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Tittel: 
Full utbygging av Vestfoldbanen må inn i NTP 2018-2029 og 

gjennomføres så raskt som mulig, senest innen 2027  

Uttalelse: 

Full utbygging av Vestfoldbanen så raskt som mulig er helt nødvendig for å dekke behovet for 

kollektivtransport og vil være et viktig verdiskapingsgrunnlag for fremtiden. Vestfoldbanen er 

allerede overbelastet og det haster å bygge dobbeltspor. 

Vi vil i denne forbindelse særlig fremheve følgende: 

 For næringslivet i regionen er det viktig med utbygging så raskt som mulig for å få 

tilgang på arbeidskraft og kompetanse fra hele regionen på en konkurransedyktig, 

effektiv og miljøvennlig måte.  

 Vestfoldbanen er mye mer enn transport inn til og ut av Oslo. Vestfoldbyen og Grenland 

har et stort antall innbyggere og er et av Norges aller største byområder og 

arbeidsmarkeder. Vestfoldbanen har allerede den høyeste andelen lokale reiser av 

InterCityforbindelsene, nærmere en million reisende. Jernbaneverket angir med 

dobbeltspor et potensial på over 2 millioner reisende lokalt på Vestfoldbanen. 

 Målet om å dempe/stabilisere biltrafikken kan ikke nås uten dobbeltspor meget raskt. I 

og med at Vestfoldbanen allerede er overbelastet, vil fremtidig vekst i transporten først 

og fremst måtte skje på vei dersom Vestfoldbanen ikke fullføres med to spor. 

  

 Dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik er nødvendig for å få full effekt av 

investeringen i dobbeltsporet som er under bygging mellom Larvik og Porsgrunn. 

  

 Sammenhengende motorvei/fire felt gjennom Vestfold er snart ferdig utbygget. Dette er 

viktig for regionen. Samtidig er usikkerhet om fremtidig utbygging og sen ferdigstillelse 

av Vestfoldbanen svært uheldig både miljømessig og for byutviklingen i og med at E18 

er den eneste effektive transportåren gjennom fylket. Byutviklingen skjer nå. Vi er redd 



for at en sen ferdigstillelse av Vestfoldbanen vil føre til en bo-, nærings- og byutvikling 

som gir et varig og irreversibel trafikkmønster basert på bil. 

  

Treschow-Fritzøe AS er en bedrift med en historie på mer enn 600 år. Konsernet består i dag av 

virksomheter innen skogsdrift og naturressurser, eiendomsforvaltning og –utvikling, 

steinindustri, byggevarehandel og –distribusjon, samt programvareutvikling, både i Norge og 

internasjonalt. I regionen fra Buskerud til Agder har våre virksomheter mer enn 800 ansatte og 

en betydelig godstransport. Gjennom datterselskapet Fritzøe Eiendom AS utvikler vi den nye 

bydelen Hammerdalen i Larvik. Bydelen er og vil være en sentral del av knutepunktsutviklingen 

i Larvik, med direkte kobling både til E 18 og jernbanen. Hammerdalen er en bydel med 

overskudd av fornybar energi fra lokal vannkraftproduksjon, varmepumpe basert på sjøvann og 

fjernvarme. 
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