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Forord 

KVU for jernbane og E16 mellom Voss og Arna ble lagt fram i april 2014. KS1 konkluderte 
med at det ikke var tilstrekkelig samfunnsøkonomisk lønnsomhet til å anbefale noen av 
konseptene i KVUen. Samtidig har det gått flere alvorlige skred på strekningen som har 
tydeliggjort sårbarheten i det overordnede transportsystemet øst-vest.  I dialogen etter 
KVU/KS1 har Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket om å utarbeide en 
supplerende utredning for å vurdere løsninger med et lavere investeringsnivå enn anbefalt 
konsept i KVUen, under hensyn til rasfare og økt kapasitet for jernbanen, samt en 
tydeliggjøring av en mulig utbyggingsrekkefølge for et fellesprosjekt.  

Hos Jernbaneverket har Lars Chr. Stendal, Tony Dæmring, Cecilie Bjørlykke og Lars R 
Rugtvedt deltatt i arbeidet. Fra Statens Vegvesen har Kjell Kvåle deltatt i arbeidet, og det har 
også vært avholdt møte med Helge Eidsnes. Utredningen er utført av Norconsult med Hans 
Petter Duun som oppdragsleder. Kaare Stjern, Anne Christine T Handstanger, Gjermund 
Johansen, Marianne K Rødseth og Henning Thauland har vært sentrale medarbeidere.   

 

Bergen 

11.09.2015   
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Sammendrag  
Bakgrunn og rammer for utredningen 

I dialogen med Jernbaneverket etter KVU/KS1 for Voss – Arna har 
Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket om å utarbeide en supplerende utredning. I 
utredningen vurderes løsninger med et lavere investeringsnivå enn anbefalt konsept i 
KVUen. Det er også lagt vekt på å tydeliggjøre en mulig utbyggingsrekkefølge for et 
fellesprosjekt. Føringene for de vurderte løsningene i den supplerende utredningen følger 
KVUen. Det vil si at rammene fra KVU-fasen i form av behov, mål og krav til togtilbud, 
kostnadsmodell og hovedgrepet med en felles vei og baneutbygging legges til grunn. Det er 
ikke gjennomført nye samfunnsøkonomiske analyser av effekten av trinnvis utbygging. Dette 
må gjøres som del av Jernbaneverkets videre arbeid med NTP.   

Raskartleggingen er gjennomført på nytt etter KVUen for å få med de siste alvorlige 
hendelsene på strekningen. Store deler av strekningen er rasutsatt. Det er sett på historiske 
data, vurdert omfanget ved rashendelser, og hva som skal til for å sikre de ulike delene av 
strekningen.  

Vurderte løsninger med et lavere investeringsnivå 

I den supplerende utredningen er det sett på enklere løsninger i form av lengre 
dobbelsporparseller forbi rasutsatte strekninger og bruk av enkeltsporet tunnel som del av en 
K5- løsning istedenfor en dobbeltsporet tunnel som er anbefalt i KVUen. Disse to løsningene 
er så vurdert sammen med et første byggetrinn med dobbeltspor til Vaksdal, i tråd med 
KVUens anbefaling.  

Dobbeltsporparseller gir god effekt for sikkerhet slik de er plassert i den supplerende 
utredningen. Løsningen kommer derimot dårlig ut når den måles mot krav og effektmål i 
KVUen. Effekten for reisetid er liten, og kostnadsgevinsten som en felles bygging med veg 
gir utgår, da nye dobbeltsporparseller må bygges i sammenheng med dagens infrastruktur. 
Dobbeltsporparseller bygget sammen med en første etappe til Vaksdal gir bedre effekt for 
kapasitet og reisetid, men fremdeles reduseres innsparingen ved en felles løsning vei/bane 
betraktelig.  

Løsningen med enkeltsporet tunnel istedenfor dobbeltspor gir gode resultater for kjøretid, 
mulighet for felles bygging, og utløsning av gevinsten som en felles vei/bane utbygging gir. 
Det løsningen ikke gir er bedre kapasitet, rutetilbud og framføringstid for godstransporten. 
For å få en robust infrastruktur må den enkeltsporede tunnelen utvides med lengre 
krysningsspor og andre kapasitetsøkende tiltak. Kapasitetssituasjonen bedres betraktelig 
ved å bygge dobbeltspor til Vaksdal, men det må fremdeles bygges kryssingspor og andre 
kapasitetsøkende tiltak på resten av strekningen.  Den totale kostnaden for tilpasning av 
løsningen blir høy (og i noen varianter nesten like kostnadskrevende som en 
dobbeltsporløsning) uten at full effekt av et gjennomgående dobbeltspor kan tas ut.  

En gjennomgang og vurdering av løsninger med lavere investeringsnivå viser at de ikke gir 
de effekter man ønsker å oppnå for en trygg og pålitelig bane med redusert reisetid og god 
kapasitet for gods. Jernbaneverket anbefaler derfor at K5 legges til grunn for en videre 
planlegging av strekningen Voss – Arna.  
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Etappevis utbygging på strekningen 

I den supplerende utredningen er det sett nærmere på et første byggetrinn. Gjennom KVU-
arbeidet anbefalte både Jernbaneverket og Statens vegvesen å starte utbyggingen fra Arna 
til Vaksdal som en første etappe. Samlet kostnad for utbygging av vei/bane på strekningen 
Arna – Vaksdal er 9,2 mrd. For jernbanen går strekningen fra Arna og frem til et punkt på 
dagens trasé ca 2 km sør for Vaksdal. Kostnad for denne etappen for bane er 5,4 mrd.  

Tilpasning til dagens infrastruktur ved etappevis bygging gir utfordringer. Dagens stasjon på 
Vaksdal ligger på en smal hylle ved sjøen, og det er ikke mulig å få til ny 
stasjon/kryssløsning ved denne. For å få til hovedgrepet i K5 (felles vei- og banetunnel) må 
ny trase, stasjon og vegkryss legges høyere. I KVU-en er det vist hvordan man kan avslutte 
mot Vaksdal ved å gå ned på eksisterende spor før Vaksdal. Denne løsningen gir god 
rassikring på strekningen, men ikke helt frem til Vaksdal. Denne løsningen har altså en 
kostnadsmessig fordel, men leverer dårligere på sikkerhet og jernbanens avslutning frem 
mot Vaksdal må derfor optimaliseres jfr. de siste alvorlige skredhendelsene på Boge.  

Å forlenge første utbyggingsetappe til også å omfatte strekningen fram til og med Vaksdal, 
vil gi store ekstrakostnader ved tilrettelegging for drift av den nye traseen (anslått til 1,4 mrd. 
for bane).  

Det er derfor også vurdert å forlenge en første etappe til Stanghelle. Ved Stanghelle 
sammenfaller ny og gammel trase, noe som gir reduserte ekstrakostnader. En etappe forbi 
Vaksdal og frem til og med Stanghelle vil gi fullgod effekt for ras også på denne strekningen, 
og reduserte ekstra kostnader for påkobling til eksisterende trase (anslått til 0,1 mrd. i den 
supplerende utredningen).   

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

 Enten følger anbefalingen fra KVUen med en første etappe mellom Arna og 
Vaksdal, men i et videre planarbeid optimaliseres avslutningen før Vaksdal i forhold 
til skred og kapasitet 

 Eller at det planlegges en første etappe helt fram til og med Stanghelle. Etappen vil 
gi økt rassikring, men har også høyere kostnad.   
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Figur 1. Oversikt over konsept K5 i KVU Voss-Arna. 
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Voss – Bulken (km 385,32 – 392,55) 

Banen går i hovedsak i tunnel langs denne strekningen. Det er registrert enkelte mindre 
hendelser inn mot østre påhugg til Kvålsåsen tunnel. Hendelsene kan være lokalt fra 
skjæring, men her er det lite og manglende informasjon. Hendelsene fant sted på 1970- og 
80-tallet og det er ikke registrert noen nyere hendelser. Strekningen er ikke nevnt i noen av 
rapportene i grunnlagsmaterialet.  

På grunn av få hendelser, og fordi disse er fra 1970- og 80-tallet, er det ikke noen spesielle 
skredpunkt på denne strekningen. 

 
Figur 6: Skredfare Voss-Bulken 

 

Bulken – Evanger (km 392,55 – 403,66) 

Her er det registrert mange steinsprang, jordskred, flomskred, sørpeskred og utglidning av 
pukk i forbindelse med flom i elva Vosso. Kartlegging utført av NGI i 1988 og Sweco i 2007 
viser til at det langs enkelte partier er fare for flere skred langs denne strekningen. At store 
deler av strekningen ligger innenfor klasse 3 er også knyttet til at konsekvensene ved skred 
og eventuelt avsporing av tog er høy fordi banen ligger langs ei bratt li ved elva Vosso 
(Sweco, 2007). Fra bekkefarene er det risiko for flomskred og sørpeskred (NGI, 1988).  

Dette er strekningen hvor størst prosentdel av strekningen ligger i klasse 3. Banen går langs 
ei bratt li og med stedlig vanskelig tilkomst for å utføre rassikringstiltak. 

 

Figur 7: Skredfare Bulken - Evanger 
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Evanger – Bolstadøyri (km 403,66 – 414,13) 

I følge både Mesta (2014), Sweco (2007) og NGI (1988) er det to strekninger her hvor det 
spesielt er fare for nye skred. Dette er strekningene km 407,5-407,6 og 409,3-409,5. Det er 
ikke registrert nyere skred på denne strekningen. Det meste daterer seg til 1920-, 50- og 70-
tallet. Men sett i forbindelse med at Mesta vurderte behov for fangnettgjerde her i 2014 er 
disse partiene satt i klasse 3.  

Langs strekningen ca. km 410,6 er det registrert flere hendelser med nedfall av stein fra 
skjæring. Siden ras kun er knyttet til nedfall av stein fra lavere høyder er partiet satt i 
klasse 2.  

Ved km 411,1 er det påpekt av Sweco (2007) at det er bratt terreng og avløste blokker ved 
vestre påhugg for Røvstona tunnel. Ras kan nå sporet dersom løsnepunkt er fra stor høyde. 

Resterende strekning inn mot Bolstadøyri stasjon er ikke kommentert i grunnlagsmaterialet, 
men det er registrert en del hendelser mellom km 411,5-412,5. Dette knyttes mest til 
problemer med vann og mange av hendelsene skjedde under stormen Dagmar i desember 
2011.  

Banen går her i spesielt utsatt i strekning langs bratt sideterreng inn mot Bolstadøyri. Det har 
vært både steinsprang og vann med utglidning av pukk. Stedvis er terrenget over banen 
tilgjengelig fra E16, men det er også partier med bratt sideterreng som ikke er like tilgjengelig 
for utførelse av eventuelle tiltak.  

 

Figur 8: Skredfare Evanger - Bolstadøyri 
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Bolstadøyri – Dale (km 414,13 – 425,29) 

Strekningen går i hovedsak i tunnel. En stor andel av de 18 prosent som er definert i klasse 
1 er hendelser som har funnet sted i tunnelen. Langs dagstrekningen mellom vestre påhugg 
for Trollkona tunnel, km 422,5, og km 425 er det registrert flere hendelser. Dette er i 
hovedsak tilknyttet vann. Hendelsene er lagt i klasse 1 ettersom de antas å være lokale. 
Linjen går her helt i dalbotn og E16 ligger på oversiden av banen.  

Hoveddelen av registrerte hendelser er i tilknytting til utfall av stein i tunnel. Det er ingen 
strekninger som ligger i klasse 3 langs denne strekningen.  

 

Figur 9: Skredfare Bolstadøyri - Dale 

 

Dale – Stanghelle (km 425,29 – 432,22) 

Langs første delen av strekningen etter Dale stasjon, er det bratt terreng og vurdert fare for 
skred. Langs den første strekningen, km 425,9-426,1 har NGI (1988) vurdert at det kan gå 
snøskred kan fra flere høydenivå. Det er ingen plass for oppsamling av skredmasser langs 
linja. Sikringstiltak ble vurdert som aktuelt. Siste registrerte hendelse her var i 2013 med 
utfall av stein med løsnepunkt ca. 5-15 meter over banen. Det ble også registrert snøskred 
her i 2001.  

Langs strekningen km 247,2-427,7, er sideterrenget bratt. Fjellpartiet har overflateparallell 
oppsprekking og avskalling av bergflak. Fallende blokker kan komme fra stor høyde og med 
stor energi. Dette partiet er vurdert av Sweco i 2007 og Multiconsult i 2015. Multiconsult 
anbefalte sikringstiltak i form av fangnettgjerde i terrenget. Dette partiet har også mange 
registrerte hendelser.  

Det er videre vurdert fare for flomskred og sørpeskred langs en bekk ved km 428,5 (NGI, 
1988) og ras fra sideterreng med størrelse over 100 m3 ved km. 428,9 (Sweco, 2007). Denne 
strekningen er derfor lagt i klasse 3.  

I følge Sweco (2007) ligger det stedvis store blokker ned mot sporet på strekningen km 429-
430. Sweco antar at disse er transportert dit under istiden og ikke fra tidligere steinsprang. 
Det er registrert enkelte eldre steinsprang langs denne strekningen, henholdsvis på 1920-, 
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50-, 70- og 80-tallet. Det er derfor valgt å sette registrerte hendelser i klasse 1 fordi disse er 
av eldre dato. 

Ved Stanghelle stasjon har Sweco (2007) vurdert at det er fare for ras fra sideterreng med 
størrelse over 200 m3.  

En hoveddel av denne strekningen definert i klasse 3, et parti rett etter Dale stasjon, ca. km 
426 og et parti mellom km 427,2 til 427,7. For den siste delstrekningen er det tidligere 
anbefalt tiltak med fangnettgjerde som monteres i lia. Et fangnettgjerde krever oppfølging og 
vedlikehold over tid. Det vil også foreligge en restrisiko for skred selv om det er oppført 
steinsprangnett.  

 

  

Figur 10: Skredfare Dale - Stanghelle 
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Stanghelle – Vaksdal (km 432,22 – 440,53) 

Det er registrert flere hendelser her i 
forbindelse med flomskred der banen 
går over ei elv ved km 433. Dette partiet 
er derfor lagt i klasse 3.  

I følge Multiconsult (2007) har de i 
samtaler med lokalkjente fått informasjon 
om at strekningen mellom km 434-439 
tidvis går steinsprang som når banen. 
E16 ligger over jernbanen der hvor 
jernbanen går i dagen. De fleste 
skredene antas derfor å være lokale 
skred fra skjæring eller nært sideterreng. 
Det er derfor valgt å legge områdene 
hvor det er registrert hendelser i klasse 
2.  

Ved km 438,1 går banen nedenfor 
fjellpartiet Bjørnafjell. I følge Multiconsult 
(2007) har det tidligere vært systematisk 
oppfølging og måling av et stort sprekke-
avløst parti her. Størrelsen på det 
avløste partiet er anslått til ca. 5000 m3. 
Målingene ble avsluttet i 1990. Partiet er 
valgt å legge i klasse 3. 

Ved Stanghelle stasjon har Sweco 
vurdert at det er fare for ras fra side-
terreng, og i henhold til Jernbaneverket 
(2012) er sikringstiltak utført.  

Langs strekningen mellom stasjonene er 
det registrert flere skredhendelser og 
strekningen er beskrevet av Multiconsult 
(2007) som et parti hvor det tidvis går 
steinsprang som når banen. Her kan det 
være aktuelt å sikre lokale skjæringer 
som tiltak for å forhindre nye skred. 

 

  Figur 11: Skredfare Stanghelle - Vaksdal 



Prosjektnr. 224388 
Bergensbanen (Voss) - Arna  
Supplerende utredning KVU Voss - Arna 

 

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato: 

19 av 47
POU-00-X-00028

00A
2015-09-11

 

Supplenede utredning til KVU Voss-Arna _20150911    Side 19 av 47

 

Vaksdal – Trengereid (km 440,53 – 452,41) 

Langs første strekningen etter Vaksdal, ved km 442, er det registrert flere skredhendelser på 
størrelse mellom 0,5 m3 og 5 m3 og med løsneområde fra halvskjæring. Det er stedvis 
bebyggelse og jorder ovenfor linjen langs denne strekningen, og skredene kan stamme fra 
mindre utglidninger.  

På strekningen mellom km 443 – ca. 444 gikk det i 2015 to store jord- og flomskred. 
Terrenget er sidebratt og det kan ikke utelukkes at det kan gå flere skred her. Etter skredet i 
2015 ble det revet med mye vegetasjon som har blottlagt skredbanen nedover lia. Dette kan 
føre til hyppigere snøskred og sørpeskred langs bekkeløpene her. Partiet er derfor plassert i 
klasse 3. 

Inn mot Trengereid stasjon er det i rapport fra JBV (2012) beskrevet behov for sikring av et 
fjellparti ved km 450,9 med bånd og nett. Et klatrelag som var på stedet i 2014 har vurdert 
dette som nødvendig. Strekningen er lagt i klasse 2 da tilkomst er mulig og tiltak kan utføres.  

Rett etter Vaksdal stasjon, i retning Trengereid er det en strekning som iht. Multiconsult 
(2007) er et kjent område for steinsprang. Fra km 441 til 441,7 er det registrert flere 
hendelser med løsnepunkt høyere oppe i lia.  

Den mest kritiske strekningen er partiet hvor det i 2015 gikk jord- og flomskred/sørpeskred. 
Skredene gikk over skredoverbyggene, men fordi E16 ligger høyere i terrenget enn 
jernbanen, renner slikt skredmateriale tilbake ned i sporet. Aktuelle tiltak kan være 
skredoverbygg som også går over veg. Selv om det føres opp nye skredoverbygg vil det 
være en restrisiko knyttet til at kjente skredløp kan finne nye veger ned lia. Etter tidligere 
skredhendelser er mye vegetasjon også borte. Dette kan før til større risiko for snøskred og 
sørpeskred.   

 

Figur 12: Skredfare Vaksdal - Trengereid 
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Det er vurdert at en eventuell avsporing av togsett som følge av ras kan få størst 
konsekvenser der sideterrenget er bratt og ender i sjø eller vann. Slik sett kan en avsporing 
få mer alvorlige konsekvenser for strekningen Vaksdal -Trengereid enn for Bulken - Evanger 
og Dale - Stanghelle. I tillegg kan et større ras sette både jernbanen og E-16 ut av spill 
mellom Vaksdal og Trengereid, noe som gjør at transportsystemet i sin helhet er vurdert å 
være mer sårbart her.  

 

Hva skal til for å sikre de ulike delstrekningene?  

Jernbaneverket har gjort følgende vurdering av hva som skal til for å sikre de ulike 
strekningene:  
 
Voss – Bulken:  
Mindre sikringstiltak gjennomføres. 
 
Bulken – Evanger:  
Dette er strekningen hvor størst prosentdel av strekningen ligger i klasse 3. Banen går langs 
ei bratt li og med stedlig vanskelig tilkomst for å utføre rassikringstiltak. Her vil det på sikt 
være aktuelt å legge banen i tunnel som et rassikringstiltak. Imidlertid kan man oppnå raske 
og betydelige sikkerhetsgevinster med å bruke rasgjerder/fangnett siden mye av rasene her 
er steinsprang og ras fra moderat høyde som kan fanges opp av rasgjerdene. Dette kan 
gjøres for relativt lave kostnader og gjennom etappevise tiltak. Arbeid med oppsetting av 
rasgjerder er påbegynt på enkelte partier øst for Evanger. 
 
Evanger – Bolstadøyri:  
Banen går her i spesielt utsatt i strekning langs bratt sideterreng inn mot Bolstadøyri. Det har 
vært både steinsprang og vann med utglidning av pukk. Stedvis er terrenget over banen 
tilgjengelig fra E16, men det er også partier med bratt sideterreng som ikke er like tilgjengelig 
for utførelse av eventuelle tiltak. Her kan det være aktuelt å legge banen i tunnel, men også 
på denne strekningen oppnås store gevinster ved mindre tiltak som rasgjerder og 
dreneringstiltak. 
 
Bolstadøyri – Dale:  
Det er behov for sikring mellom tunnel og Bolstadøyri stasjon.  
 
Dale – Stanghelle:  
En hoveddel av denne strekningen definert i klasse 3, et parti rett etter Dale stasjon, ca. km 
426 og et parti mellom km 427,2 til 427,7. For den siste delstrekningen er det tidligere 
anbefalt tiltak med fangnettgjerde som monteres i lia. Et fangnettgjerde krever oppfølging og 
vedlikehold over tid. Det vil også foreligge en restrisiko for skred selv om det er oppført 
steinsprangnett. Her kan det være aktuelt å legge banen i tunnel eller i skredoverbygg. 
Oppføring av rasgjerder er påbegynt ved Dalegården. 
 
Stanghelle – Vaksdal:  
Strekningen preges av steinsprang og i tillegg ras fra store høyder med et omfang og energi 
som ikke kan håndteres av rasgjerder og enkle tiltak. Banen går langs sjøen som er svært 
dyp inn mot land, noe som kan gi alvorlige konsekvenser ved en avsporing ut mot fjorden.  
For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet må banen legges i tunnel. 
 
Vaksdal – Trengereid:  
Strekningen preges av steinsprang og ras fra store høyder med et omfang og energi som 
ikke kan håndteres av rasgjerder og enkle tiltak. Banen går langs sjøen som er svært dyp inn 
mot land, noe som kan gi alvorlige konsekvenser ved en avsporing ut mot fjorden.  For å 
oppnå tilfredsstillende sikkerhet må banen legges i tunnel. 
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Trengereid – Arna:  
Strekningen har forholdvis få hendelser, men de er knyttet opp til flom og sørpeskred langs 
elve- og bekkefar som krysser banen. Det er vanskelig å lage gode permanente sikringstiltak 
på disse stedene. 
 
Oppsummert: 
En utbygging av strekningen Voss – Arna bør skje etappevis med start i Arna etter konsept 
K5. Dette gir umiddelbar effekt på svært utsatte rasstrekninger som kun kan sikres på en 
tilstrekkelig måte gjennom tunnel eller rasoverbygg. Det er også store rasutfordringer på den 
delen av banen som ligger nærmest Voss, men her kan man oppnå gode effekter ved bruk 
av rasgjerder. 
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Tabell 6. Aktuelle scenario innen hvert alternativ. 

Scenario  Beskrivelse

Alternativ K5a
K5a1 
K5a2 
K5a3 

Gods på eksisterende 
Godstog i den ene retningen på ny bane. 
Alt gods på ny bane 

Alternativ K5b
K5b5 
K5b6 
K5b9 

Systemkryssing av regiontog på Dale 
Systemkryssing av regiontog på Stanghelle 
Systemkryssing av regiontog på Arna 

Alternativ K5c variant 1 
K5c10 
K5c11 
K5c12 

Som K5a1 
Som K5a2 
Som K5a3 

Alternativ K5c variant 2 
K5c21 
K5c22 
K5c23 
K5c24 
K5c25 
K5c26 

Systemkryssing av regiontog på Bulken 
Systemkryssing av regiontog på Evanger 
Systemkryssing av regiontog på Bolstad 
Systemkryssing av regiontog på Dale 
Systemkryssing av regiontog på Stanghelle 
Systemkryssing av regiontog på Vaksdal 

  

Tabell 7: Oppsummeringstabell grunnrutescenarier. 

   T/T0 
Frekvens 
Std.Avik 

Ekstra 
oppholdstid 
fjerntog Scenario  Regiontog  Fjerntog  Godstog 

K5a1  0,62  0,62  0,59  0,59  1,12  1,17  01:55    

K5a2  0,62  0,62  0,59  0,59  0,90  1,12  01:55    

K5a3  0,62  0,62  0,59  0,59  0,89  1,23  01:54    

K5b5  1,11  1,11  1,12  1,12  1,12  1,16  01:30    

K5b6  1,11  1,11  1,12  1,12  1,12  1,12  02:22    

K5b9  1,11  1,11  1,12  1,15  1,12  1,12  02:12  02:00 

K5c10  0,62  0,62  0,59  0,59  0,98  0,98  01:54    

K5c11  0,62  0,62  0,59  0,59  0,85  0,98  01:55    

K5c12  0,62  0,62  0,59  0,59  0,85  0,84  01:43    

K5c21  0,92  0,92  0,92  0,96  1,11  1,11  01:25  05:00 

K5c22  0,92  0,92  0,88  0,90  1,11  1,11  03:46    

K5c23  0,92  0,92  0,88  0,90  1,11  1,11  03:43    

K5c24  0,92  0,92  0,88  0,90  1,11  1,11  01:59    

K5c25  0,92  0,92  0,88  0,90  1,11  1,11  02:02    

K5c26  0,92  0,92  0,88  0,90  1,11  1,11  02:01    

 

De ulike vurderte scenariene er avhengig av ulike tiltak for å fungere. Resultatene i tabellen 
er illustrert i figuren nedenfor, men her er framføringstid (T/T0) vist som gjennomsnitt for 
hvert senario.  

Figuren på neste side viser at framføringstid er nokså lik innenfor hvert alternativ, men at de 
skiller seg med hensyn til takt. Dette gjelder alle alternativer bortsett fra K5a som har liten 
spredning i takt. 
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Tabell 10: Basisestimat MNOK (2014). 

  K5a-1 K5a-2 K5a-3 K5b-5 K5b-6 K5b-9 
K5c-
10 

K5c-
11 

K5c-
12 

K5c-
21 

K5c-
22 

K5c-
23 

K5c-
24 

K5c-
25 

K5c-
26 

Arna - Trengereid 1 490 1 490 1 490 1 383 1 383 1 383 2 083 2 133 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 

Trengereid - Vaksdal 1 440 1 473 1 473 1 130 1 130 1 130 1 955 2 005 1 955 1 991 1 991 1 991 1 991 1 991 1 991 

Vaksdal - Stanghelle 1 248 1 248 1 248 1 481 1 809 1 809 1 759 1 809 1 248 852 852 852 524 852 524 

Stanghelle - Dale 1 419 1 419 1 419 0 1 034 1 034 1 381 1 431 1 381 1 034 1 034 1 034 0 1 034 0 

Dale - Bolstadøyri 1 355 1 355 1 377 270 270 0 1 377 1 427 1 377 270 270 270 270 270 270 

Bolstadøyri - Evanger 924 924 932 1 024 1 024 283 932 982 932 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 

Evanger - Bulken 1 433 1 433 1 433 1 985 1 985 2 039 1 433 1 483 1 433 2 039 1 985 1 985 1 985 1 985 2 039 

Bulken - Voss 1 002 1 002 1 002 0 58 58 1 002 1 002 1 002 0 0 0 0 0   

Rassikring 769 769   308 154 231 539 539   154 154 154 308 154 308 

Produksjonskostnad 
(MNOK) 11 081 11 114 10 375 7 581 8 848 7 967 12 460 12 810 11 411 9 447 9 394 9 394 8 185 9 394 8 238 

 + Uspesifisert 10 % 1108 1111 1037 758 885 797 1246 1281 1141 945 939 939 818 939 824 

 + Rigg og drift 30 % 3657 3668 3424 2502 2920 2629 4112 4227 3766 3117 3100 3100 2701 3100 2719 

 + Byggherrekostnad 
15 % 2377 2384 2225 1626 1898 1709 2673 2748 2448 2026 2015 2015 1756 2015 1767 

Byggekostnad (MNOK) 18 223 18 277 17 061 12 467 14 550 13 102 20 491 21 066 18 765 15 536 15 448 15 448 13 460 15 448 13 548 
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En samlet vurdering av temaene som er behandlet i denne rapporten viser at: 

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

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

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

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

En gjennomgang og vurdering av løsninger med lavere investeringsnivå viser at de ikke gir 
de effekter man ønsker å oppnå for en trygg og pålitelig bane med redusert reisetid og god 
kapasitet for gods Jernbaneverket anbefaler derfor at KVUens K5 legges til grunn for en 
videre planlegging av strekningen Voss – Arna.  
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Etappevis utbygging 

I den supplerende utredningen er det sett nærmere på et første byggetrinn.  

På strekningen mellom Arna og Romslo går vei og bane hver for seg i K5. Det er derfor gjort 
en vurdering av effekten av å starte fellesprosjektet ved Romslo eller Trengereid, og la 
banestrekningen Arna-Romslo/Trengereid være en enkeltsporet strekning. Som tidligere 
omtalt vil dette ha konsekvenser for effekten som kan tas ut av en ny dobbeltsporet parsell. 
Utbygging i enden av strekninger; her fra Arna -Bergen, vil alltid gjøre det mulig å beholde 
ruteplan og kryssinger uendret på enkeltsporsdelen av strekningen, mens det tas ut full 
effekt av dobbeltsporet og tidsbesparelse inn mot endestasjonene. Det er derfor sikrere å 
oppnå en kjøretidseffekt med utbygging av dobbeltsporparseller i endene. I dag har 
strekningen Trengereid – Takvam laveste linjehastighet på strekningen. I KVUen er 
konklusjonen at ut fra et kapasitetsperspektiv anbefales det å bygge ut fra Arna mot Voss. 

Gjennom KVU-arbeidet anbefalte både Jernbaneverket og Statens vegvesen å starte 
utbyggingen fra Arna til Vaksdal som en første etappe. Samlet kostnad for utbygging av 
vei/bane på strekningen Arna – Vaksdal er 9,2 mrd. For jernbanen går strekningen fra Arna 
og frem til et punkt på dagens trasé ca 2 km sør for Vaksdal. Kostnad for denne etappen for 
bane er 5,4 mrd.  

Tilpasning til dagens infrastruktur ved etappevis bygging gir utfordringer. Kryssløsning og ny 
stasjon i Vaksdal er lagt høyere enn dagens stasjon i K5. Dagens stasjon ligger på en smal 
hylle ved sjøen, og det er ikke mulig å få til ny stasjon/kryssløsning ved denne. For å få til 
hovedgrepet i K5 (felles vei- og banetunnel) må ny trasé legges høyere. I KVU-en er det vist 
hvordan man kan avslutte mot Vaksdal ved å gå ned på eksisterende spor før Vaksdal. 
Denne løsningen gir god rassikring på strekningen, men ikke helt frem til Vaksdal. Denne 
løsningen har altså en kostnadsmessig fordel, men leverer dårligere på sikkerhet. 

Jernbanens avslutning frem mot Vaksdal må optimaliseres jfr. de siste alvorlige 
skredhendelsene på Boge.  

Å forlenge første utbyggingsetappe til også å omfatte strekningen fram til og med Vaksdal, 
vil gi store ekstrakostnader ved tilrettelegging for drift av den nye traséen (anslått til 1,4 mrd. 
for bane).  

Det er derfor også vurdert å forlenge en første etappe til Stanghelle. Ved Stanghelle 
sammenfaller ny og gammel trase, noe som gir reduserte ekstrakostnader. En etappe forbi 
Vaksdal og frem til og med Stanghelle vil gi fullgod effekt for ras også på denne strekningen, 
og reduserte ekstra kostnader for påkobling til eksisterende trase (anslått til 0,1 mrd. i den 
supplerende utredningen).  

Tabell 9 i rapporten viser at kjøretidsgevinsten Arna – Voss kan være opp til ca. 40 min i 
alternativene K5a og K5c1 sammenlignet med dagens kjøretid. Dersom man bygger 
dobbeltspor Arna- Stanghelle utgjør det grovt regnet 1/3 av strekningen Arna – Voss. Man 
skulle da kunne forvente en reduksjon i framføringstid på 10 – 15 minutter for persontog 
avhengig av togslag, ruteopplegg og trase. En lengre dobbeltsporparsell vil også gi mulighet 
for et ruteopplegg der kryssing legges til dobbeltsporparsellen og tidstap ved kryssing på den 
eksisterende delen av traseen reduseres.  
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Tabell 12. Oversikt over kostnader ved en etappevis utbygging: 

 Jernbane Vei  
  

Strekninger med 
kostnader for bane:  

Ekstrakostnad ved 
etappevis utbygging: 
Kobling til dagens trase 
for bane 

Sum i mrd. 
bane 

Sum i 
mrd. vei 

Totalt 

Anbefaling KVU 
Arna - Vaksdal 

Arna- 2 km før Vaksdal 
- 5,4 3,8 9,2 

Arna til og med 
Vaksdal 

Arna- Trengereid 3,3 
Trengereid-Vaksdal 3,2 

1,4  7,9  3,8 11,7 

Arna til og med 
Stanghelle 

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

0,1  9,3  5,8 15,1 

 

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

 Enten følger anbefalingen fra KVUen, med en første etappe mellom Arna og 
Vaksdal, men i et videre planarbeid optimaliseres avslutningen før Vaksdal i forhold 
til skred og kapasitet 

 Eller at det planlegges en første etappe helt fram til og med Stanghelle. Etappen vil 
gi økt rassikring, men har også høyere kostnad.   

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