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Behovsanalyse - innspill
Deres hjemmeside, og følger oppfordringen om å komme med innspill
foreløpi ge BehovsanalYsen.

Vi viser til

til

den

Det er uttrykt at det viktigste formål med utbyggingene er å oppnå en bane som er
konkurransedyktig sammenlignet med bil og buss.

Vi mener at utbyggingstakten må økes betraktelig. En antydet ferdigstillelse først i 2040 er alt
for sent. E6 og eiA tygges nå ut som 4-felts motorvei (Klasse A). Det bøt være et mål at
jernbane og u"i minsi feidigstilles samtidig, men helst jernbane først slik at passasjerene
venner seg til bruk av tog fremfor bil og buss.
Samtidig ønsker vi en helhetlig utbygging og en fremdrift som gir raske resultater og minst
ulemper for passasjerene.

Nedenfor følger kommentarer for de enkelte banestrekninger

Østfoldbanen

Av Verkstedrapporten fremgår det at det er enhetlig oppslutning om at reisetid og stasjoners
er
sentrale plassering er de vikligste elementer for å oppnå en konkurransedyktig bane- Dette
imidlertid ikke fulgt opp med tilfredsstillende dokumentasjon i Behovsanalysen for
strekninger med linj eavkorting.
Moss og Sarpsborg
I kapittel2.4.1 VEG, figur 2.7 fremgår at det er meget stor trafikk mellom
Man kan regne med at
og uid.r" mot Halden. I-retning Freårikstad er traflkken mer beskjeden'
markedsandel mot Fredrikstad. Videre mot Sarpsborg og
ie"rnbanen har tilfredsstillende
her en stor del av både
Halden stiller jernbanen svakt fordi reisetiden er for lang. Bussen tar
pendlertrafikk og generell trafikk.
jernbanen har et
Dette underbygges videre i kapittel 2.4.2.JERNBANE' Figur 2.11 viser at
kraftig fall i trafrkken syd for Fredrikstad'
utgangspunkt' Her
Ved beregning av potensialet har man benyttet eksisterende trafikktall som
alternativ 2 i
er det ikke tatt herrsyn til innkortingen av linjen i utbyggingsforslagene
E6 til sarpsborg'
går
langs
og
Haug
fra
Mulighetsstudien. Forsl ag2C,2Dåg2E grener av

Altemativ 2D, som benytter eksisterende stasjon i Sarpsborg og bro over Glomma, har også
den fordel at det er kostradsmessig gunstig. Vi forutsettes at det utføres en del linjeutretting
på strekningen Haug-Fredrikstad, men at linjen Haug-Sarpsborg beholdes stort sett uendret.

Vi foretrekker alternativ 2D. For en riktig vurdering

av trafikkpotensialet må det
gjennomføres ny beregning for nevnte altemative traseer.

Vestfoldbanen
I Behovsanalysen kapittel 2.4. Transportinfrastruktur og tilbud - jernbane, viser figur 10
fremføringshastigheten for de tre Intercity-strekningene. Vestfoldbanen kommer svært dårlig
ut. Oslo-Tønsberg har midlere hastighet 65 km/h.
På strekningen Larvik-Porsgrunn er det lange parseller med 50 og 60 km/h, kfr. figur 13.
Dessuten erstrekningen l0 km lenger enn E 18. Porsgrunn/Skien er det største markedet på
Vestfoldbanen, men trafikken er naturlig nok svært liten slik det fremgår av figur 14.

Trafikkutviklingen er negativ for jernbanen, kfr. figur I l Etter hvert som E 18 utbygges til 4felts motorvei vilger stadig flere å benytte bil. For arbeidsreiser til Oslo hemmes imidlertid
jembanen
denne uwiklingen av køpråblemet på veien mellom Asker og oslo. Det positive for
i denne forbindelse er at kapasitetsøkning på veien ligger langt frem i tid.

Vi

synes beregnet trafikkvekst på strekningen Larvik-Porsgrunn

virker svært beskjeden. Er

til linjeforkortelsen? Med ny bane frem til Eidanger åpner det seg også et
marked frem til Kragerø. Det er meget mulig at mange vil velge bil til Porsgrunn og toget
videre. Det vil ogsåiære naturlig med matebusser til og fra Porsgrunn for reisende til og fra
det her tatt hensyn

eksempelvis Kragerø.

onsproblematikk o g tras6valq
i V"tkrt"drupporten er det stor oppslutning om behovet for sentral plassering av stasjoner.
Imidlertid er flere av forslagene svært kostbare og krevende å realisere.
Stasj

Horten betjenes via Skoppum. Det foreligger forslag til ny tras6 og stasjon på Bakkenteigen,
begrunnet med at det her ligger høyskole og at det vil komme næringsutvikling.
er en dårlig løsning sammenlignet med traseen over Skoppum. Det begrunnes
med at kulturlandskap, naturreservat og dårlige grunnforhold vil forsinke prosjektet og øke
kostnadene. Erfaringsmessig bør man unngå konflikt med kulturinteresser og naturhensyn.
betjene
Matebusser må man-uanseu ha for å betjene Horten. Disse kan sikkert også rasjonelt

Vi mener dette

Bakkenteigen.

I Tønsberg foreligger forslag om nedsenket stasjon og tras6 over Nøtterøy. Dette er
svært lang tid å
fordelaktig ror uyritvikling. imiatertid blir kostnadene svært store og det vil ta
tras6'
bygge. VimeneiAerfor man bør velge utbygging langs eksisterende
vel
I Larvik er det forslag om å legge stasjonen i fielt under torget. Dette vjrker meget
utbygging
vememyndighetermot
begrunnet da det vil komme meget sterke innvendinger fra
mener derfior
av?obbeltspor gjennom Hammerdalen vestover fra Laruik mot Farriseidet. Vi
man bør basere seg på å legge stasjonen under torget'

Hastighet
I Mulighetsstudien er det vurdert to alternativ. Alternativ 1 med hastighet 200 km/h og
altemativ 2 med 250 km/h.

Vi anbefaler altemativ 1,200 kmlh, hvilket begrunnes med at linjeføringen gjennom de ulike
bysentra blir enklere. Det er behov for betjening av alle byene, noe som innebærer hyppige
stopp og liten gevinst ved større hastighet. For parsellen Larvik-Eidanger bør man legge 250
km/h til grunn, da den er så lang at det blir en gevinst, samtidig som ekstrakostnaden er
beskjeden.

Ved videreføring av banen mot Kristiansand blir ekstra kjøretid ved å velge alternativ
gjennom Vestfold ikke så stor at det vil ha betydning for konkurransekraft frem til
Kristiansand.

1

Dovrebanen
Behovsanalysen tabell 2-3 Markedsandeler reiser til/fra Oslo og Akershus viser at jernbanen
har en markedsandel på 31,5 o . Slik ville det ikke vært uten Gardermobanen, og viser hvor
viktig hastigheten er; kfr tabell 2-5 Dagens reisetider med tog, bil og buss.
Kapittel 5.2. I omhandler de arbeidsreisendes behov
Her er reisetid angitt som viktig

Kapitel 5.2.2 onthandler fiitids- handels- og servicereisendes behov
Hei er ikke reiseti d førtopp. Det virker helt ulogisk. Skal man på besøksreise er det naturlig
velge bil hvis reisetiden med tog er lang.

å

I KVU - Verkstedrapporten kapittel 9 Mulige utbyggingskonsepter, er det beregnet kjøretider
for alternativ I 200 kmlh og alternativ 2250 km/h. Det viser seg at kjøretiden blir praktisk talt
den samme for de to alternativene, henholdsvis 1:18 og l:15 for direktetog, kun 3 minutter
spart Oslo-Lillehammer.

Det har vært en del kritikl< av trasdvalg for strekningen Eidsvoll-Kleverud som dimensjoneres
etter alternativ 1 200 km/h. Når det gielder reisetid er dette imidlertid et greit valg.

Sammenfatning
Vi mener man i hovedsak kan velge 200 km/h, men bygge for 250 kmlh der dette
kostnadsmessig og ellers er mulig. Særlig gielder dette syd for Moss, syd for Larvik og nord
for Tangen.
Vi menår det er riktig at stasjonene ligger i sentrum av byene, med sterk vekt på enkel
overgang til buss og kort vei til parkering'
Linjeavkorting bør giennomføres så langt det er mulig.
Man bør unngå konflikt med miljø- og verneinteresser'

Vi

haper våre innspill er

Med vennlig hilsen

til nytte,

og hører gierne fra Dem igien

