang og ras fra store høyder med et omfang og energi som
ikke kan håndteres av rasgjerder og enkle tiltak. Banen går langs sjøen som er svært dyp inn
mot land, noe som kan gi alvorlige konsekvenser ved en avsporing ut mot fjorden. For å
oppnå tilfredsstillende sikkerhet må banen legges i tunnel.
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Trengereid – Arna:
Strekningen har forholdvis få hendelser, men de er knyttet opp til flom og sørpeskred langs
elve- og bekkefar som krysser banen. Det er vanskelig å lage gode permanente sikringstiltak
på disse stedene.
Oppsummert:
En utbygging av strekningen Voss – Arna bør skje etappevis med start i Arna etter konsept
K5. Dette gir umiddelbar effekt på svært utsatte rasstrekninger som kun kan sikres på en
tilstrekkelig måte gjennom tunnel eller rasoverbygg. Det er også store rasutfordringer på den
delen av banen som ligger nærmest Voss, men her kan man oppnå gode effekter ved bruk
av rasgjerder.
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3. Altern
native
er
3.1

Avgrensing av varrianter inn
nen alterna
ativene
Innen de firre alternative
ene K5a, K5b
b, K5c1 og K5c2,
K
er det mulige
m
å utfoorme en lang
g rekke
varianter. Dette
D
gjelder bl.a. ulike va
arianter av hvor kryssingsspor kan ettableres og le
engden
på disse, og
o ikke minst hvilket tilbud
dskonsept og
g ruteplaner som legges til grunn.
Ved etablering av kryss
singsspor er det tatt hens
syn til sårbarhet for skredd basert på en
e
overordnet skredvurderring som vistt i kapittel 3. I tillegg er ka
apasitet og kj
kjøretid vurde
ert i
forhold til kryssingsspo
k
r og ruteplan
ner.

3.2

Alternatiiv K5a Enk
keltsporett jernbane
etunnel parallelt med
d ny vegtu
unnel

Figur 14: Alternativ
A
K5a
a: Enkeltsporret jernbanettunnel
Alternativ K5a
K er direkte basert på K
KVUens konsept K5, men i stedet forr en ny dobbeltsporet
tunnel er de
et valgt en lø
øsning med e
enkeltsporet tunnel og kryssingsspor,, og eventue
elle
blokkstrekn
ninger. Altern
nativet tar utg
gangspunkt i at det bygges ny veg paarallelt på
strekningen
n. To tunnelløp tjener til g
gjensidig eva
akuering, og reduserer deermed behov
vet for
egne rømningstunnelerr.
I dette alterrnativet går persontog
p
(fje
ern- og regio
ontog) i tunne
el. For godsttog er det vurdert
løsninger der
d trafikken går både på ny og gamm
mel trasé. Ute
enom rush viil gods også kunne
benytte perrsontogtunne
elen. Derfor kkan tunnelen
n trafikkeres av godstog. Dersom en av
a
banene ste
enges pga. ve
edlikehold elller teknisk fe
eil, så kan de
en andre bannen benyttes
s.
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Alternativett er kun koblet på eksiste
erende bane i Voss og Arrna på grunnn av høydefo
orskjeller
mellom ny og eksistere
ende trasé, m
men det er mulig å tilrettelegge for endda en tilkobling på
Stanghelle, men da me
ed ekstra kosstnader.

3.3

Alternatiiv K5b Len
ngre kryss
singssporrsparseller

Figur 15: Alternativ
A
K5b
b: Lengre kryyssingssporp
parseller
Alternativ K5b
K består av
v dobbeltspo
orparseller la
angs dagens trasé. Grunnntanken i dettte
alternativett er å øke sik
kkerheten sæ
ærlig mot ras, kjørehastigheten og kappasiteten ute
en å
måtte bygg
ge hele jernbanestrekning
gen på nytt.
Alternativett er utformet basert på ra
askartene (se
e kapittel 0) og
o de anbefaalte
kryssingssp
portiltakene i KVUens K1
1. Dette gir fe
em delalterna
ativer som unndersøkes i ulike
kombinasjo
oner med hve
erandre og e
eventuelle an
ndre tiltak vis
st i Figur 15:






3.4

Do
obbeltspor fra
a Bulken til E
Evanger
Do
obbeltspor øs
st for Bolstad
døyri
Do
obbeltspor me
ellom Dale o
og Stanghelle
e
Do
obbeltspor fra
a Stanghelle til vest for Vaksdal
V
Do
obbeltspor fra
a Trengereid og inn mot Arna
A

Alternatiiv K5c varriant 1: Do
obbeltsporr Bergen-V
Vaksdal, eenkeltsporr
tunnel till Voss
Alternativ K5c
K består av
v to variante r. Felles for variantene
v
er ny dobbeltssporet trasé ArnaVaksdal og
g ny enkeltsp
poret trasé Va
aksdal - Stan
nghelle. I varriant 1 fortseetter man med
enkeltspore
ede tunnel frra til Voss, tilssvarende so
om i alternativ
v K5a.
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Figur 16: Alternativ
A
K5c
c variant 1: D
Dobbeltspor Bergen
B
- Vak
ksdal, enkelts
tsporet tunne
el til Voss

3.5

Alternatiiv K5c varriant 2: Ko
ombinert med
m forlen
ngelse av kkryssings
sspor
I variant 2 ser
s man på effekter
e
av fo
orlengelse av
v dobbeltspor, tilsvarendee som i K5b, men
med dobbe
eltspor på strrekningen Va
aksdal-Arna. I tillegg er det vurdert tree delstrekninger med
dobbeltspo
or:




Do
obbeltspor fra
a Bulken til E
Evanger
Do
obbeltspor øs
st for Bolstad
døyri
Do
obbeltspor me
ellom Dale o
og Stanghelle
e

Figur 17: Alternativ
A
K5c
c variant 2: D
Dobbeltspor Bergen
B
- Vak
ksdal, dobbeeltsporparselller
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4. Kapa
asitet og
o kjøretider
4.1

Innlednin
ng
Det er gjortt en kapasite
ets- og kjørettidsanalyse av
a de ulike alternativene med samme
e metode
som i KVU for Voss-Arn
na. En del avv denne kapa
asitetsanalys
sen innebære
rer beregning
g av
kjøretider.
Hensikten med analyse
en er å vurde
ere alternativ
venes kapasitet og å gi enn indikasjon på hvilke
tiltak som er
e nødvendig
ge for at alterrnativene ska
al dekke tilbu
udet som etteerspørres.
Analysen er
e gjort med et
e tilbudskon
nsept med øn
nsket frekven
ns både for fjjerntog, regio
ontog og
godstog.
Innenfor hvvert av de fire
e alternativen
ne er det und
dersøkt i ulik
ke scenarier m
med ulike kryssingsmønstre, dvs hvor det kan
k være tjen
nlig å legge til
t rette for krryssende togg på strekning
ger med
enkeltspor.. Effekten av dette er vurd
rdert med hensyn til total framføringsttid, total venttetid for
fjerntog, tilttaksomfang og
o mulighete
er for å holde
e jevn frekvens. I tillegg eer det gjort en
n
kvalitativ vu
urdering av alternativene
a
es robusthet.

4.2

Metodikk
k
Basert på rasvurderinge
r
er og foreslå
åtte traseer frra KVUen, err aktuelle infrrastrukturtilta
ak tegnet
opp og berregnet. Disse
e er modellerrt i simulering
gsprogrammet OpenTracck, hvor kjøre
etider for
ulike togtyp
per beregnes
s. Det benytte
es materielle
et beskrevet i kapittel 4.2 .1. Med
forutsetning
gene gitt und
der og kjøret idene fra kap
pittel 4.3.1, kan
k overordnnede ruteplan
ner
konstrueress for hvert alternativ, derr ulike scenarrier undersøk
kes. På basiss av ruteplan
nene kan
scenariene
e og alternativ
vene vurdere
es mot hvera
andre.

4.2.1
1 Rullende materiell
For en fore
enklet kapasitetsberegnin
ng er rullende
e materiell be
egrenset til fø
ølgende togttyper:




Re
egiontog (R) (Myrdal/Vosss – Bergen): NSB Type 75,
7 enkeltsetttt.
Go
odstog (G) (A
Alnabru/Dram
mmen – Berg
gen): El19, 12
200 tonn, 6000 meter, Vmaax 100
km
m/h
Fje
erntog (F) (Oslo S – Berg
gen): NSB Ty
ype 73 ("Sign
natur"), enkeeltsett

av Ulriken tu
Det legges til grunn at ny
n omformerr er på plass som del av utbyggingen
u
unnel og
for å tilrette
elegge for inn
nføring av Fl irt-sett (3).

2 Kjøretidspåslag
4.2.2
Det operere
es i KVUen med
m et påsla
ag på den teo
oretiske kjøre
etiden (med perfekt kjøre
eadferd,
perfekt tilsttand på togene og kjørevveien mm) for blant annett å fange oppp midlertidige
e
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hastighetsn
nedsettelser av kort varig
ghet, ulik kjørreatferd, ulike adhesjonsf
sforhold og va
ariasjon
av de kjøre
edynamiske egenskapene
e
e innenfor planforutsetnin
ngene og anndre mindre
utforutsatte
e hendelser i togframførin
ngen.
I forbindelsse med rutep
planarbeidet ttil R2027 og IC-prosjekte
ene er dette ppåslaget vurd
dert, og
det er anbe
efalt at påslaget også børr gi høyere punktlighet
p
og
g ta hensyn ttil usikkerhett for
kjøretid ved
d innføring av ERTMS, ko
onsekvenser av høyere fart
f (hvor f.ekks. uventede
e stopp
vil ha en større konsekv
vens), usikke
erhet knyttet til fremtidens rullende m
materiell og an
ndre
uforutsette utviklinger i sektoren2.
I denne utrredningen er det derfor brrukt et kjørettidspåslag på
å 12 prosent for kjøringerr på
dagens infrrastruktur i ko
ombinasjone
er med ny inffrastruktur, i tråd med nyee føringer for likende
beregninge
er i Jernbane
everket. Kjøre
etidsberegningene her err derfor ikke direkte
sammenlignbare med beregningene
b
e i KVU Voss
s-Arna, som benyttet et ppåslag på fire
e
prosent. De
ette ville gitt et utslag på ca fire minuttter for K5.
For de nye strekningene foreligger d
det ikke infra
astrukturdata
a på detaljnivvå og dermed
d får vi
større usikkkerhet ved utforming av ttraseen. Derrfor benyttes det et 15 pro
osent
kjøretidspå
åslag på nye strekninger (4).
ntene av alte
Dobbeltspo
orparsellen i begge varian
ernativ K5c, samt
s
ny enkeeltsporet tunnel i
alternativ K5a
K og altern
nativ K5c varriant 1 er bere
egnet med 15 prosent. S
Siden infrastrrukturen i
alternativ K5b
K og K5c variant
v
2 kan anses som varianter av dagens infraastruktur (se
beregnet me
resonneme
ent i kapittel 4.3.1)
4
er de b
ed 12 prosent.

4.2.3
3 Tilbudsko
onsept
Det er lagt til grunn en videreføring
v
av tilbudsko
onseptet bruk
kt i KVUen:




mesfrekvens mellom Vosss og Arna, oppnådd
o
gjen
nnom
Tim
o 0,5 fjerrntog/time/re tning
o 0,5 reg
giontog/time/rretning
Do
obling av god
dsvolum gjen
nnom
o 0,5 god
dstog/time/re
etning

Dette betyrr dermed tre tog pr time i sum begge retninger.
Det er også
å analysert to
o tilbudskonssept for rush, det ene me
ed prioriteringg av persontog og
det andre med
m prioritering av godsto
og.
Persontogp
prioritering uttover grunnrruten:



Ru
ushavgang re
egiontog: 1 re
egiontog/time
e/rushretning
g
«G
Godsrush»: 0,5 godstog/tiime/rushretning

Godstogpriioritering utover grunnrutten:


«G
Godsrush»: 1,5 godstog/tiime/rushretning (til samm
men 2 godstoog i timen i
russhretning), og
g ikke rushavvganger ut over
o
grunnrutten for persoontog.

4.2.4
4 Signalanllegg
I tråd med implementerringsplanen ffor ERTMS skal
s
ERTMS--anlegg væree etablert på
Bergensba
anen (Bergen
n-Myrdal) i 20
019 – 2020. Dette legges
s til grunn i aanalysene (5)).

2

Dette kan for
f eksempel være
v
at energ
giprisene økes
s slik at det er økonomisk opptimalt med le
engre
fremføringsttid.
Supplenede utred
dning til KVU Voss-A
Arna _20150911

Sid
de 27 av 47

Side:
Dok.nr:
D
Rev:
Dato:

Prossjektnr. 224388
Berg
gensbanen (V
Voss) - Arna
Supp
plerende utre
edning KVU Voss - Arna

28 av 47
POU-0
00-X-00028
00A
2015-09-11

4.2.5
5 Oppholds
stider og sttoppmønstter
Vi brukes samme
s
verdier for oppho
old på stasjon
ner og holdep
plasser som KVU for Vos
ss-Arna:



Op
ppholdstid 0,5
5 min for reg
giontog på sto
opp på strek
kningen Berggen-Voss
Op
ppholdstid 1,0
0 min for fjerrntog på Dale
e og Arna

I Tabell 4 er
e stoppmøns
strene for de
e ulike alterna
ativene vist. Godstogenee har fått systtemstopp
på Voss for å ta høyde for at kryssin
nger, vekselbevegelser o.l.
o kan måttee skje inn mo
ot
e avgrensing..
prosjektetss geografiske

Tabell 4: Stoppmønstre
S
e for alternatiivene.

Stasjon/HP
P
Voss
Bulken
Seimsgrend
d
Evanger
Jørnevik
Bolstadøyri
Dale
Stanghelle
Vaksdal
Trengereid
d
Takvam
Arna
Bergen

R

K5
5a
F

G

R

X

X

X

X
X

K5b
F

G

K5c1
bassert på K5a
R
F
G

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

K5
5c2
basert på K5b
R
F
G
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

4.2.6
6 Beregning av kjørettider og sto
opptider
Netto «tap»
» ved stopp på
p ulike hold
deplasser og stasjoner inkluderer tid ffor retardasjo
on og
akselerasjo
on. I tillegg er det tatt hen
nsyn til konse
ekvensen av
v at to stopp eer så nær hv
verandre
at togene ikkke kommer opp i maksh
hastigheten.
Denne mettoden basere
er seg på to3 sett data fra
a simulerings
sprogrammett: ett der toge
ene
kjører gjennom stasjoner i høyeste tillatte hastig
ghet og ett de
er togene stoopper alle ste
eder, se
Figur 18.

3

For beregn
ninger med næ
ærliggende sta
asjoner er det benyttet tre se
ett for å bereggne gevinst eller tap ved
enkelte stop
ppkombinasjon
ner, da togene
e ikke kommerr opp i linjehas
stigheten før dde må bremse
e igjen.
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Figur 18: Hastigheter for gjennom
mkjørende og
g fullstoppend
de regiontog fra Voss til Bergen
B
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Kilome
eter fra Voss
s

astighet melllom fullstopp
pende og gjennomkjørendde regiontog
g fra
Figur 19: Forskjell i ha
Voss til Bergen.
B

4.2.7
7 Evaluerin
ngskriterierr
Reell fram
mføringstid i forhold til te
teoretisk framføringstid
d, T/T0
Med kjøretidspåslaget gitt
g i kapittel 4.2.2, samt konstruksjon
nen av rutepl aner i de ulik
ke
alternativen
ne, vil scenariene få en re
reell framførin
ngstid, T. Kjø
øretidene fraa kapittel 4.3..1
sammen med
m stopptide
er, gir oss vid
dere en teore
etisk framføriingstid (jfr kaap 4.2.2), T0
0, som er
uten påslag
g. Forholdet T/T0 beskrivver dermed fa
aktisk framfø
øringstid for ttoget med de
en
gjeldende ruteplanen,
r
i forhold til fra
amføringstide
en dersom to
oget hadde vvært alene på
skinnene.
Med 12 pro
osent grunntiillegg på ekssisterende ba
ane, betyr de
ette at T/T0 vvil gå mot en nedre
grense på 1,12 på eksis
sterende infrrastruktur, men ettersom det ikke leggges grunntille
egg på
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oppholdstid
den på stasjo
oner, får fakttoren en nedre grense på
å ca. 1,11 forr regiontog på
p
eksisterend
de infrastrukttur på Vosse
ebanen.
Det anbefa
ales i KVUens
s vedleggsra
apport en gre
enseverdi på 1,1 for T/T00 for personto
og og 1,2
for godstog
g, med 4 pros
sent grunntil legg (6). Sid
den analysen
n i dette dokuumentet tar
utgangspun
nkt i et grunn
ntillegg på 12
2 prosent, err disse verdie
ene oppskaleert, og gir dermed
grenseverd
dier på hhv. 1,18
1
og 1,29 .
Takting
dvendig å forrskyve avgan
ngstidene fra
a Voss eller B
Bergen slik at
a de
Det kan også være nød
arienes kryss
singer inntrerr på riktig ste
ed.
ulike scena
Kombinasjo
onen enkelts
sporet bane o
og vognpark
k med ulike to
ogtyper gjør aat man noen
n steder
må velge mellom
m
lav fra
amføringstid og jevn takt. I denne ana
alysen er fraamføringstid ansett
a
som viktigsst, da frekven
nsen i utgang
gspunktet er lav (ett tog per
p time) og kort kjøretid er et av
målene i KV
VUen.
I analysen er det sett på avvikene i takt mellom fjerntog-regiiontog- og reegiontog-fjern
ntogrekkefølgen
ne, i begge retninger,
r
forr alle stasjoner der begge
e tog stopperr. Disse avvik
kene gir
da et stand
dardavvik, reg
gnet i minuttter, som er en god indikasjon på hvorr god en rute
eplan er
til å følge ta
aktene. Ekse
empelvis betyyr et standarrdavvik på 10
0 minutter påå timesrutene
e at det i
snitt er 50 minutter
m
mellom to avgan
nger og 1 tim
me og 10 min
nutter mellom
m de neste to
o
avgangene
e.
Det er gjortt en enkel ek
ksempelbere
egning der takt prioriteres foran framfø
øringstid4 forr
alternativ K5a.
K
For regio
ontog økter kkjøretiden mot Bergen med
m 47 sekunnder og mot Voss
V
med ett min
nutt og 7 sek
kunder (altså
å i snitt ca. 1 minutt), men
n for fjerntogeene er
konsekvensen 3 minuttter og 51 sekkunder mot Bergen
B
og 4 minutter og 115 sekunderr fra
Bergen (gje
ennomsnittlig
g 4 minutter)). Dette tilsva
arer altså en økning i T/T00 på hhv. 2 prosent
p
og 11 prose
ent. Til samm
menlikning e r standardav
vviket med maksimal
m
T/T00 på 01:54.
Beregninge
er gjort på altternativ K5b gir om lag samme ekstra
a framføringsstider for fjerrntog.
Det vil værre ulike syn på
p hvor stort standardavv
vik som er ak
kseptabelt, heer har vi ben
nyttet
8,33 prosent (altså 5 minutter).
Dette stand
dardavviket har
h vi brukt fo
or å sile ut sc
cenarier inne
en hvert alterrnativ.
Kjøretidsb
besparelser
I KVUen err det benyttett et effektmå
ål på kjøretid,, der 40 minu
utter er defin ert som god
måloppnåe
else. Alternattivene er und
dersøkt i forh
hold til dette målet.
m

4.3

Resultate
er

4.3.1
1 Kjøretider
Det er kjørtt OpenTrack-simuleringe
er av kjøretide
en på referansebanen: D
Det vil si inklu
udert
Arna-Berge
en med ferdig
gstilt Ulriken tunnel. Det er også kjørtt simuleringeer av infrastru
ukturen
som ligger til grunn for alternativ K5
5a, lik den brrukt i KVUens
s K5. Disse eer vist i Tabe
ell 5
sammen med
m framførin
ngstiden for d
dagens tog.

4

Prioritert gjjennom økte stoppetider
s
på
å stasjoner, en
nkelte kjøretids
stillegg.

Supplenede utred
dning til KVU Voss-A
Arna _20150911

Sid
de 30 av 47

Side:
Dok.nr:
D
Rev:
Dato:

Prossjektnr. 224388
Berg
gensbanen (V
Voss) - Arna
Supp
plerende utre
edning KVU Voss - Arna

31 av 47
POU-0
00-X-00028
00A
2015-09-11

Tabell 5: Beregnede kjø
øretider Vosss- Bergen for T0, samme
enliknet medd teoretisk kjø
øretid for
konsept K5
5 og dagens rutemodell.
Reg
giontog

Fjerntog

Godsttog

Mot
Bergen

Fra
Bergen

Mot
Bergen

Fra
Bergen

Mot
Bergen

Fra
Bergen

Dagens ruttemodell

01:21:12
2

01:17:30
0

01:18:00

01:13:15

01:29:00

01:28:40

Referanse,, dagens
infrastruktu
ur, inkludert
stoppetid (T
T0)

01:04:59
9

01:04:59
9

01:02:27

01:02:23

01:06:34

01:07:39

K5 referansse, inkludert
stoppetid

00:35:35
5

00:35:36
6

00:32:47

00:32:45

00:49:09

00:49:51

K5a Kjørettider i ny en
nkeltsporet ttunnel
Det benytte
es kjøretiden
ne for K5, da traséen er tiilnærmet lik.
K5b Kjøretider og nye
e dobbeltspo
orparseller
Valg av løssning vil være
e en avveinin
ng mellom hv
vilke tiltak so
om gir rasgevvinst,
kapasitetsg
gevinst og so
om gir kjøretiidsgevinst. Selve
S
tiltakene vil variere fra sted til stted,
enkelte forllengelser vil være svært vanskelig og
g også komplisere rasforbbygging.
Mange av tiltakene
t
vil gi
g en kjøretid
dsgevinst på grunn av høyere dimensj
sjonerende
linjehastigh
het og forkortting av linjen
n. Det må vurrderes stedlig
g om tiltaket skal bety en
n helt ny
dobbeltspo
orparsell i den
n skisserte trraséen, ellerr om det eksisterende spooret kan benyttes
som dobbe
eltspor i den ene retninge
en.
Dersom dissse tiltakene skal fungere
e som et dob
bbeltsportiltak
k, vil kjøretidden i begge retninger
være avgjø
ørende. Tiltak
k som ikke b
benyttes som dobbeltsporr er «nice to have», men ikke
problemstillingen for K5
5b. Varianterr av disse er mer aktuelle
e for K5c.
Tiltakene med
m i K5b er derfor bereg
gnet med kjøretider tilsvarende referaanseverdiene
e. De
reelle kjøre
etidene vil væ
ære lavere, d a tog som kjører på en strekning medd nytt spor, uten
u
å
krysse et annet
a
tog, ikk
ke er bundet av denne rutteplanmessig
ge forutsetni ngen.
K5c Kjørettider med ny
y dobbeltsp
poret tunnel
Det legges til grunn at trasé
t
mellom
m Arna og Sta
anghelle i sto
or grad er utfformet med samme
s
dimensjone
erende hastig
ghet som de
en i K5a. Derffor benyttes kjøretidene ffor det konse
eptet
mellom Arn
na og Vaksda
al. Det sees på to hovedv
varianter av K5c: basert på K5a og basert
b
på
K5b. Varian
nten basert på
p K5a vil ha
a tilsvarende kjøretider fo
or hele streknningen. Varia
anten
basert på K5b,
K
dobbelts
sporparselle r, har like kjø
øretider som dette alternaativet, med det
d
samme forbeholdet om at kjøretiderr vil være tils
svarende dag
gens eller lavvere.

4.3.2
2 Kapasitettsresultater
Kun scenarier innfor grenseverdien e bestemt i kapittel
k
4.2.7
7 er vist her. Vi sitter dermed
igjen med scenariene
s
vist
v i Tabell 7
7. (Gjennomg
gang av alle scenarier
s
forreligget i ege
et
arbeidsnota
at). En kort omtale
o
av akktuelle scena
arier innen hv
ver av de firee hovedaltern
nativene
er vist i tab
bellen under.
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Tabell 6. Aktuelle scenario innen hvert alternativ.
Scenario
Beskrivelse
Alternativ K5a
K5a1
K5a2
K5a3
Alternativ K5b
K5b5
K5b6
K5b9
Alternativ K5c variant 1
K5c10
K5c11
K5c12
Alternativ K5c variant 2
K5c21
K5c22
K5c23
K5c24
K5c25
K5c26

Gods på eksisterende
Godstog i den ene retningen på ny bane.
Alt gods på ny bane
Systemkryssing av regiontog på Dale
Systemkryssing av regiontog på Stanghelle
Systemkryssing av regiontog på Arna
Som K5a1
Som K5a2
Som K5a3
Systemkryssing av regiontog på Bulken
Systemkryssing av regiontog på Evanger
Systemkryssing av regiontog på Bolstad
Systemkryssing av regiontog på Dale
Systemkryssing av regiontog på Stanghelle
Systemkryssing av regiontog på Vaksdal

Tabell 7: Oppsummeringstabell grunnrutescenarier.
T/T0
Scenario

Regiontog

Fjerntog

Godstog

Frekvens
Std.Avik

K5a1

0,62

0,62

0,59

0,59

1,12

1,17

01:55

K5a2

0,62

0,62

0,59

0,59

0,90

1,12

01:55

K5a3

0,62

0,62

0,59

0,59

0,89

1,23

01:54

K5b5

1,11

1,11

1,12

1,12

1,12

1,16

01:30

K5b6

1,11

1,11

1,12

1,12

1,12

1,12

02:22

K5b9

1,11

1,11

1,12

1,15

1,12

1,12

02:12

K5c10

0,62

0,62

0,59

0,59

0,98

0,98

01:54

K5c11

0,62

0,62

0,59

0,59

0,85

0,98

01:55

K5c12

0,62

0,62

0,59

0,59

0,85

0,84

01:43

K5c21

0,92

0,92

0,92

0,96

1,11

1,11

01:25

K5c22

0,92

0,92

0,88

0,90

1,11

1,11

03:46

K5c23

0,92

0,92

0,88

0,90

1,11

1,11

03:43

K5c24

0,92

0,92

0,88

0,90

1,11

1,11

01:59

K5c25

0,92

0,92

0,88

0,90

1,11

1,11

02:02

K5c26

0,92

0,92

0,88

0,90

1,11

1,11

02:01

Ekstra
oppholdstid
fjerntog

02:00

05:00

De ulike vurderte scenariene er avhengig av ulike tiltak for å fungere. Resultatene i tabellen
er illustrert i figuren nedenfor, men her er framføringstid (T/T0) vist som gjennomsnitt for
hvert senario.
Figuren på neste side viser at framføringstid er nokså lik innenfor hvert alternativ, men at de
skiller seg med hensyn til takt. Dette gjelder alle alternativer bortsett fra K5a som har liten
spredning i takt.
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Scenariene
e som er bes
st på standarrdavvik og fra
amføringstid,, har også m
mest omfatten
nde
tiltakene og
g dermed høyest kostnad
d. Dette omta
ales nærmerre i kapittel 6 oppsummerring.
Figuren visser at alterna
ativene K5a o
og K5c varian
nt 1 kommerr gunstigst utt.

Scenarrier innenfor målparametere
1,2
1

T/T0

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
00:00

01:00

02
2:00

03:00

04:00

Standard
davvik i takt
A--alternativer

B-alterna
ativer

C-a
alternativer, var
v 1

C-aalterativer, va
ar 2

Figur 20: Gruppering
G
av
v scenarier i forhold til fra
amføringstid og standarddavvik på tak
kten.
Det er også
å gjort en analyse av rus hkonseptet med
m personto
ogsprioriterinng (2 persontog og 1
godstog i timen i rushre
etning, 1 perssontog og 0,5 godstog i timen
t
mot russhretning). I tabellen
nedenfor presenterer vi resultater fo
or de scenarriene innen hvert alternattiv som komm
mer best
ut i rushkon
nseptet. Rus
shkonseptet ffører til en mer
m «stakato»
» trafikkavvikkling, dvs større
standardavvvik og ekstra
a oppholdstid
der fjerntog. Ut over dette
e er reisetideen innenfor
akseptable
e rammer.
hkonseptet med
Tabell 8: Oppsummerin
O
ngstabell rush
m persontogprioriteringg
T/T0

4.4

Frekveens
Std.Avvik

Ek
kstra
opph
holdstid
fjerntog

Innsatstog
g

Region
ntog

K5a10

0,62

0,62

0,5
59

0,59

1,12

1,2
21

08:477

06
6:14

K5b20

1,11

1,11

1,1 2

1,12

1,12

1,2
22

03:044

01
1:26

K5c40

0,62

0,62

0,5
59

0,59

1,01

0,9
98

02:477

01
1:49

K5c50

0,92

0,92

0,8
88

0,90

1,07

0,9
97

02:377

01
1:50

Fjjerntog

Godstog

Diskusjo
on og vurd
deringer

4.4.1
1 Alternativ
v K5a
Alternativ K5a
K gir god kjøretid
k
og go
ode mulighetter for jevn ta
akt, men er aavhengig av
rassikringstiltak på eksiisterende ba
ane dersom rushkonsepte
r
et legges til ggrunn. Få
kryssingsm
muligheter girr avhengighe
eter med inns
satstog i rush
h. Det anbefaales å vurdere
blokkposter mellom Vos
ss og Bolsta
ad og Vaksda
al og Arna for å redusere dette noe. Høy
H
framføringsstid for gods mot rushretn
ning kan kom
mpenseres med
m å forlengge kryssingss
spor, for
eksempel på
p Stanghelle.
Supplenede utred
dning til KVU Voss-A
Arna _20150911

Sid
de 33 av 47

Prossjektnr. 224388
Berg
gensbanen (V
Voss) - Arna
Supp
plerende utre
edning KVU Voss - Arna

Side:
Dok.nr:
D
Rev:
Dato:

34 av 47
POU-0
00-X-00028
00A
2015-09-11

4.4.2
2 Alternativ
v K5b
Alternativ K5b
K vil kreve at alle delpa
arsellene må
å bygges ders
som rushkonnseptet legge
es til
grunn, men
n selv med fu
ull utbygging vil ikke robu
ustheten værre stor, og syystemet vil væ
ære
utsatt for fo
orsinkelser. Noe
N høyere rrobusthet og «slack» i rutteplanene uttover det som
m er
beregnet ovenfor kan likevel forven tes, siden do
obbeltsporpa
arsellene høyyst sannsynliig vil føre
til lavere fra
amføringstide
er.
Legges kun
n grunnruten
n til grunn, ka
an dette alterrnativets tiltaksomfang reeduseres.
Det bemerkkes i tillegg at
a på grunn a
av generelt la
avere hastigh
heter vil stopppmønsteret i
alternativ K5b
K gi en jevnere takt enn
n stoppmøns
steret i altern
nativ K5a.

4.4.3
3 Alternativ
v K5c: Variant 1
K5c-alterna
ativets varian
nt 1 kommer best ut av de undersøkte
e alternativenne. Større ka
apasitet
på grunn av dobbeltspo
oret til Vaksd
dal, gir muligh
het for å fram
mføre godstoogene uten å krysse
de før Vosss, som gir gu
unstige framfføringstider. I dette altern
nativet vil dett ikke være behov
b
for
kapasitet beegrenses av
å benytte dagens
d
bane, selv ikke i rrushtimene. Alternativets
A
strekningen
n Voss – Bolstad, hvor de
et må legges
s til rette for blokkposter.
b
Alternativen
ne er
imidlertid ikkke like robus
ste som K5.

4.4.4
4 Alternativ
v K5c: Variant 2
Variant 2 er
e ikke like ste
erk som varia
ant 1, men den
d hever seg godt over aalternativ K5
5b i det
den gir betraktelig høye
ere robusthett i rushtimen og bedre fra
amføringstideer. For å tilre
ettelegge
for rushkon
nseptet er de
et behov for u
utbygging av
v alle delparseller, men m
med dette fås
s et
konsept me
ed tilstrekkelig kapasitet, og mindre tiiltaksomfang
g enn for alteernativ K5c va
ariant 1.

4.4.5
5 Prioriterin
ng av gods
s
Målet om å overføre go
ods fra vei til sjø og bane, og arbeidett med en lan gsiktig strate
egi for å
styrke ramm
men for gods
strafikken på
å Bergensban
nen er en vik
ktig premiss ffor utvikling av
a
Vossebane
en. Løsninge
ene som vurd
deres skal gi økt kapasite
et og reduserrt framførings
stid for
gods på Be
ergensbanen
n. I dag er Vo
ossebanen en
e flaskehals for godstrannsporten. Som del av
kapasitetsu
utredningen er
e det sett på
å hvor mye godstranspor
g
rt de ulike løssningene kan
n klare å
håndtere. I korte trekk er
e det sett på
å om det er mulig
m
å erstatte innsatstoog (persontog
g) i rush
med godsto
og. For altern
nativ K5a, so
om uansett er
e avhengig av
a at dagenss bane rassik
kres for at
rushkonsep
ptet med perrsontogpriorittering (med 1 regiontog og
o 0,5 godstoog i timen i rush
r
retning utovver grunnruten) skal kun ne kjøres, vil godstogprio
oriteringen (m
med 1,5 gods
stog i
timen i rush
hretning utov
ver grunnrute
e) kunne gjen
nnomføres uten
u
større prroblemer, me
en det
må gjennom
mføres minst 5 kryssinge
er på eksisterende bane. Dette innebæ
ærer at Tren
ngereid,
Vaksdal og
g Bolstadøyri må får forle
engede kryss
singsspor.
Alternativ K5b
K kan også
å håndtere g
godstogprioriteringen, om
m enn med littt høy kjøretid
d for
godstog i re
etning Oslo.
Det kan ikkke kjøres flere godstog på
å alternativ K5c,
K
variant 1,
1 uten at maan tar ut godstoget i
retning mott rushretning
g. For å kunn
ne klare dette
e forutsettes det også at dde nye strekningene
bygges me
ed optimalise
erte blokkposster, da man blir avhengig
g av lave toggfølgetider ut fra
Voss. En annen
a
løsning
g er å rassikrre dagens ba
ane slik at go
odstogene kaan kjøre her.. Dette vil
tilsvare løsningen i alternativ K5a.
På grunn av
a økt hastigh
het, stoppmø
ønster og has
stigheten på strekningenn for øvrig, vil
alternativ K5c
K variant 2 kunne ersta
atte innsatsto
oget (personttoget) i persoontogprioriteringen
med et god
dstog i godstogprioritering
gen, med de
e samme tiltakene.
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Da K5 gir mer
m robusthe
et, vil alternattivene komm
me dårligere ut,
u og avhenggig av hvilke
e tog som
prioriteres vil
v de andre togslagene kkomme dårlig
gere ut.

Oppsum
mmering
Analysen er
e utført på ov
verordnet nivvå. Hensikten har vært å belyse hvilkke konsepter som er
bedre enn andre med ta
anke på kap
pasitet, robus
sthet og sikke
erhet. Metod en som er be
enyttet
betraktes å være tilstrekkelig for å kkunne utføre en vurdering
g på overorddnet nivå. De
et er
likevel klartt at dobbeltspor på hele sstrekningen vil
v være bedre spesielt m
mht. robusthe
et.
K5c med enkeltspor til Voss
V
komme
er best ut kapasitetsmess
sig og kjøretiidsmessig, mens
m
K5b kommer dårligst utt i begge vurd
rderinger. K5
5b vil gi et lite
e robust tilbudd med høy
framføringsstid for godsttog i rush, og
g er i tillegg avhengig
a
av mange tiltakk for å håndte
ere et
ønsket rush
htilbud. K5a vil ha kapas itet til å kjøre
e både grunn
nrute og rushh med god ta
akt og bra
kjøretid, og
g vil med tiltak (tospors sttasjoner) gi grei
g robusthe
et. K5c baserrt på K5a vil gi
høyere kap
pasitet og mu
uligheten til å fremføre ett godstog i tim
men inn mot Bergen i rus
shtiden,
et tiltak som
m reduserer framføringst iden til godsttogene ytterligere.
Scenariene
e som er gun
nstige kapasiitetsmessig og
o taktmessig er tatt medd videre til
kostnadsan
nalysen. Diss
se er vist i Ta
abell 9.

Alternativ
K5a

Alternativ
K5b

Alternativ
K5c variant 1

Alternativ
K5c variant 2

Tabell 9: Frramføringstid
d for de unde
ersøkte alterrnativene.

Dagens

4.5

Framføring
gstid regionto
og
mot Bergen
n
(T/T0)

01:21:1
12

00:40:1
11
(0,62))

01:12
2:18
(1,11)

00:440:11
(0,,62)

00
0:59:34
(0,92)
(

Framføring
gstid regionto
og
fra Bergen
(T/T0)

01:17:3
30

00:40:1
11
(0,62))

01:12
2:18
(1,11)

00:440:11
(0,,62)

00
0:59:40
(0,92)
(

01:18:0
00

00:37:0
06
(0,59))

01:09
9:42
(1,12)

00:337:06
(0,,59)

00
0:55:13
(0
0,88) 00
0:57:13
(0,92)
(

00:37:0
03
(0,59))

01:09
9:37
(1,12
2) 01:11:37
(1,15)

00:337:03
(0,,59)

00
0:55:55
(0,9) 01
1:00:09
(0,96)
(

00:58:5
59
(0,89))

01:14
4:33
(1,12)

00:556:17
(0,,85)

01
1:14:08
(1,11)
(

Grunnrute

Framføring
gstid fjerntog
mot Bergen
n
(T/T0)

Framføring
gstid fjerntog fra
Bergen *
01:13:1
15
(T/T0)
Framføring
gstid Godstog
g
mot Bergen
n
(T/T0)

01:29:0
00

Framføring
gstid Godstog
g
01:23:1
14
01:15
5:46
00:557:03
01
1:15:20
fra Bergen
01:28:4
40
(1,23))
(1,12)
(0,,84)
(1,11)
(
(T/T0)
*) Både K5bb og K5c variant 2 har framfføringstid avhe
engig av scenario som legg es grunn
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5. Kostn
nader
5.1

Metodikk
k
I KVU Vosss – Arna er det
d for konse
ept K5 regnett kostnader fo
or dobbeltspporet tunnel på
p hele
strekningen
n. I denne su
upplerende u
utredningen er
e strekninge
en mer oppsttykket, og de
et er
behov for en
e mer detaljert kostnadssmodell. Det er derfor valgt å benytte "Intercitymo
odellen".
I forbindelsse med mulig
ghetsstudien for Østfold- og Vestfoldb
banen i 20100, samt KVU Intercity i
2011 ble de
enne benytte
et for å bereg
gne kostnade
er. Metoden er også benyyttet i utredn
ning av
Ringeriksba
anen i 2014.
Metoden ta
ar utgangspu
unkt i at vi på
å forhånd deffinerer et nød
dvendig antaall typiske
kostnadselementer for en dobbeltsp
poret jernban
ne. Kostnade
en er angitt ssom løpemetterpris
eller enhetsspris. Alle tra
asealternativver deles inn i ulike kostna
adselementeer. Hvis tekniske
løsninger eller
e
utfordringer ikke dekkkes av noen
n av de forhåndsdefinertee løsningene, må nye
kostnadselementer elle
er egne kostn
nadsoverslag
g benyttes for disse. Basiisestimat for en
delstrekning eksklusiv påslag
p
blir de
ermed:
Estimerte kostnader
k
= ∑Løpemeter
∑
rkostand x lø
øpemeter + ∑enhetskostn
∑
nad x enhete
er
Det er denn
ne kostnaden som er gru
unnlaget for usikkerhetsa
u
nalysen. Vurrdering av på
åslag og
usikkerhete
er vurderes i usikkerhetsa
analysen.
Det er benyyttet samme kostnad perr kostnadsele
ement som i KVU-Intercittyutredningen i 2011,
men kostna
adene er pris
sjustert fra 4.. kvartal 2011 til 1. kvarta
al 2014 i hennhold til SBB
"Byggekosttnadsindeks for veganleg
gg".
Kostnadene er beregne
et på basis a
av et normalp
profil for hverrt kostnadsel ement.
Strekningen Voss – Arn
na er delt inn
n i delstreknin
nger basert på
p stasjoner og holdeplasser som
vist i alternativbeskrivellsen foran. D
Det er gjort ka
apasitetsvurd
deringer for i alt 22 varian
nter av
hovedaltern
nativene, og det er laget egne regnea
ark for disse variantene.
I tillegg til kostnadselem
k
mentene byg ger metoden
n på at define
erte påslag leegges til for å
estimere to
otalkostnaden
n. Disse er:




Usspesifisert 10 %
Rig
gg og drift 30
0%
Byggherrekostn
nad 15 %

Da metode
en opprinnelig
g er utarbeid
det for IC-stre
ekningene, er
e det forutsaatt dobbeltspo
or. I
dette prosje
ektet er det for
f en stor de
el enkeltsporr. Det er da antatt
a
at kostnnaden for en
nkeltspor
er 70 prose
ent av kostna
aden for dob beltspor. Dette kan selvs
sagt diskutere
res, men må anses å
være et «ko
onservativt» anslag.
De rasutsa
atte strekning
gene er som nevnt foran inndelt i tre klasser.
k
Tiltakk i klasse 2 og
o 3
anses å væ
ære viktig. I klasse
k
2 er de
et forutsatt enklere
e
tiltak som bolting og fangnett mens
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klasse 3 krrever rasoverrbygg. I estim
matet er det gjort
g
en grov
v vurdering avv fordelingen
n av
dette, og de
et er regnet løpemeterko
ostnader for de
d ulike delene.

5.2

Inndeling
g i kostnadselemen
nter
Hvert trase
ealternativ, ko
ostnadselem
ment og utstre
ekning av kostnadselemeentene er vurdert og
bestemt avv traseansvarrlig. Inndeling
g i kostnadse
elementer err dokumenterrt i egne regneark.

5.3

Tunnel eller
e
rasov
verbygg
Kostnaden ved å bygge
e rasoverbyg
gg istedenforr å bygge ny tunnel er vurrdert som de
el av
arbeidet. Rasoverbygg
R
er betongko
onstruksjonerr som bygges
s over spor i drift, noe so
om gjør
at det ofte er
e vanskelig tilkomst i byyggeperioden
n. Grovt anslå
ått vil en enkkeltsporet tun
nnel
koste ca. 40
4 prosent mindre pr. løpe
emeter enn et
e rasoverbygg hvor bygggeforholdene
e er
enkle til mid
ddels vanske
elige.

Basisesttimat
I tabellen på
p neste side
e er kostnade
ene for hver delstrekning
d
satt sammeen til basisesttimater
for de ulike
e variantene av hovedalte
ernativene. Figuren
F
nedenfor viser hvvordan
produksjon
nskostnadene
e fordeler se
eg på delstrek
kninger. Spe
esielt er det kkostnadene på
p
strekningen
ne Arna - Va
aksdal og Da le - Bolstadø
øyri som skiller mellom allternativene.

16 000
14 000

Arna - Trengereid
T

12 000

Trengere
eid - Vaksda
al

10 000

Vaksdal - Stanghelle
e

8 000

Stanghe
elle - Dale

6 000

Dale - Bolstadøyri
Bolstadø
øyri - Evange
er

4 000

Evangerr - Bulken

2 000

Bulken - Voss
K5b-8
K5b-9
K5b-10
K5c-10
K5c 10
K5c-11
K5C-12
K5c-20
K5c-21
K5c-22
K5c-23
K5c-24
K5c 24

0
K5
K5a-1
K5a-2
K5a-3
K5b-3
K5b-4
K5b-5
K5b-6

5.4

Rasikring

Figur 21: Produksjonsk
P
kostnader eksskl. påslag fo
ordelt på stre
ekning.
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Tabell 10: Basisestimat MNOK (2014).

Arna - Trengereid

K5cK5cK5cK5cK5cK5cK5cK5cK5cK5a-1 K5a-2 K5a-3 K5b-5 K5b-6 K5b-9 10
11
12
21
22
23
24
25
26
1 490 1 490 1 490 1 383 1 383 1 383 2 083 2 133 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083

Trengereid - Vaksdal

1 440

1 473

1 473

1 130

1 130

1 130

1 955

2 005

1 955

1 991

1 991

1 991

1 991

1 991

1 991

Vaksdal - Stanghelle

1 248

1 248

1 248

1 481

1 809

1 809

1 759

1 809

1 248

852

852

852

524

852

524

Stanghelle - Dale

1 419

1 419

1 419

0

1 034

1 034

1 381

1 431

1 381

1 034

1 034

1 034

0

1 034

0

Dale - Bolstadøyri

1 355

1 355

1 377

270

270

0

1 377

1 427

1 377

270

270

270

270

270

270

924

924

932

1 024

1 024

283

932

982

932

1 024

1 024

1 024

1 024

1 024

1 024

Evanger - Bulken

1 433

1 433

1 433

1 985

1 985

2 039

1 433

1 483

1 433

2 039

1 985

1 985

1 985

1 985

2 039

Bulken - Voss

1 002

1 002

1 002

0

58

58

1 002

1 002

1 002

0

0

0

0

0

769

769

308

154

231

539

539

154

154

154

308

154

308

7 581

8 848

9 447

9 394

9 394

8 185

9 394

8 238

Bolstadøyri - Evanger

Rassikring
Produksjonskostnad
(MNOK)

11 081 11 114 10 375

7 967 12 460 12 810 11 411

+ Uspesifisert 10 %

1108

1111

1037

758

885

797

1246

1281

1141

945

939

939

818

939

824

+ Rigg og drift 30 %
+ Byggherrekostnad
15 %

3657

3668

3424

2502

2920

2629

4112

4227

3766

3117

3100

3100

2701

3100

2719

2377

2384

2225

1626

1898

1709

2673

2748

2448

2026

2015

2015

1756

2015

1767

Byggekostnad (MNOK)

18 223 18 277 17 061 12 467 14 550 13 102 20 491 21 066 18 765 15 536 15 448 15 448 13 460 15 448 13 548
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Sammen
nligning med
m KVU V
Voss - Arna og andrre prosjektter
For å samm
menligne de nye estimate
ene med KVU Voss - Arn
na og med anndre prosjekter, har
vi benyttet samme meto
ode som besskrevet i kapittel 5.1 for konsept
k
K5 m
med dobbelts
spor Voss
– Arna. Esttimert kostna
ad blir da ca. 24 mrd. kr. Dette er høy
yere enn ca. 22 mrd. kr i KVUen.
Forskjellen skyldes i ho
ovedsak at de
et nå er beny
yttet et mer detaljert
d
kosttnadsoppsettt og at
stasjoner og
o bruer inngår. Samtidig er det viktig å være klar over at det eer usikkerhett knyttet
til begge esstimater.
Gjennomsn
nittlig kostnad
d for hele pro
osjektet Voss – Arna er ca.
c 350 000 kkr pr løpeme
eter.

Kroner p
per meter

Sammenlig
gnet med pro
osjektene Ho
olm – Nykirke
e og Ulriken tunnel
t
er dettte noe lavere
e, se
figur neden
nfor.

1 200 000

120%

1 000 000

100%

800 000

80%
%

600 000

60%
%

400 000

40%
%

200 000

%
20%

-

0%

Løp
pemeterpris

Tunnelandel

S
ng mellom prrosjekter (No
otat om Ringeriksbanen ttil
Figur 22: Sammenlignin
Samferdse
elsdeparteme
entet 31. 0kto
ober 2014).

5.6

Etappeviis utbyggiing
Det er i ved
dleggsrapporrt om kapasittet for KVU Voss
V
– Arna redegjort forr etappevis utbygging
u
av dobbeltsspor Voss - Arna.
A
Tekste
en i kursiv ne
edenfor er et utdrag fra kaapasitetsrapp
porten.
Generelt er det en fo
ordel å la utb
byggingen till dobbeltsporr foregå i endden av strekn
ningen,
mot en buttstasjon eller
e
der tilbu
udet (linjer) ender. Det er typisk flere rreisende enn
n midt på
streknin
ngen (hvis en
n linje går me
ellom to størrre byer) og da
d får flest nyytte av
reisetidssbesparelsen
n med dobbe
eltspor. Det vil
v også være
e en sikrere kkjøretidseffekt av
dobbeltssporparsellen.
Utbyggiing i endene av strekning
gen vil alltid gjøre
g
det mulig å beholdee ruteplan og
g
kryssing
ger uendret på
p enkeltspo
orsdelen av strekningen,
s
mens
m
det tass ut full effek
kt av
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dobbeltssporet og tid
dsbesparelse
e inn mot end
destasjonene
e. Det er derffor sikrere å oppnå
en kjøre
etidseffekt med utbygging
g av dobbelts
sporparsellerr i endene.
Det anb
befales derfor samlet settt ut fra et kap
pasitetspersp
pektiv å byggge ut
sammen
nhengende fra
f Arna mott Voss.
I den suppllerende utred
dning er alle løsningsalte
ernativene de
elt i mindre uutbyggingseta
apper. Vi
ser at for noen av løsningene medfø
ører en etappevis utbygg
ging ekstrakoostnader når
etappene settes
s
i drift fo
or å ta ut effe
ekt under ve
eis. De ulike alternativene
a
e som er utre
edet har
ulik logikk når
n det gjelder hvilke eta pper som na
aturlig må byg
gges først. D
Det er derfor
avgjørende
e å avklare va
alg av hoved
dgrep før en første utbygg
gingsetappee.
Kartene i Figur
F
23, Figu
ur 24, Figur 2
25 og Figur 26
2 viser kostnadene av eenkeltparselle
ene for
alle fire alte
ernativer.

O
overr kostnader fo
or ulike parse
eller som dell av en etapppevis utbygg
ging for
Figur 23: Oversikt
alternativ K5a.
K
Kjøretids
sprioritet vise
er i denne fig
guren kun til hvilke deler av strekning
gen som
gir størst in
nnsparing i re
eisetid, siden
n traseen bes
står av en en
nkeltsporet bbane, og derffor i
utgangspun
nktet ikke girr en økning i kapasiteten.
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Figur 24: Oversikt
O
overr kostnader fo
or ulike parse
eller som dell av en etapppevis utbygg
ging for
alternativ K5b.
K
Her vise
er utredninge
en av kapasitteten løsning
gen gir, at dee tre
dobbelsporrparsellene midt
m på strekkningen må bygges
b
samle
et for å gi tilsstrekkelig kap
pasitet.
Ved at parssellene bygg
ges i henhold
d til dagens in
nfrastruktur faller
f
ekstrakkostnader ved
d
tilretteleggiing for idriftse
etting bort, m
men det gjør samtidig ogs
så gevinstenn ved en felle
es
utbygging med
m vei.

O
overr kostnader fo
or ulike parse
eller som dell av en etapppevis utbygg
ging for
Figur 25: Oversikt
alternativ K5c,
K
variant 1.
1 Alle etappe
ene er lagt tiil dagens stasjoner, sidenn det er utby
ygging
mellom sta
asjoner som gir
g best effekkt ved idriftse
etting. I et vid
dere planarbeeid bør
etappeinnd
deling også vurderes
v
mott nivået på ek
kstrakostnad
der.
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Figur 26: Oversikt
O
overr kostnader fo
or ulike parse
eller som dell av en etapppevis utbygg
ging for
alternativ K5c,
K
variant 2

Supplenede utred
dning til KVU Voss-A
Arna _20150911

Sid
de 42 av 47

Side:
Dok.nr:
D
Rev:
Dato:

Prossjektnr. 224388
Berg
gensbanen (V
Voss) - Arna
Supp
plerende utre
edning KVU Voss - Arna

43 av 47
POU-0
00-X-00028
00A
2015-09-11

6. Opps
summe
ering o
og anb
befalin
ng
Analysen vurderer
v
fire ulike
u
utbyggiingsalternativ
ver og med en
e rekke sceenarier knytte
et til
disse. Rasu
utsatte strekninger er beh
handlet. Det er utført kjøretidsberegnninger og kap
pasitetsvurderinger. Videre er utbyggingsko
u
ostnadene kn
nyttet til de ulike
u
scenarieene estimert..
Det er i KV
VU Voss-Arna
a satt opp fire
e effektmål: 1) Trygg tran
nsport, 2) Påålitelig transp
port, 3)
Redusert re
eisetid, 4) Tilstrekkelig go
odskapasitett med bane.
Mål nr 1 sø
økes ivaretattt med ny ban
ne i tunnel elller rassikring
g langs eksissterende ban
ne. Mål
nr. 2 søkess ivaretatt me
ed at det legg
ges til rette fo
or et robust rutetilbud.
r
M ål nr. 4 innba
akes i
ruteopplegg
get som alternativene vu
urderes mot.
I KVU Vosss-Arna er dett benyttet et effektmål (nr. 3) på kjøre
etid, der 40 m
minutter er definert
d
som god måloppnåelse
m
e. Alternative
ene er unders
søkt i forhold
d til dette mållet.
Enkeltspore
ene i K5a og
g K5c variantt 1 vil ikke gi en direkte kapasitetsøknning, men he
eller en
viktig kjøretidsreduksjon. I tabellen nedenfor er scenariene rangert
r
etter framføringsttid.
Måloppnåe
else etter effe
ektmål nr. 3 e
er markert med
m kryss i ta
abellen.
Tabell 11: Sammenlikn
S
ing av aktue
elle scenarierr rangert etter T/T0 (framfføringstid).

Scenario

T/T0
Region‐
tog

T/T0
Fjern‐
tog

TT/T0
G
Gods‐
tog

Staand‐
ardavvik

Kostnad
[M
MNOK]

M
Målopp‐ Ekstrakostnad for
nååelse iht
å kunne kjøre
KVU
rushkonseptt
[MNOK]

K5c12

0,62

0,59

0,85

01
1:43

18
1 765

x

‐**

K5a3

0,62

0,59

1,23

01
1:54

17
1 061

x

1 163*

K5c24

0,92

0,90

1,11

01
1:59

14
1 134

2 122

K5c25

0,92

0,90

1,11

02
2:02

14
1 421

1 835

K5c26

0,92

0,90

1,11

02
2:01

15
1 002

1 254

K5c22

0,92

0,90

1,11

03
3:46

15
1 996

261

K5c23

0,92

0,90

1,11

03
3:43

15
1 996

261

K5c21

0,92

0,96

1,11

01
1:25

15
1 996

261

K5b6

1,11

1,12

1,12

02
2:22

14
1 098

183

K5b9

1,11

1,15

1,12

02
2:12

13
1 102

1 179

K5b5

1,11

1,12

1,16

01
1:30

12
1 272

2 008

* Alternativ K5a
K kan ikke kjøre
k
noen av rushkonsepte
ene utelukkend
de på ny banee og er avheng
gig av
rasforebyggende tiltak på dagens bane
e
** Alternativ K5c variant 1 kan ikke kjøre
e rushkonseptet for godspriioritering uteluukkende på ny
y bane og er
avhengig avv rasforebygge
ende tiltak på d
dagens bane. Rushkonseptt for persontogg kan kjøres uten
u
tiltak.
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En samlet vurdering av temaene som er behandlet i denne rapporten viser at:


K5a: Løsningen med enkeltsporet tunnel istedenfor dobbeltspor gir gode resultater
for kjøretid, mulighet for felles bygging, og utløsning av gevinsten som en felles
vei/bane utbygging gir. Løsningen gir imidlertid ikke bedre kapasitet, rutetilbud og
framføringstid for godstransporten. For å få en robust infrastruktur må den
enkeltsporede tunnelen utvides med lengre krysningsspor og andre
kapasitetsøkende tiltak. Variantene der dagens trase brukes til fremføring av gods
anbefales ikke ut fra behovet for ekstra sikring, og konsekvenser for drift og
vedlikehold.



K5c variant1 med dobbeltspor Arna – Vaksdal og enkeltspor videre til Voss kommer
best ut kapasitetsmessig og kjøretidsmessig av alternativene vurdert i den
supplerende utredningen. Dette alternativet gir mulighet til å fremføre et godstog i
timen inn mot Bergen i rushtiden, et tiltak som reduserer framføringstiden til
godstogene ytterligere. Løsningen gir mulighet for felles bygging, og utløsning av
gevinsten som en felles vei/bane utbygging gir. Samtidig er dette alternativet nesten
like dyrt som K5 fra KVUen, men uten de samme egenskapene som et
gjennomgående dobbeltspor vil gi.



K5b: Dobbeltsporparseller gir god effekt for sikkerhet slik de er plassert i den
supplerende utredningen. Løsningen kommer derimot dårlig ut når den måles mot
krav og effektmål i KVUen. K5b kommer dårligst ut mht. kapasitet og kjøretid. K5b vil
gi et lite robust tilbud med høy framføringstid for godstog i rush. K5b er i tillegg
avhengig av mange tiltak for å håndtere et ønsket rushtilbud. Dette alternativet er
imidlertid billigst, men kostnadsgevinsten som en felles bygging med veg gir utgår,
da nye dobbeltsporparseller må bygges i sammenheng med dagens infrastruktur.



K5c variant 2 er ikke like sterk som variant 1, men den hever seg godt over alternativ
K5b i det den gir betraktelig høyere robusthet i rushtimen og bedre framføringstider.
Dette alternativet medfører en kostnadsreduksjon sammenlignet med konsept K5 i
KVU Voss – Arna, men også her må totalbildet vektlegges ved at innsparingen ved
en felles løsning vei/bane reduseres betraktelig.

En gjennomgang og vurdering av løsninger med lavere investeringsnivå viser at de ikke gir
de effekter man ønsker å oppnå for en trygg og pålitelig bane med redusert reisetid og god
kapasitet for gods Jernbaneverket anbefaler derfor at KVUens K5 legges til grunn for en
videre planlegging av strekningen Voss – Arna.
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Etappevis utbygging
I den supplerende utredningen er det sett nærmere på et første byggetrinn.
På strekningen mellom Arna og Romslo går vei og bane hver for seg i K5. Det er derfor gjort
en vurdering av effekten av å starte fellesprosjektet ved Romslo eller Trengereid, og la
banestrekningen Arna-Romslo/Trengereid være en enkeltsporet strekning. Som tidligere
omtalt vil dette ha konsekvenser for effekten som kan tas ut av en ny dobbeltsporet parsell.
Utbygging i enden av strekninger; her fra Arna -Bergen, vil alltid gjøre det mulig å beholde
ruteplan og kryssinger uendret på enkeltsporsdelen av strekningen, mens det tas ut full
effekt av dobbeltsporet og tidsbesparelse inn mot endestasjonene. Det er derfor sikrere å
oppnå en kjøretidseffekt med utbygging av dobbeltsporparseller i endene. I dag har
strekningen Trengereid – Takvam laveste linjehastighet på strekningen. I KVUen er
konklusjonen at ut fra et kapasitetsperspektiv anbefales det å bygge ut fra Arna mot Voss.
Gjennom KVU-arbeidet anbefalte både Jernbaneverket og Statens vegvesen å starte
utbyggingen fra Arna til Vaksdal som en første etappe. Samlet kostnad for utbygging av
vei/bane på strekningen Arna – Vaksdal er 9,2 mrd. For jernbanen går strekningen fra Arna
og frem til et punkt på dagens trasé ca 2 km sør for Vaksdal. Kostnad for denne etappen for
bane er 5,4 mrd.
Tilpasning til dagens infrastruktur ved etappevis bygging gir utfordringer. Kryssløsning og ny
stasjon i Vaksdal er lagt høyere enn dagens stasjon i K5. Dagens stasjon ligger på en smal
hylle ved sjøen, og det er ikke mulig å få til ny stasjon/kryssløsning ved denne. For å få til
hovedgrepet i K5 (felles vei- og banetunnel) må ny trasé legges høyere. I KVU-en er det vist
hvordan man kan avslutte mot Vaksdal ved å gå ned på eksisterende spor før Vaksdal.
Denne løsningen gir god rassikring på strekningen, men ikke helt frem til Vaksdal. Denne
løsningen har altså en kostnadsmessig fordel, men leverer dårligere på sikkerhet.
Jernbanens avslutning frem mot Vaksdal må optimaliseres jfr. de siste alvorlige
skredhendelsene på Boge.
Å forlenge første utbyggingsetappe til også å omfatte strekningen fram til og med Vaksdal,
vil gi store ekstrakostnader ved tilrettelegging for drift av den nye traséen (anslått til 1,4 mrd.
for bane).
Det er derfor også vurdert å forlenge en første etappe til Stanghelle. Ved Stanghelle
sammenfaller ny og gammel trase, noe som gir reduserte ekstrakostnader. En etappe forbi
Vaksdal og frem til og med Stanghelle vil gi fullgod effekt for ras også på denne strekningen,
og reduserte ekstra kostnader for påkobling til eksisterende trase (anslått til 0,1 mrd. i den
supplerende utredningen).
Tabell 9 i rapporten viser at kjøretidsgevinsten Arna – Voss kan være opp til ca. 40 min i
alternativene K5a og K5c1 sammenlignet med dagens kjøretid. Dersom man bygger
dobbeltspor Arna- Stanghelle utgjør det grovt regnet 1/3 av strekningen Arna – Voss. Man
skulle da kunne forvente en reduksjon i framføringstid på 10 – 15 minutter for persontog
avhengig av togslag, ruteopplegg og trase. En lengre dobbeltsporparsell vil også gi mulighet
for et ruteopplegg der kryssing legges til dobbeltsporparsellen og tidstap ved kryssing på den
eksisterende delen av traseen reduseres.
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Tabell 12. Oversikt over kostnader ved en etappevis utbygging:
Jernbane
Strekninger med
kostnader for bane:

Anbefaling KVU
Arna - Vaksdal
Arna til og med
Vaksdal
Arna til og med
Stanghelle

Arna- 2 km før Vaksdal
Arna- Trengereid 3,3
Trengereid-Vaksdal 3,2
Arna-Trengereid 3,3
Trengereid-Vaksdal 3,2
Vaksdal-Stanghelle 2,7

Vei

Ekstrakostnad ved
etappevis utbygging:
Kobling til dagens trase
for bane

Sum i mrd.
bane

-

5,4

3,8

9,2

1,4

7,9

3,8

11,7

0,1

9,3

5,8

15,1

Sum i
mrd. vei

Totalt

Anbefalingen på grunnlag av den supplerende utredningen er at en første utbyggingsetappe:




Enten følger anbefalingen fra KVUen, med en første etappe mellom Arna og
Vaksdal, men i et videre planarbeid optimaliseres avslutningen før Vaksdal i forhold
til skred og kapasitet
Eller at det planlegges en første etappe helt fram til og med Stanghelle. Etappen vil
gi økt rassikring, men har også høyere kostnad.

Videre anbefales det at det tidlig gjennomføres sikring av strekningen mellom Bulken og
Evanger med rasgjerder og andre tiltak.
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