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Feilinformasjon fra Jernbaneverket om Oslo – Ski og høyhastighet
Stortingets viktige krav til Østfoldbanen/Europabanen og Oslo - Ski
I vårt brev av 11.01.2010 til Jernbaneverket påviste vi flere feil og mangler ved Jernbaneverkets
planforslag for Oslo – Ski. Vi ba om at det utarbeides et nytt planprogram i samsvar med Stortingets krav i budsjett 2009, Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 og budsjett 2010.
Stortinget sier bl.a. at "hastighetsdimensjoneringen for nye linjer og strekninger som kan tenkes
å inngå i et framtidig høyhastighetsnett, skal være minimum 250 km/t". Oslo – Ski skal planlegges
"som ein lekk i ein heilskapleg strategi for den nye Østfoldbanen" og som "ei lenke i ei framtidig
skandinavisk høgfartsline". "Målet må vere å unngå flaskehalsar og kurvatur med unødvendige
fartsavgrensingar og oppnå eit best mogeleg traseval" (våre fremhevinger).
Jernbaneverkets planer ikke i tråd med Stortingets vedtak
Med Jernbaneverkets planer vil tog fra Oslo ikke en gang nå opp i 250 km/t før de må bremse
ned for Ski stasjon. De raskeste togene Oslo – Moss vil kunne kjøre 200 km/t eller fortere kun på
30 % av strekningen og 250 km/t på 0 % av strekningen. Gjennomsnittshastigheten Oslo – Moss
vil ikke kunne komme over ca. 120 km/t.
Som Norsk Bane AS har pekt på, kan en oppnå en langt større reisetidsreduksjon og kapasitetsgevinst med en bane via Ski stasjon, kombinert med en parallell høyhastighetsbane utenom Ski.
På denne måten får man et best mulig tilbud for alle reisende. Slike kombinasjonsløsninger er
helt vanlig i Europa, selv i byer med flere millioner innbyggere, som Frankfurt og Lyon. Jernbaneverkets prosjektleder, Anne Katrine Kallager, går imidlertid helt på tvers av Stortingets krav i
sine uttalelser i Dagsavisen 13.01.10:
”– Det å tilpasse for en hastighet på 250 kilometer i timen, betinger egentlig at du også samtidig
har et vedtak om å videreføre høyhastighetsbanen videre mot kontinentet, sier Kalager.
– Hvis du ikke ønsker det, har det lite for seg å dimensjonere Oslo-Ski for 250 kilometer i timen,
fordi vi i veldig liten grad vil kunne nyttiggjøre oss denne hastigheten, fortsetter hun.
– Hvis det hadde foreligget et stortingsvedtak om høyhastighetsbane til svenskegrensen, ville
Jernbaneverket ha tenkt mer som Norsk Bane da?
– Nei, Follobanen ender ved Ski og ikke i Sverige, svarer Kalager.”
Jernbaneverket feilinformerer om egne planer Oslo – Ski
Den 14.01.10, dagen etter uttalelsene er gjengitt i Dagsavisen, ordlegger Kallager seg imidlertid
som om Jernbaneverkets planer likevel er i tråd med Stortingets vedtak, se vedlegg 2 eller

http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2010/--Follobanen-kombineres-medhoyhastighet/. Men realitetene endres ikke av at Jernbaneverket endrer måten de snakker om
planene på – det er selve planene som må endres. Når Jernbaneverket nå direkte feilinformerer
om konsekvenser av egne planer er det både faglig og forvaltningsmessig svært bekymringsfullt.
Helt urealistisk å bygge avgreining for høyhastighetsbane etter at Oslo – Ski er bygd
Jernbaneverket v/Kallager bekrefter nå at høyhastighetsbanen Oslo – Göteborg, heretter kalt
Europabanen, må gå utenom Ski, med forgreining via Ski stasjon. Hun skriver: ”Det er absolutt
tenkelig at en fremtidig høyhastighetsbane fortsetter sydover i egen trasé forbi Ski, mens Follobanen blir en avgrening inn til Ski stasjon. Da vil kunne 250 km/t oppnås omtrent ved Ski” (dvs.
på en bane utenom Ski, men omtrent på høyde med Ski – vår tilføying).
Det høres kanskje tilforlatelig ut. Problemet er imidlertid at Jernbaneverket går frem i feil rekkefølge. Det vil i beste fall bli svært kostbart – og i verste fall helt umulig – å bygge en høyhastighetsbane utenom Ski, i tillegg til en ny bane via Ski stasjon, dersom ikke hele denne kombinasjonsløsningen er planlagt fra starten av. Det beror bl.a. på flg.:
a) Europabanen skal dimensjoneres for minst 250 km/t, dvs. for betydelig høyere hastighet enn
banen via Ski stasjon som primært er ment for persontog som skal stoppe der. Det blir derfor
mye lettere å tilpasse linjeføringen for banen via Ski til Europabanen enn å tilpasse linjeføringen
for Europabanen til banen via Ski.
b) Alle tenkelige avgreiningspunkter vil ligge i tunnel i flg. planene fra Jernbaneverket for Oslo –
Ski. Avgreinende spor kan ikke krysse motgående spor i samme plan, men må gå over eller under
disse. Ved de aktuelle hastighetene og tilsvarende lengder på sporvekslere, overgangskurver og
stigningsendringer, blir slike konstruksjoner ca. 1,5 til 2 km lange. Dette er nærmest umulig å få
til hvis det ikke er planlagt slik på forhånd. Dessuten vil togdriften måtte innstilles i en lengre
periode for å kunne gjennomføre sprengningsarbeid i tunnelen. Dette vil være nærmest utenkelig
etter at trafikken på ny bane Oslo – Ski er satt i gang.
Vedlegg 1 beskriver problemstillingen mer utfyllende. Høyhastighetsbanen Oslo – Göteborg og
avgreiningen via Ski stasjon må planlegges under ett. Noe annet er verken faglig eller økonomisk
forsvarlig, og påstandene fra Jernbaneverket fremstår derfor som direkte feilinformasjon.
Andre viktige avgreininger som må avklares først
Av samme grunn som ovenfor bør også utformingen av tre andre aktuelle avgreininger bli avklart
i planprosessen for Oslo – Ski.
a) Tverrforbindelsen "Bryndiagonalen" vil bl.a. gjøre det mulig for godstogene å kjøre direkte
mellom Europabanen og Alnabru, slik at en unngår den bratte stigningen mellom Oslo S og Alnabru. Bryndiagonalen bør dimensjoneres for høye hastigheter, slik at det også blir mulig å kjøre
enkelte raske persontog, bl.a. mellom Østfold og Gardermoen, uten opphold og skifte av kjøreretning på Oslo S. Denne avgreiningen må også sees i sammenheng med en forbindelse mellom
Europabanen og eksisterende bane Oslo – Ski (se pkt. a i neste avsnitt). Ikke noe av dette er tilstrekkelig utredet og tilrettelagt i Jernbaneverkets nåværende planer for Oslo – Ski.
b) Stortingsvedtaket om planlegging av ei ”skandinavisk høgfartsline” gjelder trolig også for
høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm. Her kan det tenkes traséer via Kongvinger, AurskogHøland eller Askim og Mysen. Linjeføringene for Europabanen og avgreningen via Ski, samt
ombyggingen av Ski stasjon må derfor også vurderes i sammenheng med en mulig høyhastighetsbane Oslo – Stockholm via Askim og Mysen. Jernbaneverket har til nå ikke gjort dette.
Høyhastighetsbane med avgreininger gir bedre løsninger for flere pendlere
a) Jernbaneverket foreslår en nesten sammenhengende tunnel fra Oslo S til Ski, uten noen stasjon underveis eller noen forbindelse til eksisterende bane. De folkerike områdene mellom Oslo S
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og Ski stasjon vil ha liten nytte av en slik løsning og vil bare betjenes av lokaltog i 45 km/t i gjennomsnitt. En avgreining fra Europabanen til eksisterende bane omtrent midtveis mellom Oslo S
og avgreiningen til Ski vil derimot gi en kraftig utvidelse av høyhastighetsbanens influensområde
og ca. 10 minutt kortere reisetider for reisende mellom bl.a. Oslo og stasjonene i Oppegård kommune og nordre del av Ski kommune.
b) Dagens bane mellom Ski og Moss har ingen forbikjøringsmuligheter. Det betyr samdriftsproblemer med konsekvenser for hastighet og kapasitet både for de raskeste togene, regionaltog,
lokaltog og godstog.
En høyhastighetsbane med avgreininger via Ski og ved Vestby vil derimot frigjøre kapasitet og gi
et bedre og mer driftssikkert togtilbud for pendlere fra stasjonene langs dagens trasé mellom Ski
og Moss. I tillegg vil den redusere reisetidene mellom Oslo og Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, og
Halden til hhv. ca. 20, 30, 35 og 45 minutter, se vedlagte plansje over reisetider for Østlandet
med høyhastighetstog. Den er basert på høyhastighetstog i flerbrukskonsept for langdistanse-,
regional-, InterCity- og godstrafikk, også anbefalt av Stortinget i Nasjonal Transportplan 2010 –
2019.
Stortinget krever minst 250 km/t, ikke maksimum 250 km/t
Den internasjonale standarden for høyhastighetsbaner er på minst 250 km/t, men utvikling går
mot en standard for nye høyhastighetsbaner på 300 km/t eller fortere, jfr. planene i Sverige med
toppfart 320 km/t. Stortingets vedtak om minst 250 km/t må ses i denne sammenheng, mens
Jernbaneverket ser ut til å betrakte det som en øvre grense. Minst 250 km/t må også planlegges
som gjennomgående hastighet uten flaskehalser. Det er liten hensikt med en toppfart man bare
unntaksvis kan kjøre, eller ikke klarer å kjøre i det hele tatt.
Konklusjon
At Jernbaneverket planlegger en bane for 250 km/t der hastighetsdimensjoneringen ikke kan utnyttes er meningsløst. Men problemet ligger ikke i Stortingets forutsetning om minst 250 km/t i
alle strekninger som kan tenkes å inngå i det fremtidige høyhastighetsnettet. Problemet ligger i
Jernbaneverket manglende forutsetninger eller vilje til å løse oppgaven på en fornuftig måte.
Hvis ikke både den skandinaviske høyhastighetslinjen og alle aktuelle avgreininger planlegges
under ett, vil store deler av strekningen Oslo – Ski måtte bygges på nytt. Det vil kunne koste
tosifrete milliardsummer og vil fordyre, forsinke og i verste fall spolere arbeidet for et konkurransedyktig togtilbud i samsvar med Stortingets vedtak. Å hevde noe annet er direkte feilinformasjon fra Jernbaneverkets side overfor både politikere og publikum.
Det er derfor helt nødvendig med et nytt planprogram for Oslo – Ski, som del av en helhetlig
løsning for en skandinavisk høyhastighetsbane. Bare slik kan Stortingets krav bli oppfylt.

Med vennlig hilsen

Thor W. Bjørlo
kommunikasjonssjef

Jørg Westermann
daglig leder

Gjenpart til
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité
Jernbaneverket
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VEDLEGG 1
til
Feilinformasjon fra Jernbaneverket om Oslo – Ski
Notat fra Norsk Bane AS av 25.1.2010

Før en bygger ny bane Oslo – Ski, må en vite nøyaktig hvor høyhastighetsbanen utenom Ski og
banen via Ski stasjon skal gå. Det skyldes mange flere grunner enn de som er nevnt tidligere.
Hvordan bygge en avgreining?
For det første må en være oppmerksom på at lengden, vedlikeholdsbehovet og risikoen for funksjonsfeil til en sporveksler øker sterkt med tillatt hastighet på det avgrenende sporet. Det brukes
i dag ikke sporvekslere for høyere hastighet på det avgrenende sporet enn 220 km/t. En slik
sporveksler er ca. 150 (!) meter lang.
Det betyr at banen via Ski stasjon må grene av fra Europabanen, og ikke omvendt. Førstnevnte behøver ikke å tillate
svært høye hastigheter fordi den primært er meint for persontog som skal stoppe på Ski stasjon. Europabanen må
derimot være gjennomgåande dimensjonert for minst 250
km/t, og bør helst tillate 300 km/t eller mer.
En får derfor store problem hvis en ikke har planlagt Europabanen på samme tid som banen via Ski. En kan nemlig ikke
bare kan se etter et rettlinjet avsnitt på strekningen Oslo –
Ski og sette inn sporvekslere der. Da ville Europabanen grene
av fra Oslo – Ski og hastigheten på Europabanen blitt begrenset til maksimalt 220 km/t.
Det en derimot må gjøre, er å legge om banen via Ski, slik at
den grener av fra Europabanen. Hva betyr det konkret?
Konsekvenser ved gunstige forutsetninger

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/a/a8/EW_60-16000-6100.jpg

I første omgang skal vi tenke oss en idealisert linjeføring for Oslo – Ski med stor fleksibilitet for
å legge om banen. Det dobbeltsporete baneavsnittet som er inntegnet i blått på kartskissa1 til
venstre på neste side har slake svinger og et lengre rettlinjet avsnitt (ca. 750 m). Det forutsettes
at hele banesvnittet ligger i tunnel, på samme vis som traséforslagene fra Jernbaneverket for
aktuelle avgreiningsområder (se kartet på side 3). Vi vil også gå ut fra at tunneloverdekningen og
forholdene ellers gjør det mulig å flytte banen noe til sides uten at tillatt hastighet må reduseres.
En høyhastighetsbane utenom Ski er antydet med baneavsnittet i rødt. Hvordan skal en knytte
sammen strekningen Oslo – Ski (i blått) med banen utenom Ski (i rødt) for å få en høyhastighetsbane uten flaskehalser?
1

Kartutsnittene er 300 m brede og 2.400 m lange.

Kartskissa til høyre viser en mulig løsning. Den opprinnelige banen er stiplet i blått, mens avgreiningen til Ski stasjon er inntegnet i fiolett og Europabanen i rødt. Avgreiningen er dimensjonert for 220 km/t og Europabanen for
300 km/t.
Sørgående spor må føres over eller under Europabanen.
Denne høydeforskjellen mellom sporene medvirker til en
forholdsvis lang konstruksjon og til mange meter med ny
bane. Selv med gunstige anleggstekniske forutsetninger
vil en måtte bygge omtrent to kilometer av strekningen
Oslo – Ski på nytt.
Krevende byggeprosess
En slik omlegging av strekningen Oslo – Ski vil bli svært
komplisert. Når en skal flytte en bane noen meter til sides
i en tunnel, kreves det bl.a. ny sikring av tunnelhvelvet og
sprengingsarbeid like ved sporet. Banen vil derfor måtte
stenges i en lengre periode, og togtilbudet reduseres til
nivået før byggingen av Oslo – Ski. Dette er nesten utenkelig.
De samme komplikasjonene vil forøvrig også oppstå om
en skulle akseptere at Europabanen grener av fra strekningen Oslo – Ski, med en hastighetsbegrensning til maksimalt 220 km/t som en av konsekvensene. Også et slikt
tiltak vil kreve en gradvis utvidelse av tunnelen – og innstilt togtrafikk i anleggsperioden.
Konsekvenser ved mer realistiske forutsetninger
Vi har til nå drøftet konsekvensene ved idealiserte forutsetninger. Som det går fram av kartutsnittene på neste
side, er de faktiske forholdene imidlertid mye mer kompliserte.
For det første vil strekningen Oslo – Ski neppe bli bygd
med så slake svinger som Jernbaneverkets skisser kan gi
inntrykk av. Hensynet til geologiske problemsoner og til
tilstrekkelig tunneloverdekning under enkelte boligområder, bl.a. ved Langhus og Vevelstad, vil trolig tilsi betydelige justeringer av de skisserte traséene. Kurvene vil bli
krappere, og mulighetene til senere forflyttinger av banen
(uten hastighetsreduksjoner) vil bli sterkt redusert.
For det andre vil høyhastighetsbanen utenom Ski gå i et
område med mye bebyggelse, dyrka mark, innsjøer og
naturreservater. Det vil legge viktige og utfordrende premisser for linjeføringen for denne banen, samtidig som
den også skal kombineres med avgreininger via Ski stasjon, både nord for Ski, sør for Ski og nær Vestby. Sistnevnte kreves for å unngå hastighetsbegrensningene til
130 km/t ved Ås og Vestby stasjoner (se kartet på side 3).
I tillegg skal banen evt. være del av høyhastighetsbanen
Oslo – Stockholm.
2
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Det blir derfor en umulig oppgave å skulle finne en linjeføring for høyhastighetsbanen utenom
Ski, dersom Oslo – Ski er bygd først og ikke del av en helhetlig plan. Muligheten for å kunne
planlegge Europabanen slik at lokaliseringen i horisontal- og vertikalplanet, baneretningen og
stigningsnivået blir riktig i forhold til en tidligere bygd bane Oslo – Ski, er praktisk talt lik null.
Mest sannsynlig vil en måtte bygge mesteparten av den søndre halvparten av Oslo – Ski på nytt
for å kunne få til en hensiktsmessig løsning. Det betyr unødige merkostnader på flere milliarder
kroner. Inntektstapet som følge av et redusert togtilbud i anleggsperioden kommer i tillegg.
Avgreningen til eksisterende bane
Tilsvarende gjelder for den nordre delen av Oslo – Ski. Slik Jernbaneverket har skissert strekningen, har ingen av alternativene riktig retning og lokalisering for at en kan bygge en velfungerende forbindelse mellom Europabanen og eksisterende bane Oslo – Ski. Også her vil det være
nødvendig å bygge store deler av en ny bane på nytt, om den ikke planlegges samtidig med
avgreiningen.
Konklusjon
Hvis ikke både høyhastighetsbanen og alle aktuelle avgreininger planlegges under ett, vil store
deler av strekningen Oslo – Ski måtte bygges på nytt. Det vil kunne koste tosifrete milliardsummer og vil fordyre, forsinke og i verste fall spolere arbeidet for et konkurransedyktig togtilbud i samsvar med Stortingets vedtak. Det er derfor helt nødvendig med et nytt planprogram
for Oslo – Ski.
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- Follobanen kombineres med høyhastighet

Vedlegg 2

14.01.2010 - Det skal ikke herske tvil om at Jernbaneverket planlegger det nye dobbeltsporet mellom
Oslo og Ski slik at banen kan kombineres med høyhastighet til kontinentet, fastslår prosjektsjef Anne
Kathrine Kalager. Vi ser allikevel at det vil bli vanskelig å utnytte dimensjonering på 250 km/t på
denne 22 kilometer lange banen.
Alle tog, også høyhastighetstog, bruker tid både på å komme opp i fart og på nedbremsing. Årsaken
til dette er togets vekt, men også terrenget har betydning for hvor raskt et tog kan akselerere og
bremse.
- Mellom Oslo og Ski har vi en terrengmessig stigning på ca 100 meter, forklarer Kalager. Dette får
praktiske konsekvenser for hastigheten til togene på Follobanen. Når vi kjører i nedoverbakken fra
Ski til Oslo rekker togene å nå opp i 250 km/t over en strekning på ca 6 km, før togene må bremse
ned til stopp på Oslo S. Dette gjelder tog som har passert Ski stasjon i 130 km/t.

Illustrasjon: Jernbaneverket.
- Fra Oslo S og sydover starter togene fra 0 km/ t inne på Oslo S, og så må de akselerere i
oppoverbakke. Da rekker togene rett og slett ikke å nå opp i mer enn ca 240 km/t før de må bremse
ned mot Ski stasjon.

Illustrasjon: Jernbaneverket.

Porten til Europa
I de to kommende årene skal høyhastighetsbaner i Norge utredes videre, blant annet strekningen
mellom Oslo og Göteborg.
- I planleggingen av Follobanen står det helt klart for Jernbaneverket at Follobanen er det første
trinnet i en høyhastighetsbane til Europa, fastslår Kalager. Vi kan gjerne kalle Follobanen for porten
til kontinentet, og vi skal legge til rette for at prosjektet dobbeltspor Oslo-Ski skal kunne kombineres
med en ny høyhastighetsbane.
- Det er absolutt tenkelig at en fremtidig høyhastighetsbane fortsetter sydover i egen trasé forbi Ski,
mens Follobanen blir en avgrening inn til Ski stasjon. Da vil kunne 250 km/t oppnås omtrent ved Ski.
Vi har dette med oss i tankene under planleggingen av det nye dobbeltsporet. Vårt mål er at
Follobanen skal være en fremtidsrettet løsning, og ikke et fremtidig problem.
En ny hverdag for pendlerne
Follobanen vil ikke bare ha stor betydning for fremtidig høyhastighet til utlandet, men banen vil også
endre hverdagen for togpassasjerer og godsselskaper i regionen. Follobanen vil spille en viktig rolle
for togpassasjerene på både lokalt, regional og internasjonalt nivå.
- Med Follobanen og Østfoldbanen i samspill er det mulig å kjøre mer enn dobbelt så mange tog
sammenlignet med i dag, sier Kalager. Lokaltog og godstog skal gå på Østfoldbanen, mens raske
langdistansetog og regiontog skal kjøre Follobanen. Det vil også være mulig å kjøre godstog på
Follobanen, men kanskje fortrinnsvis i perioder med liten trafikk. Togpassasjerene vil ikke bare
oppleve flere avganger og raskere tog, men punktligheten vil også forbedres.
Strenge, jernbanetekniske krav må oppfylles for høyhastighet
Når en banestrekning skal dimensjoneres for 250 km/t må flere betingelser oppfylles. Sporets
geometri har avgjørende betydning, og desto rettere en strekning er, desto raskere kan togene kjøre.

Follobanen planlegges for høyhastighet. Foto: Jernbaneverket/ Øystein Grue.
- Follobanen skal selvsagt ikke ha svinger som hindrer høy hastighet, sier Kalager. Derimot ligger det
en sving syd for Ski stasjon som medfører at Ski stasjon må passeres i 130 km/t. Denne svingen
ligger inne i en tunnel som ble bygget på 90-tallet, og å rette ut denne svingen er ikke en del av
verken Follobanen eller nye Ski stasjon.
Jernbanetekniske installasjoner som skinnegang og kontaktledning må også være tilpasset
hastigheten, og ikke minst må tunneler bygges store nok slik at luftmotstanden ikke blir et problem for
farten.
- Tunnelens størrelse, det såkalte tunnelprofilet, er den største kostnadsdrivende faktoren ved å
bygge for 250 km/t fremfor 200 km/t, forteller Kalager. Som fagetat er vi også pålagt å vurdere om
det virkelig lønner seg samfunnsøkonomisk å bygge for en hastighet man i liten grad får utnyttet.
Publisert av: Trude Isaksen, 14.01.2010

