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4.4 Fra Midt-Telemark til Skien, beskrivelse av anbefalt trasé 

4.4.1 Fra avgreiningen i nord til Nordagutu stasjon 

Sett fra Notodden, vil forbindelsen til Grenland begynne ved Hjuksebø, nær nordenden av en 
vel 1,2 km lang, rettlinjet strekning på Vestlandsbanen, i skogsterreng nedenfor rv 360 og ca. 
300 meter vest for eksisterende Hjuksebø stasjon på Sørlandsbanen. Sørgående spor vil greine 
av fra Vestlandsbanen mot sørvest, dreie mot sørøst og krysse på bro over Vestlandsbanen ca. 
100 meter nord for gården Op-hagen (km 1,1),78 mens nordgående spor vil komme inn på Vest-
landsbanen fra sørøst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 11: Nedenfor Op-hagen er det planlagt fire jernbanespor. Vestlandsbanen vil ligge ca. 8 meter under bakkenivå 
i skogen vest og nedenfor gården, mens sørgående spor til Grenland vil gå over innmark, nederst ved skogskanten, 
ca. 90 m fra bolighuset, på lav fylling. Nordgående spor fra Grenland vil ligge 10 meter nærmere gården, på bakke-
nivå og bak en støyskjermvegg. Bildet er tatt mot nordvest, med Heddalsvatnet i bakgrunnen. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Dette avgreiningspunktet fra Vestlandsbanen kan synes å ligge unødvendig langt mot nord, 
men det gir et godt utgangspunkt for linjeføringen mot sør. Høyhastighetsbanen bør f.eks. helst 
ligge øst for de store jordbruksarealene ved Vårheim. Det tilsier å legge traséen ca. 125 moh. 
ved Holtsås, noe som ikke vil være mulig hvis banen skulle greine av fra Vestlandsbanen på et 
sted nærmere Nautesund.79 Samtidig vil en trasé øst for jordbruksarealene også ha den forde-
len at den nye linjen ikke vil ligge langt fra Sørlandsbanen (som vil bli fjernet her når ny bane 
står ferdig), slik at det ikke dannes nye barrierer og ikke nye områder belastes med togstøy. 

                                                
78 Opplysninger av typen ”(km ...)” refererer til den såkalte kilometreringen. Begynnelsen på avgreiningen (sørgående 
spor) ligger ved km 0,0. Hvis et sted ligger f.eks. ved km 1,1, så ligger det 1,1 km fra begynnelsen av avgreiningen, 
regnet etter banedistansen. 
79 Det skyldes at avstanden vil bli for kort til å kunne overvinne høydeforskjellen med størst tillatt stigning (1,25 %), 
også fordi Vestlandsbanen er planlagt med størst tillatt fall fra avgreiningspunktet (86 moh.) mot Nautesund. 
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Detaljkart 2: Vestlandsbanen og forbindelsen til Grenland, fra avgreiningen i nord til Holtsås. © Norsk Bane AS. Dag-
strekninger er vist i rødt, broer i gult, tunneler i grønt og kulverter i cyan. Tunneler og broer på mindre enn 25 meters 
lengde er ikke inntegnet. Kilometerangivelsene (blå merker) viser distansen fra avgreiningens begynnelse (sørgå-
ende spor). Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 
 
Det forslås derfor å føre høyhastighetsbanen i en 2155 meter lang tunnel med størst tillatt stig-
ning fra Op-hagen til Lykkja,80 og videre derfra i dagen øst for Hegna81 og til nå nedlagte Holtsås 
stasjon. Der vil den nye banen ligge like øst for Sørlandsbanens spor og komme opp i samme  

 
                                                
80 Tunnelens sydportal vil ligge ca. 80 meter sørøst for bolighuset i Siljuåsvegen 145, like før den nye linjen vil krysse 
under Sørlandsbanens spor (som vil bli fjernet etter fullført anleggsarbeid). På dette stedet vil banen ligge 115 moh., 
13 meter lavere enn Sørlandsbanen. Tillatt hastighet er 260 km/t. 
81 Banen vil komme svært når bebyggelsen. Avstanden fra banens støyskjermvegg til bolighuset i Kikjavegen 46 vil 
bare bli 30 m, og 50 m til bolighuset i Kikjavegen 47. Sporene vil ligge 2 meter under bakkenivå ved Kikjavegen 46, 
men skjæringsdybden vil øke mot sør, opp til 10 m sørøst for tunet i Kikjavegen 47, like før kryssingen av Sørlands-
banens trasé. Det vil bidra til ytterligere støydemping. (Under anleggsarbeidet vil Sørlandsbanen bli flyttet til østsiden 
av den nye linjen, og senere lagt ned. En må altså ikke bygge en midlertidig bro over den nye linjen.) Det er også 
vurdert å flytte traséen ca. 30 m mot øst, men det vil bl.a. kreve vesentlig krappere svinger i tunnelen nord for Lykkja. 
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høyde i søndre del av stasjonsområdet. Denne ca. 4,3 km lange delstrekningen nord for tidli-
gere Holtsås stasjon vil sannsynligvis bli bygd på samme tid som Vestlandsbanen fordi den vil 
muliggjøre en forbindelse mellom Vestlandsbanen og Grenland via Sørlandsbanen Holtsås – 
Nordagutu og Bratsbergbanen Nordagutu – Porsgrunn. For en slik forbindelse finnes det ikke 
andre velegnete løsninger fordi Vestlandsbanen ikke vil ha noe berøringspunkt med Sørlands-
banen mellom Meheia (midtveis mellom Kongsberg og Notodden) og Bø. 

Det ble også vurdert om strekningen nord for Holtsås vil kunne legges litt lenger vest, på en opp 
mot 8 meter høy fylling over jordene like vest for Hegna. Da vil tunnelen fra Hagen ikke gå fram 
til Lykkja, men bare til den bratte fjellskråningen nordøst for Kleiverud, og slik bli ca. 700 meter 
kortere. En slik trasé vil imidlertid kreve lite ønskelige inngrep i bebyggelse og jordbruksarealer, 
og ble derfor forkastet. 

Sør for Holtsås og fram til den planlagte stasjonen på Nordagutu ligger mesteparten av anbefalt 
trasé fortsatt ovenfor og øst for kulturlandskapet, på fjellgrunn i skogsterreng eller på bro. De to 
første broene er 145 og 630 meter lange, hhv. over Holts-åa og Sørlandsbanens trasé og over 
Grotmoldalen82 (fra km 4,9). Høyhastighetsbanen vinner fortsatt høyde på disse to broene, men 
stigningen flater ut så snart banen er kommet opp på en bred ”avsats” på vestsiden av Hauge-
dalsåsen. Der går linjen i lav skjæring, fram til en 100 meter lang bro (fra km 6,2) over Gvåla-åa 
og Sørlandsbanens trasé. Same spor krysses enda en gang, i en opp mot elleve meter dyp fjell-
skjæring gjennom Svartåsen, ni meter over hvelvet til Sørlandsbanens tunnel gjennom samme 
åsrygg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 12: Høyhastighetsbanen vil krysse på bro over Grotmoldalen (bak og litt til venstre for høyspentmasta) og ås-
ryggen sør (til høyre) for Grotmoldalen, fram til Haugedalsåsen (med mørkere trær, til høyre i bildet). Søndre del av 
den 630 meter lange broen vil så vidt ligge over tretoppene. Broen vil være del av en nesten 5 km lang strekning som 
ikke har en eneste tunnel og mange parti med fin utsikt for togpassasjerene. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
                                                
82 Søndre del av broen vil ligge bare 7 m øst for løa på gården Haugedal, men med sporene 26 m over bakkenivå. 
Broen vil også gå høyt over Sørlandsbanens trasé og beitemarka vest for Bergsland. Tillatt hastighet er 280 km/t. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Telemarkslinken – forbindelsen mellom Vestlandsbanen og Grenland                         Rapport desember 2014        39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljkart 3: Vestlandsbanen og forbindelsen til Grenland, fra Holtsås i nord og avgreiningen i vest til Dalsvatn i sør. 
© Norsk Bane AS. Dagstrekninger er vist i rødt, broer i gult og tunneler i grønt. Tunneler og broer på mindre enn 25 
meters lengde er ikke inntegnet. Kilometerangivelsene (blå merker) viser distansen fra den nordre avgreiningens be-
gynnelse (sørgående spor). Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 
 
Omtrent 400 meter sør for Svartåsen, like sør for en høy fylling på vestsiden av Skåpilmyra,83 vil 
banen komme opp på den store breelvavsetningen som ble dannet på Sundsmoen mot slutten 
av siste istid. Avsetningen består av tørr grus og sand. På østsiden av kraftlinjen,84 der banen 
og Nordagutu stasjon er planlagt, er det heller ikke mer enn noen meter ned til fjellgrunnen. Det 
gjør det enkelt å bygge et solid fundament for sporene. 

Nordagutu stasjon (ved km 8,1) vil ha fire spor: to spor i midten, for tog som kjører strekningen 
mellom Notodden og Skien uten opphold, og to spor på utsiden, langs ytre plattformer, for tog 
                                                
83 Anbefalt trasé går midt gjennom to bygninger som tilhører skytebanen på Sundsmoen. Disse må rives eller flyttes 
mot øst eller nordøst. Målskivene ligger ca. 300 meter lenger øst og er ikke i konflikt med jernbaneplanen. 
84 Kraftlinjen bør tas ned og legges i sjakt langs banen, ikke minst for å redusere miljøbelastningene og øke forsy-
ningssikkerheten. (Høyhastighetsbanen vil være 100 % inngjerdet og overvåket.) Dette gjelder ikke bare ved Norda-
gutu, men bl.a. for hele strekningen sør for Notodden.  
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som skal stoppe på Nordagutu. De to ytre sporene vil greine av fra gjennomgangssporene alle-
rede nær Svartåsen og først komme inn igjen på gjennomgangssporene i tunnelen like sør for 
stasjonen. Firesporsstrekningen vil altså bli ca. 1,8 km lang. Det er gunstig når raske persontog 
skal kjøre forbi et godstog, særlig ved en forgreining som ved Nordagutu stasjon.85 

Samtidig vil de ytre sporene – og bare disse – være knyttet til banen til og fra Bø, slik at tog 
mellom Bø og Skien vil kjøre langs plattformene, i 160 km/t eller mindre.86 Ideelt sett bør slike 
tog også ha mulighet til å bruke de to midtliggende sporene gjennom Nordagutu stasjon, men 
det vil bl.a. kreve en vesentlig krappere sving mellom stasjonen og broen over Sauar-elva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 13: Den nye stasjonen på Nordagutu er planlagt med fire spor, øst for (til venstre for) høyspentlinjen på Sunds-
moen. Sporene vil ligge 149 moh., dvs. ca. 2 meter under bakkenivå i mesteparten av stasjonsområdet. De 400 m 
lange plattformene vil strekke seg i 50 meters lengde inn i den 855 m lange tunnelen som er foreslått under Kjøre-
kleivåsen i bakgrunnen. Reisetidene til Skien, Notodden og Bø vil bli hhv. 11, 8 og 8 minutt. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

4.4.2 Fra avgreiningen i vest til Nordagutu stasjon 

I tillegg til avgreiningen nordøst for Nautesund, se forrige kapittel, er det behov for en avgreining 
for tog mellom Grenland og Midt-Telemark, Vest-Telemark og Vestlandet. Avgreiningspunktet er 
planlagt i Vestlandsbanens 8,7 km lange tunnel mellom Sætersbø og Nautesund, knapt fire kilo-

                                                
85 Et langt spor til forbikjøring av godstog gjør det mulig for godstogene å holde langt høyere hastighet når de tar av 
fra gjennomgangssporet enn når sporet bare så vidt er lengre enn godstoget. Dermed blir gjennomgangssporet tidli-
gere ledig for andre tog som følger etter, og banen får større kapasitet. Ved Nordagutu er det også viktig at et gods-
tog fra Notodden mot Grenland vil kunne ta av fra gjennomgangssporet og stoppe utenfor Nordagutu stasjon, altså 
før det vil komme inn på og blokkere sporet fra Bø til Skien, se neste avsnitt i hovedteksten.  
86 Det skyldes hastighetsbegrensningen til 145 km/t i svingen mellom Nordagutu stasjon og broen over Sauar-elva. 
Det ville derimot ikke vært forsvarlig å la tog kjøre langs plattformer i 230 km/t eller mer, fordi reisende som oppholder 
seg på plattformen, vil kunne bli sugd inn under toget. Gjennomgående persontog mellom Notodden og Skien må 
derfor ha egne spor som ikke ligger langs en plattform. 
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meter øst for tunnelens vestre portal, 77 moh. Det er et kompromiss mellom anleggskostnad og 
driftsøkonomi. Strekningen mellom avgreiningspunktet og broen over Sauar-elva ville blitt kor-
tere og rimeligere, hvis avgreiningspunktet lå lenger øst. På annen side ville Vestlandsbanen da 
fått sterkere fall ned til Nautesund og / eller avgreiningen i retning Nordagutu stasjon fått sterkere 
stigning opp til broen over Sauar-elva. Samtidig ville avgreiningen fått krappere svinger. 

Anbefalt trasé består av et østgående spor som greiner av fra Vestlandsbanen mot sørøst, og 
et vestgående spor som kommer fra sørøst, krysser over Vestlandsbanen og kommer inn på 
denne fra nordøst. Avstanden fra avgreiningspunktet til en første dagstrekning (vest for broen 
over Sauar-elva) er ca. 4,1 km.  

Denne ca. 250 meter lange dagstrekningen er planlagt sørvest for gården Sanden, på nord-
siden av et framspring i dalsiden, 112 moh. Der er det gode betingelser for å bygge en tunnel 
mot vest fordi fjellgrunnen ikke er dekket av dype lag med grus eller leire, slik det er tilfellet de 
fleste andre stedene i området.87  

Den store broen er planlagt i 105 meters høyde vinkelrett over Sauer-elva og vil bli 1060 meter 
lang. På østsiden av broen begynner banen å dreie fra øst mot sør i en sving for 145 km/t, like 
nord for tre fredete gravfelt på Sundshaugen. Linjen ligger i ca. 500 meters lengde på en opp 
mot 10 meter høy fylling, før den skjærer gjennom grustaket i Kyrkjehaugen, krysser på bro over 
Sørlandsbanens trasé og kommer inn på stasjonsområdet på Sundsmoen.  

Sørgående spor kommer inn til Nordagutu stasjon lengst vest, mens sporet for tog i motgående 
retning går nordover fra østre del av stasjonen og krysser i kulvert under tre spor: den dobbelt-
sporete banen for gjennomgående tog mellom Notodden og Skien og det sørgående sporet 
som greiner av fra denne banen ved Svartåsen, for tog som skal stoppe på Nordagutu stasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 14: På toppen av Sundshaugen (i bakgrunnen) ligger tre fredete gravfelt. Banen er derfor planlagt over dyrka 
mark i ca. 200 meters lengde, nærmest skogskanten, på høy fylling. Bildet er tatt mot sør. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
87 Se også bilde 10 i kap. 4.2.3.  
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4.4.3 Fra Nordagutu stasjon til Valeseter 

Sør for den nye stasjonen på Nordagutu er det planlagt en 855 m lang tunnel gjennom Kjøre-
kleivåsen. I denne tunnelen dreier linjen mot sør-sørøst, slik at den kan ligge på fjellgrunn i 
skogsterreng øst for Kleiv (km 9,2). Gårdsbebyggelse og jordbruksareal vil ikke bli berørt. 

Banen krysser Ådalen på en 130 meter lang bro, ca. 300 meter vest for Løkjin naturreservat, og 
går like etter broen inn i 2270 meter lang tunnel fram til Dalsvatn. Strekningen mellom stasjonen 
på Nordagutu og broen over Ådalen er planlagt med stigning mot sør, men denne flater ut i tun-
nelen til Dalsvatn. Det gjør det mulig å oppnå god fjelloverdekning over tunnelen ved Rogholt-
tjønn naturreservat som på det nærmeste ligger kun 50 meter øst for tunneltraséen (km 11,0).88  

Det ble også vurdert om strekningen sør for Nordagutu stasjon skulle få størst tillatt stigning helt 
fram til Rogholt, slik at høyhastighetsbanen i noen hundre meters lengde kunne gå i dagen like 
vest for Rogholt-tjønn naturreservat. Der ville banen imidlertid ligge i dype skjæringer, med til-
svarende risiko for påvirkning av vannstrømmene i og ut av tjernet. Denne trasévarianten ble 
derfor forkastet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 15: Sør for Nordagutu stasjon dreier banen mot sør-sørøst, slik at den kan ligge i den skogkledde fjellskrånin-
gen øst for (bak og til venstre for) jordbruksarealene ved Kleiv, ca. 100 meter øst for løen på gården. Kraftlinjen, som 
i dag går over innmarka, vil kunne legges i sjakt langs banen, jfr. fotnote 84. Linjen er dimensjonert for 300 km/t. Foto: 
© Norsk Bane AS. 
 
 
Også sør for Rogholt har tunnelen fra Ådalen bare svært liten stigning. Tunnelen kunne blitt kor-
tere ved sterkere stigning, men da ville banen kommet opp i dagen i et rasutsatt område neden-
for Skulssnippen. Det foreslås derfor en noe lengre tunnel og en mer østlig linjeføring under fjel-
let, framfor en kortere tunnel og en dagstrekning gjennom ura lenger vest. 

                                                
88 Laveste terrengpunkt over tunneltraséen ligger 193 moh., mens sporene er planlagt 169 moh. Ved ca. 8 meters 
innvendig tunnelhøyde gir det 16 meter overdekning, for det meste fjell. 
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Detaljkart 4: Forbindelsen mellom Vestlandsbanen og Grenland, fra Dalsvatn til Valeseter. © Norsk Bane AS. Dag-
strekninger er vist i rødt, broer i gult og tunneler i grønt. Tunneler og broer på mindre enn 25 meters lengde er ikke 
inntegnet. Kilometerangivelsene (blå merker) viser distansen fra den nordre avgreiningens begynnelse (sørgående 
spor). Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 
 
Denne mer østlige linjeføringen gjør det også mulig å begrense inngrepene i strandsonen langs 
Dalsvatn. Ved Vihus (km 13,1) ligger linjen minst 100 meter fra bredden av innsjøen og i aksep-
tabel avstand fra to av de tre fritidseiendommene i området. Der har banen også sitt høyeste 
punkt i en dyp fjellskjæring, 180 moh. 

Sør for Vihus ligger et parti med fjellsider som reiser seg rett opp fra Dalsvatn (fra km 13,6). An-
befalt trasé ligger i ca. 270 meters lengde på fylling i innsjøen, noen meter fra fjellfoten. Noe av 
det samme er planlagt i ca. 80 meters lengde ved sørenden av Dalsvatn: sporene vil gå over 
land, men fyllingsfoten vil ligge i vannet. Disse fyllingene i en uregulert innsjø vil kunne unngås 
hvis banen flyttes østover, i tunnel. Det vil imidlertid ikke bare kreve 350 meter tunnel, men ca. 
1,5 km ekstra tunnel, fordi banen da ikke vil kunne gå i dagen mellom de to nevnte fyllingene og 
heller ikke gjennom dalføret sør for Dalsvatn. Disse merkostnadene synes ikke å stå i forhold til 
gevinstene, også fordi det i samme område allerede finnes en vei delvis på fylling i innsjøen. 
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Bilde 16: Bukten på motsatt side av innsjøen er en av de to stedene der høyhastighetsbanen er planlagt på fylling i 
Dalsvatn. Lenger nord (nedenfor høyspentmastene) og lenger sør vil banen gå i til dels dyp fjellskjæring. Bildet er tatt 
fra et kjørende tog på Bratsbergbanen, og er derfor litt uskarpt i framgrunnen. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Sør for Dalsvatn går anbefalt trasé i ca. 750 meters lengde langs østre fjellside i et myrlendt dal-
føre, fram til en 1615 meter lang tunnel til Spirdalen (fra km 15,2). Der foreslås det en 375 meter 
lang dagstrekning omtrent 100 meter nord for slåtteengene ved Hanskås. Ved en slik lokalise-
ring vil tunnelen krysse grensene mellom forskjellige bergarter (vekselvis kvartsitt og gneis) 
noenlunde rettvinklet, samtidig som dagstrekningen holder god avstand til de rasfarlige ham-
rene nordvest for Hanskås. 

I området mellom Spirdalen og Valeseter ligger terrenget mye høyere enn en bane vil kunne gå 
opp til. Der er det planlagt en 4130 meter lang tunnel, den lengste mellom Nordagutu og Pors-
grunn. Linjen vil komme ut i dagen i 158 moh. (km 21,3), omtrent 500 meter nord for Valeseter, 
like nedenfor Skotfossen i Gardvasselva. Der begynner en lang strekning med mye fin utsikt for 
togpassasjerene. Bare 15 % av den 17,2 km lange strekningen fram til Skien stasjon vil ligge i 
tunnel eller under overganger for vilt. 
 

4.4.4 Fra Valeseter til Limi 

Øst og sørøst for Valeseter finnes et bredt, skogkledd dalføre med for det meste gode funda-
menteringsforhold og nesten ingen bebyggelse. Det ligger noen koller i dalbunnen, men de 
fleste stedene er det mulig å svinge utenom disse, selv om banen er dimensjonert for 300 km/t. 

Ca. 700 meter øst for Valeseter (ved km 22,3) vil høyhastighetsbanen krysse Bratsbergbanen 
på samme høyde. Det ble også vurdert å føre den nye linjen i kulvert under Bratsbergbanen, 
men da vil en måtte bygge hele den ca. 800 meter lange strekningen øst for Gardvasselva i en 
ca. ti meter dyp skjæring, og ikke som anbefalt trasé, omtrent på bakkenivå. Dessuten vil en 
måtte legge banen i kulvert under Gardvasselva, og bygge ca. 200 meter ekstra tunnel vest for 
elva.  
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Detaljkart 5: Forbindelsen mellom Vestlandsbanen og Grenland, fra Valeseter (like utenfor venstre kartkant, lengst 
i nord) til Limi. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er vist i rødt, broer i gult, tunneler i grønt og rasoverbygg i fiolett. 
Tunneler og broer på mindre enn 25 meters lengde er ikke inntegnet. Kilometerangivelsene (blå merker) viser distan-
sen fra den nordre avgreiningens begynnelse (sørgående spor). Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 
 
Øst for broen over Sagtjernelva (km 23,0) blir dalen noe trangere, for så å utvide seg igjen ved 
Nisterud. Anbefalt trasé dreier gradvis mot sørøst og følger den noe ujevne dalsiden i sør. Det 
krever enkelte steder noen, opp til 12 meter dype fjellskjæringer, f.eks. rett nord for Såteåsen, 
og en 215 m lang tunnel (fra km 24,6) like før kryssingen over fylkesvei 44. Flere av skjærin-
gene vil gi gode muligheter til å bygge viltoverganger som glir godt inn i terrenget. 

Ved Nisterud er det planlagt en 555 meter lang bro (fra km 25,3), for det meste like sørvest for 
Bratsbergbanens trasé. Nordvest for nåværende Nisterud stasjon89 vil broen imidlertid ligge i ca. 
150 meters lengde også rett over Bratsbergbanen, ca. 15 – 16 meter over bakkenivå. Der vil en 
måtte flytte eksisterende spor ca. fem meter til sides for å få plass til bropilarene. 

                                                
89 Nisterud stasjon er den eneste stasjonen mellom Nordagutu og Skien som fortsatt blir betjent av tog på Bratsberg-
banen, men kun ved behov, ikke som ordinært stoppested. Se også kap. 4.3.  
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Bilde 17: Ved Nisterud er den nye linjen planlagt på en 555 meter lang bro, delvis rett over og nesten parallelt med 
Bratsbergbanen, ca. 15 – 16 meter over bakkenivå. Det krever at svingen i bakgrunnen flyttes ca. fem meter til høyre. 
Bildet er tatt fra Nisterud stasjon mot vest, mens broen vil gå fra vest-nordvest mot øst-sørøst. Skiltet med ”15” viser 
at Bratsbergbanen her har 1,5 % stigning. Høyhastighetsbanen er planlagt med 1,25 % stigning fram til broen over 
Sagtjernelva, noe som også er det maksimale for nye baner for gods- og persontrafikk. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Sør for Nisterud begynner dalføret igjen å bli trangere. Det har lykkes å finne en linjeføring uten 
noen tunnel før Kåsa (fra km 29,1), men ved Nisterudtjennet (km 26,2) vil det være en kort strek-
ning med opp mot 19 og 20 meter høye fjellskjæringer. Der foreslås det et 170 m langt over-
bygg for å sikre linjen mot steinsprang, isfall o.l. Det ble også vurdert om banen vil kunne legges 
her i tunnel. Det vil kreve mindre uttak av stein, men tunnelsiden nærmest Nisterudtjernet vil 
flere steder ha bare noen få meter overdekning, med tilsvarende risiko for at tunnelen vil kunne 
rase sammen under anleggsarbeidet. Det er derfor tvilsomt om en tunnel ved Nisterudtjernet vil 
være en bedre løsning. 

Derimot må det bygges en annen, ca. 250 meter lang tunnel ved km 26,7 – ikke for jernbanen, 
men for fylkesvei 44. Den nye linjen er planlagt midt i eksisterende veitrasé, og veien må derfor 
flyttes noen titalls meter mot nordøst. Samtidig vil høyhastighetsbanen i ca. 700 meters lengde 
(fra km 26,4) ligge i eller like ved Bratsbergbanens trasé, og lengst nordvest også noen meter 
høyere enn eksisterende spor.  

Det ble også vurdert om den nye linjen vil kunne flyttes mot nordøst, slik at en slipper å legge 
om veien og begrenser konflikten med Bratsbergbanen. Da vil broen ved Nisterud imidlertid bli 
ca. 150 meter lengre og ligge enda nærmere husene ved Nisterud stasjon. En vil også måtte 
bygge en ca. 180 meter lang bro over Nisterudtjennet, og to tunneler på ca. 300 – 400 meters 
lengde hver nordvest for broen over veien til Svanstul. 

Fram mot Skien er forslaget til linjeføring i stor grad bestemt av hensynet til jordbruksareal og 
gårdsbebyggelse i det brede dalføret som strekker seg fra Skien mot nord og nordvest. I dette 
dalføret ligger mye marin leire, men også noen lave, parallelle åsrygger, ofte med berggrunnen 
rett under bakken. Bratsbergbanen ble i stor grad bygd langs foten av slike åsrygger, og et lig- 
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Bilde 18: På de siste kilometerne nord for nåværende Skien stasjon vil ny bane gå i samme trasé som Bratsbergba-
nen, med to spor og støyskjerming mot boligene i øst. Bildet er tatt ved Limi, mot nord. Der er nordgående spor plan-
lagt på same sted som eksisterende og sørgående til venstre for det. Strenge krav til fundamentering og driftsstabi-
litet gjør det nødvendig å fjerne Bratsbergbanen og bygge en ny dobbeltsporet bane fra grunnen av. Tillatt hastighet 
vil være 260 km/t. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
nende linjevalg synes også hensiktsmessig for høyhastighetsbanen, i hvert fall nærmest Skien. 
Der går Bratsbergbanen nokså rettlinjet langs vestsiden av åsryggen som boligområdene Limi 
og Sommerfryd ligger på. En ny bane i omtrent samme trasé vil samtidig være et godt utgangs-
punkt for en ny stasjon i Skien, i fjell like øst for sentrum, jfr. kapitlene 3.2 og 4.2.1. 

Spørsmålet er imidlertid hvordan høyhastighetsbanen skal føres dit fra Nisterud. Det vil f.eks. 
ikke være hensiktsmessig å følge Bøelva og Bratsbergbanen fram til Bø. Riktignok ville en da 
kunne bygge en ganske lang strekning på fjellgrunn og gjennom skogsterreng, også i ca. én ki-
lometers lengde sør for Bø. Men fra Nordre Venstøp / Fossum og sørover ville en slik trasé for 
det meste ligge på dyrka mark og svært nær eller gjennom gårdsbebyggelse. 

Lignende konsekvenser, og konflikter med gravfelt og andre fornminner, vil måtte påregnes hvis 
en skulle føre høyhastighetsbanen i tunnel mot Ås og videre i dagen på åsryggen nord for Hop-
pestad.90 

En trasé lenger øst, over jordene langs Hoppestadelva, vil ha større avstand fra bebyggelse, 
men vil heller ikke være noen god løsning. Disse jordene ligger lavere91 enn en bane med størst 
tillatt fall fra Nisterud vil kunne komme ned til, slik at en vil måtte bygge en høy fylling eller bro 
over dyrka mark i nesten to kilometers lengde, og ytterligere én kilometer bane på dyrka mark 
på lav fylling (mindre enn 5 m høyde) eller på bakkenivå. 
                                                
90 Hvis en kunne legge banen ikke på åsryggen, men ved foten av åsryggen, f.eks. på vestsiden ved Kise, ville kon-
fliktene med gårdsbebyggelsen bli mye mindre. En slik trasé ville imidlertid ikke være forenlig med kravet til størst 
tillatt fall (maks. 1,25 %). Ved sørøstenden av den store broen ved Nisterud vil høyhastighetsbanen ligge 111 moh., 
mens Kise ligger 35 moh. Banedistansen er bare ca. 5 km. 
91 Mellom Ås og Hoppestad ligger Hoppestadelva kun 23 – 25 moh. 
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Bilde 19: Sør for transformatorstasjonen på Rød vil banen gå gjennom skog fram til Bø, nær foten av åsryggen som 
sees i bakgrunnen. Bygningene i framgrunnen tilhører gården Kise. Bildet er tatt mot sør. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 20: Den nye linjen vil krysse Bratsbergbanen sørøst for Bø, på så å si samme høyde, like bak det store, enslige 
treet på sørsiden av (til høyre for) Bratsbergbanen. I bakgrunnen sees gården Hoppestad. Foto: © Norsk Bane AS. 
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Anbefalt trasé går fra Nisterud mot østsiden av åsryggen nord for Bø. Den vil medføre inngrep i 
jordbruksareal i ca. to kilometers lengde sør for Bø, men har også en rekke fordeler. En av dem 
er at høyhastighetsbanen da vil kunne bygges i dagen og med bare noen få broer fra Nisterud-
tjennet og helt fram til Kåsa.92 På denne strekningen er terrenget ganske kupert, men ca. 20 – 40 
meter sørvest for kraftlinjen finnes et smalt belte der en med noen fyllinger, noen skjæringer midt 
gjennom små koller, og fem broer på hhv. 55, 135, 30, 30 og 160 meters lengde vil kunne føre 
banen fram til en 1370 meter lang tunnel mellom Kåsa og Rød transformatorstasjon (km 30,5).  

Tunnelen er planlagt under transformatorstasjonen, men enkelte steder nær søndre tunnelportal 
er det mindre enn 10 meter fjelloverdekning. Det innebærer en viss risiko for setningsskader på 
bygninger og installasjoner over tunnelen. Anbefalt trasé ligger derfor ikke under høyspentin-
stallasjoner, men bare under veier og lagerbygninger.93 

Sør for Rød transformatorstasjon og fram til Bø (km 31,8) vil høyhastighetsbanen gå på fjell-
grunn, ha bare lave skjæringer og fyllinger, være godt skjermet av skog og ligge i god avstand 
fra gårds- og boligbebyggelse. Nær Bø, like ved veien mellom Rød og Bø, vil banen imidlertid i 
ca. 200 meters lengde berøre nederste del av en naturbeitemark, klassifisert som ”svært viktig”. 
Dette inngrepet er likevel vurdert som mindre problematisk enn å flytte linjen mot øst, på fylling 
på dyrka mark. 

Bratsbergbanen krysses omtrent rettvinklet og på så å si samme høyde (km 32,4).94 I dette om-
rådet ligger den nye linjen på lav fylling på dyrka mark, dreier mot sørøst, krysser Hoppestad-
elva på en lav bro og fortsetter mot en 435 m lang tunnel under åsryggen sør for Hoppestad (fra 
km 33,3). Tunnelen er lokalisert under Venstøp skole og ligger ikke under et eneste bolighus.  

Høyhastighetsbanen vil komme ut i dagen i et skogsområde, men ca. 150 meter lenger sørøst 
vil den gå over dyrka mark, nær skogen i dyp løsmasseskjæring, lenger sør, ved Limikollen, på 
bakkenivå. Der nærmer den nye linjen seg Bratsbergbanen og kommer etter hvert (fra km 35,0) 
inn på samme trasé. Et fredet ristningsfelt ved Mortensbekken berøres ikke.  
 

4.5 Fra Skien til Porsgrunn, vurdering av ulike linjeføringer 

Som nevnt i kapitlene 3.3 og 3.4, vil linjeføringen mellom Skien og Porsgrunn være avhengig av 
trasévalget for en ny bane mellom Grenland og Sørlandet. Det tilsier å referere her den viktigste 
konklusjonen av kapittel 4.9:  

En ytre trasé fra Porsgrunn via kyst- og sentrumsnære stasjoner ved Stathelle, Kragerø og 
Risør til Tvedestrand, Arendal og andre byer på Sørlandet vil være betydelig kortere, rime-
ligere å bygge og raskere å kjøre enn en indre trasé via Vollsfjorden, Tangen, Brokelands-
heia og Skorstøl. Betingelsene for togdriften vil være gunstigere på en ytre trasé, og poten-
sialet for togtrafikk, samfunnsgevinster og positive driftsresultat betydelig større.  

I dette kapitlet her drøftes derfor bare linjeføringer mellom Skien og Porsgrunn som er tilpasset 
anbefalt trasé fra Porsgrunn til Sørlandet. (De detaljerte undersøkelsene av en trasé fra Men-
stad via Vollsfjorden til Skorstøl beskrives i kapittel 4.9.) 

Drøftelsen er også begrenset til linjeføringer som ikke vil kreve endringer i broer og tunneler som 
nå er under bygging som ledd i en ny bane mellom Porsgrunn og Larvik, og som heller ikke vil 
kreve mer enn marginale justeringer av dagstrekningen som nå bygges nær Porsgrunn stasjon. 
                                                
92 Til sammenligning ville en trasé på vestsiden av Bøelva kreve flere tunneler på ca. 100 – 400 meters lengde mellom 
Nisterud og Bø, og flere og lengre broer enn en trasé mot østsiden av åsryggen nord for Bø. Skulle banen derimot gå 
mot Hoppestadelva, måtte tunnelen til Ås både bli lengre og begynne lenger nordvest enn ved Kåsa.  
93 Det har imidlertid som konsekvens at den nye linjen vil komme i konflikt med et elektroteknisk laboratorium (NEFI 
kortslutningslaboratorium i Stulenvegen 71) ca. 150 meter sør for transformatorstasjonen. Linjen vil kunne flyttes til 
vestsiden av laboratoriet dersom framtidige grunnundersøkelser tilsier at tunnelen kan legges under høyspentinstalla-
sjoner i Rød transformatorstasjon. 
94 Det vil være teknisk mulig å føre høyhastighetsbanen på bro over Bratsbergbanen, men denne broen vil bli ca. 900 
meter lang og dominere landskapsbildet mye sterkere enn en bane på en lav, beplantet fylling. 
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Følgende momenter er vurdert som viktige: 

• Den nye linjen bør ha en kort tilknytting til togverkstedet og hensettingssporene95 som 
ligger like vest for nåværende Skien stasjon, helst fra både nord og sør; 

• Risikoen for at godstog kan ha farlig last (selv om lasten ikke er deklarert som farlig) til-
sier at godstog ikke bør bli forbikjørt av persontog i en ny stasjon i Skien som lokaliseres 
i fjellhall nær Skien sentrum. Det gir behov for en forbikjøringsmulighet i dagen og helst 
nord for Skien sentrum, slik at avstanden til neste forbikjøringsmulighet nord for Skien 
(ved Nordagutu stasjon) ikke blir for stor; 

• Det bør være mulig å bygge korte forbindelser fra den nye linjen til godsterminalen ved 
Menstad og til kaiområdene langs Skienselva; 

• Den nye stasjonen på Porsgrunn bør ha en tilknytting til industrisporet til Herøya, uten at 
dette reduserer stasjonens kapasitet;  

• Den nye linjen bør kunne kombineres med et bybanetilbud som inkluderer flere stoppe-
steder enn stasjonene Skien og Porsgrunn, bl.a. også ved nåværende Skien stasjon. 

• Banen bør være dimensjonert for høy hastighet, men ikke nødvendigvis for ca. 300 km/t. 
De fleste persontogene vil stoppe i både Skien og Porsgrunn, og vil på den ca. én mil 
lange strekningen mellom de to bysentrene neppe komme opp i mer enn ca. 220 km/t 
før de må bremse ned igjen. En slik hastighetsbegrensing vil også være akseptabel for 
andre gjennomgående tog som f.eks. ekspressgodstog og chartertog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 21: Vestlandsbanen, forbindelsen til Grenland og annen moderne infrastruktur for bane vil gi grunnlag for rask, 
pålitelig og effektiv godsfrakt med tog. Det krever imidlertid også gode omlastingsmuligheter til bil og båt. Bildet viser 
Bratsbergbanen ved Menstad, mellom godsterminalen (utenfor høyre bildekant) og kaiene ved Skienselva (bak lager-
bygningene til venstre). Her er det gode muligheter for økt aktivitet. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
95 Betegnelse for spor der tog kan parkeres.  
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Disse momentene taler for å konsentrere trasésøket for den nye linjen til områder i eller nær 
Bratsbergbanens trasé, i hvert fall ved nåværende Skien stasjon, Menstad og Porsgrunn.  

Det vil f.eks. ha viktige fordeler hvis en vil kunne bygge høyhastighetsbanen gjennom nåvæ-
rende Skien stasjon, slik at noen av sporene i området også vil kunne benyttes til forbikjøring av 
godstog. Derfra vil banen ha fall både mot nord (fram til tunnelen under Venstøp skole) og mot 
sør, noe som vil være gunstig for godstogenes nedbremsing og akselerasjon. 

På annen side vil en høyhastighetsbane gjennom nåværende Skien stasjon og med mulighet 
for tilknytting til verkstedet i både nord og sør, også gjøre det nødvendig å bygge en dobbelt-
sporet bane gjennom boligområdet sør for stasjonen. Det vil ikke bli uproblematisk, med tanke 
på arealbehov, innløsning av bolighus og støyutvikling i og etter anleggsperioden.  

Slike ulemper vil kunne unngås helt eller delvis hvis en velger en trasé der tunnelstrekningen 
nord for den nye stasjonen i Skien blir betydelig lengre. Det vil imidlertid ha en rekke andre 
ulemper, avhengig av de konkrete løsningene, se kapittel 4.6. 

Også mellom Menstad og Porsgrunn sentrum finnes flere mulige linjeføringer med hver sine for-
deler og ulemper. Ved Borgestad herregård ligger f.eks. et stort fredet område som strekker seg 
over både Bratsbergbanen og alle tenkelige traséer for en ny linje i omtrent samme område. 
Skal høyhastighetsbanen unngå dette området, er tunnel øst for Borgestad eneste alternativ. 
Spørsmålet er imidlertid hvor en i dette tettbygde området skal kunne bygge en slik tunnel uten 
alvorlige inngrep i boligbebyggelse. Det kan bare besvares gjennom detaljerte undersøkelser. 
Disse gjøres rede for i neste kapittel. 
 

4.6 Fra Skien til Porsgrunn, beskrivelse av anbefalt trasé 

4.6.1 Ny stasjon i Skien 

Ca. 700 meter sør for nåværende Skien stasjon går Bratsbergbanen i en knapt 1,2 km lang tun-
nel gjennom åsryggen øst for Skien sentrum og ned til områdene langs Skienselva. Avstanden 
mellom tunnelen og Landmannstorget, som er et kollektivknutepunkt i Skien, er bare 120 meter. 
Enda nærmere, kun 15 – 20 meter fra jernbanesporet, ligger østre del av ”Bygarasjen”, et parke-
ringshus i fjell øst for Landmannstorget.  

Det vil likevel ikke være mulig å bygge en sentrumsstasjon i Skien ved å utvide eksisterende 
togtunnel til dobbeltspor og anlegge plattformer ved sporene. For det første har tunnelen ca. 
1,1 % fall mot sør. Et stasjonsområde må derimot være så å si horisontalt.96 For det andre har 
deler av tunnelen ganske lav fjelloverdekning, flere steder bare ca. fem meter. Skulle en strosse 
ut et bredere tunnelhvelv for å få plass til to spor og / eller plattformer ved sporene, vil det være 
en stor risiko for setningsskader på bebyggelse over tunnelen. 

En må altså bygge en ny tunnel som i nord ligger lavere enn eksisterende togtunnel og i sør 
lenger øst, under høyereliggende områder. Undersøkelsene har vist at det finnes en trasé som 
vil ha tilstrekkelig fjelloverdekning og riktig vertikalkurvatur for en stasjon, og samtidig vil kunne 
knyttes til togverkstedet og hensettingssporene, til spor for forbikjøring av godstog og til øvrige 
spor (f.eks. for bybanetog) ved nåværende Skien stasjon.  

Denne traséen går gjennom eksisterende stasjonsområde på omtrent samme høyde som spo-
rene ligger i dag, og i tunnel fra samme sted som Bratsbergbanen, men fem meter lavere, 32 
moh.97 Midtpunktet til den nye stasjonen vil ligge ca. 170 meter øst for Landmannstorget, dvs. 
ca. 50 meter øst for eksisterende togtunnel, men fortsatt svært nær Skien sentrum.98 

                                                
96 Regelverket tillater opp til 0,25 % fall / stigning.  
97 Sett fra nåværende Skien stasjon mot sør, er Bratsbergbanen horisontal i ca. 400 meters lengde sør for verkstedet. 
En ny linje vil derimot ha størst tillatt fall på denne strekningen og vil slik kunne komme på et ca. 5 m lavere nivå før 
tunnelen. 
98 Dette punktet vil ligge ca. 30 m sør for krysset mellom Hans Hoells gate og Ole Kallems gate, 26 m under bakken. 
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Bilde 22: Hvis en velger en trasé som går gjennom eksisterende stasjonsområde på omtrent samme høyde som spo-
rene ligger i dag, vil den dobbeltsporete tunnelen fram til sentrumsstasjonen i Skien kunne begynne på samme sted 
som i dag, se bildet, men ca. fem meter lavere og med en litt annen vinkel. I framgrunnen vil eksisterende trasé bli 
utvidet mot vest (til høyre), mens det vil bli motsatt noen titalls meter inne i tunnelen. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Traséen har imidlertid den alvorlige ulempen at en vil måtte løse inn åtte bolighus nord for tun-
nelen. Tre av dem vil måtte rives, de fem andre husene vil måtte løses inn fordi det vil bli langt 
hyppigere togavganger på banen enn i dag, med tilsvarende støy- og vibrasjonsbelastning – til 
tross for støyskjermvegger og mer effektiv støyskjerming pga. nedsenket trasé. Seks av de åtte 
boligene står i usedvanlig kort avstand fra Bratsbergbanen, bare 6 – 9 meter fra sporets senter-
linje.99  

Et annet alternativ er at tunnelstrekningen nord for sentrumsstasjonen i Skien ikke ender ca. 
700 m sør for nåværende Skien stasjon, men nord for eksisterende stasjonsområde. Da vil en 
kunne unngå inngrep i boligområder og ha stor valgfrihet ved lokaliseringen av den nye sta-
sjonen. Imidlertid vil togverkstedet og hensettingssporene ved eksisterende stasjonsområde 
bare kunne knyttes til høyhastighetsbanen i nord. En vil også måtte velge et annet område for 
forbikjøring av godstog. I praksis vil det si ved Limi, delvis på dyrka mark, fordi forbikjørings-
sporet må være horisontalt og den nye linjen ikke vil ha andre, tilstrekkelig lange, horisontale 
baneavsnitt mellom nåværende Skien stasjon og Valeseter enn ved Limi. 

Et tredje alternativ er at store deler av tunnelstrekningen nord for sentrumsstasjonen i Skien 
bygges under Aleksander Kiellands gate. Banen vil da komme ut i dagen like nord for krysset 
med fylkesvei 32, og inn på eksisterende stasjonsområde fra sørøst, på et ca. 8 meter lavere 
nivå enn sporene ligger i dag. Togverkstedet og hensettingssporene ved nåværende Skien  
 

                                                
99 De åtte boligene ligger i P.A. Munchs Gate 58, 70, 76, 90, 96, 98 og 100, og i A. Kjellands gate 39. Ved de to boli-
gene lengst nord (P.A. Munchs Gate 98 og 100) vil ny linje ikke ligge nærmere husene enn eksisterende spor. Bolig-
husene i P.A. Munchs Gate 58 og 96, og i A. Kjellands gate 39 vil få redusert avstand til jernbanen, men de vil ikke 
måtte rives. 
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stasjon vil derfor ikke kunne knyttes til den nye linjen i sør, men en vil kunne bygge spor for 
forbikjøring av godstog ved siden av høyhastighetsbanen. Tre bolighus og to næringsbygg vil 
måtte rives.100 

Anbefalt trasé går, sett fra nord, i tunnel på samme sted som Bratsbergbanen. Det er særlig 
klart større funksjonalitet (tilkomst til togverkstedet og hensettingssporene fra sør) og sikker-
hetsmessige vurderinger som ligger til grunn for denne anbefalingen. Ved en slik linjeføring vil 
avstanden mellom nordre plattformende i sentrumsstasjonen og nærmeste tunnelutgang være 
begrenset til 325 meter. Tilsvarende avstand i sør vil bli 630 meter. Selv om en vil bygge den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljkart 6: Forbindelsen mellom Vestlandsbanen og Grenland, fra Skien til Borgestad. © Norsk Bane AS. Dagstrek-
ninger er vist i rødt, broer i gult, tunneler i grønt, kulverter i cyan og overbygg i fiolett. Tunneler og broer på mindre 
enn 25 meters lengde er ikke inntegnet. Kilometerangivelsene (blå merker) viser distansen fra den nordre avgreinin-
gens begynnelse (sørgående spor). Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 

                                                
100 Det gjelder husene i Risingvegen 1 og 3, og Jernbanevegen 1, en dagligvareforretning og et lager / produksjonslo-
kale til en steinbearbeidende bedrift. I tillegg vil en måtte rive et hus i Jernbanevegen 8 som for tiden ikke er bebodd. 
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nye stasjonen med flere utganger, vil forholdsvis korte avstander til tunnelutgangene gi flere 
rømningsveier og økt sikkerhet, f.eks. i tilfelle brann.101  

Velges en annen trasé, vil tunnelstrekningen via sentrumsstasjonen i Skien bli minst 560 meter 
lengre. Økt tunnellengde vil føre til større anleggskostnader, selv om en lengre tunnel også vil 
kunne gi innsparingsmuligheter ved bygging av sentrumsstasjonen.102 

Den nye stasjonen i Skien bør ha fire spor, alle langs plattform, slik at togene kan kjøre i kort 
tidsavstand. Det vil også være en fordel å ha fire spor i stasjonen, når et høyhastighetstog evt. 
skal kjøre forbi et bybanetog. Plattformkantene til de to midterste sporene bør sikres med glass-
vegger og -dører eller lignende, siden enkelte gjennomgående tog vil kunne holde en hastighet 
på 220 km/t gjennom stasjonen. 
 

4.6.2 Fra Skien til Borgestad 

Første dagstrekning sør for sentrumsstasjonen i Skien er planlagt ved Gampedalsvegen, ca. 
200 meter sør for Bratsbergbanens tunnelutgang (km 39,3). Det vil sikre akseptabel fjellover-
dekning over tunnelstrekningen, men også gjøre det nødvendig å rive et bolighus og et kontor-
lokale like sør for tunnelutgangen.103 

Fram mot Menstad ligger Bratsbergbanen ved foten av en bratt og ca. 25 meter høy fjellskrent. 
Den nye linjen er planlagt i omtrent samme trasé, men med noen viktige forskjeller. Bratsberg-
banen går flere steder midt gjennom boligområder, tett ved husene. Anbefalt trasé ligger deri-
mot i større avstand fra bebyggelsen, enten i tunnel øst for fjellskrenten, f.eks. ved Munkelia (se 
bildet på neste side), eller i kulvert under bakkenivå på omtrent samme sted som eksisterende 
spor (men altså ca. ni meter lavere), f.eks. ved søndre del av Eikonrødvegen. Det innebærer at 
de to undergangene under Bratsbergbanen (Eikonrødvegen og rv 32, Bølevegen) blir erstattet 
av overganger, dvs. at veiene vil gå over toppen av kulverten som bygges over den nye linjen.  

Noen steder finnes det lite eller ingen boligbebyggelse langs Bratsbergbanen, eller bare på øst-
siden. Der er den nye linjen planlagt i dagen, f.eks. ved Uthauen (km 41,1), i skjæring med støt-
temur på begge sider, f.eks. like sør for kryssingen under riksvei 32, eller under et overbygg 
under bakkenivå, med åpningen mot vest, f.eks. ved nordre del av Eikonrødvegen (fra km 41,5).  

Eneste unntaket fra dette planprinsippet er den ca. 650 meter lange dagstrekningen mellom 
Gampedalsvegen og Blåbærlia. Der vil den nye linjen gå på samme sted (og på samme høyde) 
som Bratsbergbanen, like øst for en rekke bolighus. Banen vil imidlertid ligge om lag fem meter 
høyere enn boligene. Der har støyskjermvegger veldig god effekt. 

Hele den planlagte strekningen mellom sentrumsstasjonen i Skien og Menstad er dimensjonert 
for 220 km/t, selv om mesteparten av strekningen foreslås i / nær Bratsbergbanens delvis noe 
kurverike trasé. Ett bolighus vil måtte rives104 (i tillegg til de to bygningene ved Gampedalsve-
gen), men dette skyldes tunnelen som er planlagt av hensyn til bebyggelsen ved Munkelia, og 
ikke hastighetsdimensjoneringen. 

Sør for Menstad, like etter en avgreining fra den nye linjen til godsterminalen og kaiområdene 
ved Skienselva (km 42,7), dreier anbefalt trasé mot øst, bort fra Bratsbergbanen. Forslaget til 
linjeføring er begrunnet i ønsket om å unngå inngrep i det fredete området ved Borgestad herre- 

                                                
101 Hvis det skulle oppstå en brann i et tog, vil det være en stor fordel å kunne kjøre eller dra toget ut av tunnelen. Det 
vil selvsagt bli enklest ved kort avstand til nærmeste tunnelutgang. Alle sporene bør bygges på et lag betong, ikke på 
pukk, også fordi det er mye lettere å gå på et betongspor og kjøre der med vanlige utrykningskjøretøy. 
102 En trasé med en lengre tunnel vil gjøre det mulig å legge den nye stasjonen i Skien på et lavere nivå enn anbefalt 
trasé. Det vil kunne åpne for andre konstruktive løsninger for fjellhallen, bl.a. med tanke på behovet for støttende pila-
rer eller vegger i hallen.  
103 Det gjelder boligen i Tomtegata 54 og kontorlokalet i Gampedalsvegen 4. Den nye linjen vil også kreve mindre 
ombygginger av tilfluktsrommet på nordsiden av Gampedalsvegen. 
104 Bolighuset ligger i Blåbærstien 2. I anleggsfasen vil en dessuten måtte flytte flere garasjer og uthus som står kloss 
inntil Bratsbergbanen, særlig langs Eikonrødvegen. Disse vil senere kunne settes opp igjen på omtrent samme sted. 
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Bilde 23: I Skien ligger mange bolighus like ved Bratsbergbanen. Der er den nye linjen planlagt i tunnel øst (til høyre) 
for boligene, som her ved Munkelia, eller nedsenket i Bratsbergbanens trasé, under kulvert. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 24: Noen steder er det lite eller ingen boligbebyggelse nær Bratsbergbanen, som f.eks. ved Uthauen. Her er 
den nye banen planlagt i dagen, nær fjellfoten (i framkant av bildet.) Bildet er tatt mot vest. Foto: © Norsk Bane AS. 
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gård, som delvis også ligger på kvikkleire. Sporene er planlagt i kulvert under riksvei 32 (Gun-
nar Knudsens veg) fram til den bratte fjellskrenten sørøst for krysset med Meensvegen og deri-
fra i fjelltunnel til Porsgrunn (fra km 43,5). Ingen boliger vil måtte rives, og ingen vil ligge over 
tunneltraséen med mindre enn 20 meter fjelloverdekning. 

Det ble også vurdert om strekningen fra Skien til Porsgrunn bør bygges i én lang fjelltunnel eller 
med én eller flere kortere dagstrekninger øst for fylkesvei 31. En slik trasé med høy tunnelandel 
vil ha fordeler, bl.a. for områder i Skien som da ikke vil bli belastet med anleggsarbeid for dag-
strekninger og kulverter. På annen side vil en slik trasé bli klart dyrere å bygge og mer proble-
matisk med tanke på sikkerhet og energibehov til togdriften.105 I tillegg vil to nye spor i eller nær 
Bratsbergbanens trasé gjøre det mye enklere å knytte godsterminalen ved Menstad og kaiom-
rådene langs Skienselva til forbindelsen mellom Vestlandsbanen og Grenland. 
 

4.6.3 Porsgrunn stasjon og tilgrensende banestrekninger 

Den eksisterende stasjonen i Porsgrunn vil vanskelig kunne inngå i et moderne jernbaneanlegg.  
Stasjonen ligger i en krapp sving, er for kort for forbikjøring av godstog og vil heller ikke kunne 
bygges om på en god måte.   

Det finnes imidlertid bare noen få alternativ for lokaliseringen av en ny stasjon. Markedsvurde-
ringer (se kapittel 3.2) taler for en stasjon i bykjernen i Porsgrunn, f.eks. rett under bakkenivå, 
men der vil en måtte regne med meget store anleggskostnader pga. dårlige grunnforhold (marin 
leire under fyllmasser), tett bebyggelse og byggearbeid under havnivå. 

Et annet, klart rimeligere og anleggsteknisk mindre komplisert alternativ er å bygge den nye sta-
sjonen i Porsgrunn like ved den eksisterende, enten på nord-, øst- eller sørøstsiden. Stasjonen 
vil da fortsatt ligge i gangavstand fra bysentrum i Porsgrunn, og samtidig være godt tilgjengelig 
for reisende til og fra omkringliggende bydeler i Porsgrunn og deler av Skien og Bamble.    

Videre legger Eidangerforbindelsen, den nye banen som for tiden bygges mellom Larvik og 
Porsgrunn, sterke føringer for stasjonslokaliseringen i Porsgrunn. Det investeres nå store sum-
mer i en bane som vil kunne tillate hastigheter på opp mot 275 km/t106 på hele strekket fra Far-
riseidet til enden av planområdet ved Myrane, bare ca. 1 km fra Porsgrunn sentrum. En slik in-
vestering bør i størst mulig grad komme til nytte. 

På annen side kommer den nye linjen inn til Porsgrunn by fra sørøst. Ved en slik retning må ba-
nen nødvendigvis ha en krapp sving like ved stasjonsområdet.107 Det taler for to parallelle baner: 
én bane gjennom Porsgrunn stasjon og én utenom, slik at enkelte ekspresstog og chartertog, en 
del godstog og andre tog som ikke skal stoppe i Porsgrunn, kan passere byen i høy hastighet. 

Videre skal den nye stasjonen i Porsgrunn knyttes til tre linjer: fra Vestfold, fra Sørlandet og fra 
Oslo / Vestlandet via Skien. Samtidig må minst en av de tre linjene knyttes til stasjonen i begge 
ender. Hvis en f.eks. knytter Vestfoldbanen til stasjonens ene ende og banen fra Skien til den 
andre, må linjen fra Sørlandet knyttes til Porsgrunn stasjon i begge ender, ellers vil tog fra Sør-
landet ikke kunne fortsette turen både til Vestfold og til Oslo / Vestlandet via Skien.108 

                                                
105 I en tunnel er det større luftmotstand enn på dagstrekninger. Det er også en av grunnene til at det noen steder, 
f.eks. ved nordre del av Eikonrødvegen, anbefales en trasé under overbygg og ikke i kulvert. I tillegg kommer bl.a. 
lavere risiko for kritiske røykkonsentrasjoner ved en evt. brann og enklere tilkomst for hjelpemannskaper. 
106 Store deler av strekningen er angitt å tåle 250 km/t, men den faktiske dimensjoneringen inkluderer 10 % påslag. 
107 Hvis høyhastighetsbanen Farriseidet – Porsgrunn hadde lagt i tunnel sørvest for kalksteinbruddet i Bjørntvedtåsen 
og kommet inn til Porsgrunn sentrum fra sør, kunne tillatt hastighet gjennom Porsgrunn stasjon blitt mye høyere, med 
positive konsekvenser for kjøretidene og energibehovet til tog som kjører gjennom stasjonen uten opphold. Ved en 
slik linjeføring ville anleggskostnadene for strekningen Larvik – Porsgrunn blitt høyere, men det ville også ha åpnet for 
rimeligere løsninger for strekningen til Bamble, Kragerø og Sørlandet. 
108 Det ble også vurdert løsninger der noen av togene skifter kjøreretning i Porsgrunn stasjon, men disse ble forkas-
tet. Å vende et tog er tid- og kostnadskrevende, bl.a. fordi det krever to lokførere. Én lokfører alene vil ikke ha tid til 
å kjøre ned togets styringssystem i den ene togenden, gå langs toget til motsatt ende og kjøre opp styringssystemet 
der. Dessuten er mange passasjerer lite glade for å måtte bytte sete eller sitte med ryggen mot kjøreretningen. 
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I tillegg må en ved søket etter et velegnet sted for en ny stasjon i Porsgrunn selvsagt også ta 
hensyn til natur, landskap og kulturarv, eksisterende bebyggelse og lokalmiljøer, og ulike krav til 
stasjonens funksjonalitet, se nedenfor. 
 
Anbefalt stasjonslokalisering 

Det anbefales å bygge den nye stasjonen i Porsgrunn på sørøstsiden av eksisterende stasjons-
område, sørvest for varehusene i Beha-kvartalet og nordøst for sporet mellom Myrane og nå-
værende Porsgrunn stasjon. På dette området står i dag flere lagerbygninger som er eller har 
vært i bruk av trelast- og byggevarefirma, og som vil måtte fjernes. I tillegg vil en måtte rive et 
butikklokale og en plasthall som tilhører en flis- og interiørforretning, flytte noen få installasjoner 
i transformatorstasjonen nedenfor Bjørntvedt og løse inn et lite hus på Myrane.109  

Disse tiltakene vil være lite ønskelige, men andre sentrumsnære stasjonslokaliseringer vil kreve 
langt mer omfattende og problematiske inngrep, f.eks. i mange av boligene på vestsiden av Lil-
leelvgata, Grenlandsgata og Gunnar Knudsens gate, i varehusene på Beha-kvartalet og / eller i 
flere næringsbygg og boliger nordøst på Myrane. 

Den anbefalte stasjonslokaliseringen vil også være gunstig for de reisende. På fem, seks minutt 
vil en kunne gå til fots til gågaten i Porsgrunn sentrum (ca. 500 meter distanse) eller til høysko-
len og teknologimiljøene på Kjølnes Ring (ca. 600 meter distanse). Den nye stasjonen er plan- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 25: Den nye jernbanestasjonen i Porsgrunn bør bygges sørøst for eksisterende stasjonsområde (som skimtes i 
bakgrunnen). Det gjør det nødvendig å rive lagerbygningene i framgrunnen og midt på bildet. Disse er eller har vært i 
bruk av trelast- og byggevarefirma. Varehusene i Beha-kvartalet (i bakgrunnen til høyre) vil derimot ikke bli direkte 
berørt. Det avgreinende sporet i framgrunnen kommer fra Herøya og vil etter mindre omlegging kunne knyttes til den 
nye stasjonen, evt. med en egen plattform hvis sporet skal inngå i bybanen i Grenland. Veibroen som bildet er tatt fra, 
vil bli erstattet av en undergang, siden den nye stasjonen vil ligge 3 – 4 meter over bakkenivå. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
109 Det gjelder flis- og interiørforretningen i Håndverksvegen 5, transformatorstasjonen i Håndverksvegen 10B og det 
minste huset på tunet i Bjørnslettvegen 7. I tillegg vil en måtte fjerne en garasje bak bygningen i Håndverksvegen 8. 
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lagt på et noe høyere nivå enn den eksisterende. Det gjør det mulig å passere under stasjonen 
og anlegge et kollektivknutepunkt og parkeringsplasser der. I tillegg vil mesteparten av parke-
ringsarealet ved nåværende Porsgrunn stasjon fortsatt kunne benyttes. 

Stasjonen er planlagt med fire spor og to, hver 10 meter brede plattformer på innsiden av de to 
ytterste sporene.110 Denne plattformløsningen vil bidra til kort vei ved togbytte, f.eks. mellom tog 
fra Vestfold til Sørlandet og tog fra Sørlandet til Vestlandet eller Oslo via Notodden. 

Porsgrunn stasjon vil inngå i et banesystem der Vestfoldbanen er knyttet til stasjonen i sørøst, 
linjen fra Oslo / Vestlandet via Skien i nordvest og linjen fra Sørlandet i både sørøst og nordvest. 
Tog fra Sørlandet via Kragerø og Stathelle til Vestfold vil kjøre til Porsgrunn stasjon via en bane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljkart 7: Den planlagte stasjonen i Porsgrunn og tilgrensende banestrekninger. © Norsk Bane AS. Dagstreknin-
ger er vist i rødt, broer i gult, tunneler i grønt og kulverter i cyan. Den nye banen fra Larvik er vist i en mørkere tone. 
Tunneler og broer på mindre enn 25 meters lengde er ikke inntegnet. Kilometerangivelsene (blå merker) viser distan-
sen fra den nordre enden av forbindelsen mellom Vestlandsbanen og Grenland. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
                                                
110 Plattformbredden på 10 meter gjelder for en 270 meter lang strekning. I den sørøstre enden av stasjonen vil de to 
plattformene bli smalere. Hver plattform vil i tråd med internasjonale standarder bli 400 meter lang.  
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på østsiden av Vallermyrene, dreie kjøreretningen fra nord mot sør ved Augestadvegen og 
komme inn i stasjonen fra nordvest. Tog fra Sørlandet til Skien og Oslo eller Vestlandet vil der-
imot komme inn i Porsgrunn stasjon fra sørøst. Banen på østsiden av Vallermyrene er i tillegg 
knyttet til strekningen Borgestad – Skien, slik at en også vil kunne kjøre noen tog fra Sørlandet 
via Skien til Oslo / Vestlandet utenom Porsgrunn stasjon. Det vil bl.a. gi viktig sporkapasitet.  
 
Sporsystemet utenfor Porsgrunn stasjon 

Sørøst for Porsgrunn stasjon og på hele strekningen fram til Pasa, nedenfor kalksteinsbruddet 
i Bjørntvedtåsen, er det planlagt fire spor. De to midtre sporene vil bli knyttet til den nye linjen 
Farriseidet – Porsgrunn, mens de ytre sporene vil føre til Sørlandet.111 Ingen av de fire sporene 
vil ligge nærmere boligområdet på Myrane enn eksisterende bane, med unntak av en ca. 100 
meter lang strekning lengst nordvest. 

Utenfor den motsatte enden av stasjonsområdet vil de fire sporene dreie mot nord i en sving for 
100 km/t og parvis bli knyttet samen til en dobbeltsporet bane i Bratsbergbanens trasé mellom 
jernbanebroen over Lilleelva og Hovenga bru (riksvei 32). Ideelt sett burde strekningen fram til 
Hovenga bru hatt fire spor fordi den ikke bare skal trafikkeres av tog til og fra Skien, Vestlandet 
og Oslo via Notodden, men også av tog mellom Vestfold og Sørlandet.  

Anbefalt trasé har likevel bare to spor fordi fire spor vil kreve mye mer omfattende inngrep i boli-
ger vest for Grenlandsgata og Gunnar Knudsens gate. Fordelene som fire spor på denne strek-
ningen vil kunne gi, er heller ikke så store som de kan fortone seg ved første øyekast.112 

Ved Hovenga bru er det planlagt en planskilt forgreining, med to spor til og fra Borgestad og 
Skien, se forrige kapittel, og to spor som dreier mot øst og sør og fører til en jernbanebro over 
Frierfjorden ved Brevik og stasjoner i Bamble, ved Kragerø og på Sørlandet.113 Det ble også 
vurdert om en istedenfor eller i tillegg bør knytte de to sistnevnte sporene til den nye Eidanger-
forbindelsen, men dette vil ikke være mulig uten vesentlige endringer i linjen som nå er under 
bygging.114 Det innebærer at alle tog til og fra Vestfold vil kjøre gjennom Porsgrunn stasjon. 

Sporene fra Hovenga bru mot Sørlandet vil ligge i kulvert (betongtunnel) under bakkenivå vest 
for Hovengasenteret, i fjelltunnel og kulvert fram Augestadvegen ved Liane barnehage, på bro 
over Oselva og vekselvis i tunnel og i dagen på østsiden av det verdifulle kulturlandskapet på 
Vallermyrene. Det vil bli nødvendig å løse inn fire boliger ved Hovengasenteret og to ved Liane 
barnehage,115 men alle andre vurderte traséer for en bane fra nordenden av Porsgrunn stasjon  

                                                
111 Sporet fra Sørlandet er planlagt i kulvert under den nye banen fra Larvik, like utenfor Eidangertunnelen. 
112 Fire spor vil være en fordel hvis det skal kjøres to tog i samme kjøreretning og på samme tid inn og ut av Pors-
grunn stasjon. Det finnes to mulige situasjoner: Den ene oppstår hvis et tog fra Sørlandet via Grenland til Vestlandet 
eller Oslo (tog A) kommer til Porsgrunn stasjon på samme tid som et annet tog fra Vestfold via Grenland til Sørlandet 
(tog B). Den andre situasjonen oppstår ved omvendt kjøreretning. Slike situasjoner vil imidlertid kun oppstå ved drifts-
avvik. Hvis togene er i rute, vil tog B komme noen minutt tidligere til Porsgrunn stasjon enn tog A fordi reisende fra 
Vestfold (i tog B) bør ha mulighet til å bytte tog i Porsgrunn og reise videre med tog A til Vestlandet eller Oslo (og 
fordi slike overganger også skal være mulige hvis tog B er litt forsinket). Den omvendte overgangsmuligheten (fra 
Sørlandet til Sørlandet) er derimot ikke av interesse. Det vil derfor heller ikke være ønskelig at tog A og tog B kommer 
samtidig til Porsgrunn stasjon. Dessuten: hvis en firesporsstrekning nord for Porsgrunn stasjon skal ha noen hensikt, 
må f.eks. et tog fra Larvik kunne kjøre til Sørlandet uten å krysse andre togs kjørevei. Men da må sporene til og fra 
Larvik ligge ytterst i Porsgrunn stasjon, og ikke i midten, som anbefalt. Det ville imidlertid kreve endringer i Eidanger-
tunnelen som nå er under bygging. Alternativt måtte en bygge en mer komplisert avgreining nord for Hovengasente-
ret for klart lavere hastighet enn anbefalt løsning vil gi rom for. 
113 I tillegg vil eksisterende spor bli knyttet til den nye linjen. Dermed vil godsterminalen ved Menstad og kaiområdene 
langs Skienselva bli tilgjengelige fra to avgreininger: ved Menstad i nord og ved Hovenga bru i sør. 
114 Avgreiningspunktene må ligge på et rettlinjet avsnitt. Den nye Eidangerforbindelsen har flere rettlinjete avsnitt i 
Storberget tunnel, men ingen av disse er velegnet for en avgrening. De to avsnittene lengst vest ligger så langt mot 
vest at avgreiningen vil komme i konflikt med bebyggelsen på Eidanger. Lenger øst vil avgreiningen måtte ligge un-
der Sortilsvatnet. Og til Skillingsmyrtunnelen blir avstanden så lang at kostnadene blir for store. 
115 Det gjelder boligene i Mjølners veg 29 og 30, i Gamle Skoleveg 15 og i Heimdalsgate 227 (som ligger i planlagt 
trasé for en kulvert fra foten av Breidablikkbakken til sør for den søndre rundkjøringen ved Hovengasenteret, for tog 
fra Sørlandet til Vestfold), og boligene i Øvre Liane 63 og 71. Også hovedbygningen til Liane barnehage vil måtte 
rives eller bygges om.  
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Bilde 26: Ved Liane barnehage (den nærmeste bygningen bak trærne til venstre) vil det ligge fire spor i kulvert under 
bakken. Bildet er tatt mot nord, noen få meter over taket av den planlagte betongtunnelen for det østligste av de fire 
sporene. Dette sporet er ment for tog som kommer fra Sørlandet via en bro over Frierfjorden ved Brevik og skal til 
Vestfold via Porsgrunn stasjon. Det røde huset i bakgrunnen vil måtte innløses. Tillatt hastighet på de to midtre spo-
rene (for gjennomgående tog fra Sørlandet til Skien og Oslo / Vestlandet og omvendt) vil være 240 km/t, økende til 
260 km/t sør for tidligere Vallermyrene Leir. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
mot en bro over Frierfjorden og videre til Sørlandet vil medføre til dels vesentlige større konflik-
ter med boligområder. 

Ved Augestadvegen er det i tillegg til de to sporene til og fra Hovenga bru også planlagt to spor 
til og fra Borgestad og Skien. Disse vil parvis bli knyttet sammen til en dobbeltsporet bane like 
sør for broen over Oselva (km 46,1). Deler av strekningen ved Augestadvegen og broen over 
Oselva vil gå over et område med høy risiko for kvikkleireskred. Det vil gjøre det nødvendig å 
sikre både banen og nærliggende boligbebyggelse mot utglidninger, og bygge et solid funda-
ment under sporene, f.eks. med pæler til fjellgrunnen.  

Omtrent 150 meter sør for broen over Oselva vil banen krysse i kulvert116 under Nedre Søliveg. 
Derfra er det planlagt en 205 meter lang fjelltunnel fram til en kortere dagsone i skjæring neden-
for dammene ved Bjerketvedt. Ingen av de store, gamle trærne rundt dammene vil bli berørt, 
heller ikke noen av de fredete gravfeltene i området. 

Anbefalt trasé dreier gradvis mot sør-sørvest, først i en 470 m lang fjelltunnel (fra km 46,8) øst 
for bebyggelsen langs Øygardsvegen, så i dagen på eller nær fjellfoten117 i til dels kort avstand 
fra bebyggelse,118 og omtrent fra Vallerheim over dyrka mark fram til Forsvarets tidligere Valler-

                                                
116 Kulverten er planlagt under garasjen som hører til bolighuset i Nedre Søliveg 41. Garasjen vil måtte fjernes i an-
leggsfasen, men vil senere kunne settes opp igjen på samme sted. 
117 Like sør for tunnelens søndre portal vil en måtte rive et bolighus, Øygardsvegen 84. Et fredet veianlegg vil derimot 
ikke bli berørt. 
118 Det gjelder gården Søli (Øygardsvegen 93). Bolighuset vil bare ligge 35 m fra banens nærmeste støyskjermvegg. 
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myrene Leir. Ingen av de fredete bygningene i den tidligere militærforlegningen vil bli berørt, 
men linjen vil komme så nær en av brakkene at den vil måtte innløses.  

Sør for tidligere Vallermyrene Leir ligger et næringsområde. Anbefalt trasé går gjennom den 
vestre, foreløpig ikke bebygde delen av området, men likevel så langt som mulig mot øst, i til 
dels kort avstand fra den bebygde delen av området. På denne måten blir det mulig å bygge 
en tunnelstrekning for høyhastighetsbanen til og fra Sørlandet som krysser under eksisterende 
bane mellom Porsgrunn og Eidanger119 (km 49,4), og bare 100 meter lenger sør over den Ei-
dangertunnelen som inngår i den nye linjen fra Larvik.120  

Banen til og fra Sørlandet vil fortsette fram mot en jernbanebro over Frierfjorden, for det meste i 
tunnel, men også med tre kortere dagstrekninger mellom tunnelene, se kapittel 4.8.1. Sporene 
fra den sørøstre enden av Porsgrunn stasjon vil bli knyttet til høyhastighetsbanen ca. 1,2 km sør 
for kryssingen av Eidangertunnelen, under bakken.121 
 
Banesystemets funksjonalitet 

Et viktig tema ved vurderingen av ulike løsninger for Porsgrunn stasjon og tilgrensende bane-
strekninger, er stasjonens kapasitet. Vil det være tilstrekkelig med fire spor i stasjonen, to for 
hver kjøreretning? Det vil f.eks. kunne komme to persontog til stasjonen fra ulike retninger og 
på omtrent samme tid, slik at begge sporene vil kunne være blokkert for annen togtrafikk. Da vil 
Porsgrunn stasjon ikke samtidig ha kapasitet til forbikjøring av et godstog. 

Det vil imidlertid svært sjeldent være behov for å kjøre forbi et godstog i Porsgrunn stasjon. Hvis 
det f.eks. skulle oppstå en situasjon der et godstog mellom Sørlandet og Oslo eller Vestlandet 
er i ferd med å bli innhentet av et persontog på vei til Porsgrunn stasjon, bør godstoget ikke 
kjøre innom stasjonen, men benytte banen på østsiden av Vallermyrene, utenom Porsgrunn 
stasjon. Godstoget vil da enten kunne vente i tunnelen mellom Augestadvegen og Borgestad 
– til persontoget har kjørt forbi – eller fortsette i størst mulig hastighet til neste forbikjøringssted, 
ved Skien eller Stathelle, som begge ligger ca. 11 km fra Porsgrunn. Persontoget vil nemlig 
bruke noen minutt til oppholdet i Porsgrunn stasjon,122 noe som vil gi godstoget et tilstrekkelig 
”forsprang” til å kunne nå det neste forbikjøringsstedet i tide.123  

Hvis derimot både gods- og persontoget kommer fra eller skal til Vestfold, vil banen på østsiden 
av Vallermyrene ikke kunne benyttes. I en slik situasjon vil godstoget kunne bli forbikjørt på 
firesporsstrekningen ved Myrane, altså utenfor Porsgrunn stasjon. Der vil de fire sporene ligge 
på samme høyde og ha tilstrekkelig lengde for forbikjøringer.124  

Et annet spørsmål er stasjonens kompatibilitet med en evt. bybane. Dette spørsmålet kan ikke 
besvares uten konkrete planframlegg for bybanens trasé. Det kan imidlertid nevnes at industri-
sporet fra Herøya vil kunne knyttes til den nye stasjonen, om ønskelig også med eget spor og 
egen plattform innenfor samme stasjonsområde, men sørvest for de andre fire sporene. 

                                                
119  Banen vil fortsatt være i drift, også etter åpningen av høyhastighetsbanen Farriseidet – Porsgrunn, bl.a. for kalktog 
til og fra Brevik og evt. bybanetog. 
120 Eidangertunnelen har stigning fra Herregårdsbekken mot nordvest, mens eksisterende bane har stigning mot sør-
øst. Det blir derfor enklest å krysse under eksisterende spor og over Eidangertunnelen når kryssingspunktet ligger så 
langt som mulig mot øst. De anbefalte kryssingspunktene vil likevel gjøre det nødvendig å heve eksisterende spor 
med ca. 1 m, og forsterke Eidangertunnelens tunnelhvelv slik at det kan fungere som bro for tog til og fra Sørlandet.  
121 Nordgående spor til den sørøstre enden av Porsgrunn stasjon, for tog fra Sørlandet til Porsgrunn, Skien og Oslo / 
Vestlandet, vil krysse i kulvert under høyhastighetsbanen som går utenom Porsgrunn stasjon. 
122 I tillegg til to minutts oppholdstid i stasjonen kommer tidsbehovet til nedbremsing og akselerasjon. 
123 Dette vil ikke være mulig hvis en skulle bygge strekningen fra Grenland mot Sørlandet via Vollsfjorden. Da ville 
avstanden til første stasjon sør for Porsgrunn (ved Tangen) blitt for lang (ca. 46 km). Det vil heller ikke være noe reelt 
alternativ å bygge et ekstra sett med forbikjøringsspor, fordi det ikke finnes et passende sted for forbikjøringer (hori-
sontal og helst rettlinjet bane) i tilstrekkelig kort avstand fra Porsgrunn. 
124 Dette gjelder for godstog av inntil 400 meters lengde, som er den mest hensiktsmessige lengden for godstog på 
dagtid. Om natten vil godstogene kunne bli vesentlig lengre, men da vil det heller ikke være mer enn sporadisk per-
sontogtrafikk. På denne tiden av døgnet vil godstog på 750 meters lengde kunne bli forbikjørt av raskere godstog i 
Porsgrunn stasjon hvis ikke andre tog befinner seg i stasjonen og har samme kjøreretning. 


