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Spørsmål 18.  

Det vises til spørsmål 7 og 9 til NTP 2018-2029 om planleggingsmidler til jernbaneformål. I 

saldert budsjett for 2017 er det satt av 1 697 mill. kr, mens snittet for de første seks årene av 

NTP er 1 283 mill. kr, om lag 400 mill. kr lavere. Hvilke konsekvenser vil denne reduksjonen 

fra 2017 ha for planleggingen? 

 

Svar: 

Planleggingsmidler til jernbaneformål i saldert budsjett 2017 tar utgangspunkt i 

planleggingsaktiviteten dette året. Planleggingsmidler til jernbaneformål i NTP er knyttet til 

de konkrete planleggingsaktivitetene som er nødvendig for å realisere prosjektene på 

prosjektlisten, med utgangspunkt i dagens planstatus, restbehov og antatt byggestart.  

 

Etter hvert som prosjekter går over fra planleggingsfasen til utbyggingsfasen vil behovet for 

planleggingsmidler knyttet til disse prosjektene gå ned. I første planperiode vil en rekke 

utbyggingsprosjekter gå over fra planleggingsfasen, der de nå befinner seg, til 

utbyggingsfasen. Dette gir en nedgang i behovet for planleggingsmidler over 

seksårsperioden sett under ett. Samtidig vil det også starte opp planlegging av nye 

prosjekter.  

 

Konkrete bevilgningsforslag til post 72 – Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av 

investeringer vil variere fra år til år, og vil bli lagt frem i de årlige budsjettene. 

 

Spørsmål 19.  

Viser til innmeldt spørsmål 7. Det framgår av vedlegg 2 at det i første del av planperioden 

2018-2023 er satt av 120 mill. kr til Ytre IC Vestfoldbanen, perioden 2024-2029 er det satt av 9 

545 mill. kr, mens restbehov for Ytre IC Vestfoldbanen er 20,3 mrd. kr. Er de 120 mill. kr 

anleggsmidler eller planleggingsmidler? 

a) De 20,3 mrd. kr til Ytre IC Vestfoldbanen, inkluderer det nytt dobbeltspor helt til 

Skien, helt til Porsgrunn, eller bare strekningen Tønsberg –Larvik, ref. side 96 i 

meldingen? 

b) Ligger det planer for å bygge ut Vestfoldbanen fra der det pågående 

utbyggingsprosjektet Farriseidet-Porsgrunn stopper og fram til Skien, etter 2032? 

 

Svar: 

For å sikre nødvendige arealavklaringer er det satt av 120 mill. kroner til planlegging 

(kommunedelplan) på ytre IC Vestfoldbanen i perioden 2018-2023.   

a) Anleggskostnaden for utbygging av strekningen Tønsberg – Larvik er anslått til 20,3 

mrd. kroner. Utbygging på strekningen Larvik – Porsgrunn (Eidanger) er allerede i 

gang, og ferdigstilles 2018. Når strekningen Tønsberg – Larvik ferdigstilles i 2032 vil 

det være sammenhengende dobbeltspor til Porsgrunn (Eidanger).  
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b) Det foreligger ingen planer om infrastrukturtiltak på strekningen Porsgrunn 

(Eidanger) – Skien som en del av IC- utbyggingen på Vestfoldbanen omtalt i NTP. 

Eventuelle infrastrukturtiltak på denne strekningen må også ses i lys av planene for 

utbygging av Grenlandsbanen. Når strekningen Tønsberg – Larvik ferdigstilles i 2032 

vil det være sammenhengende dobbeltspor til Porsgrunn (Eidanger). Dette vil legge 

til rette for at tilbudet mellom Skien og Oslo får betydelig redusert reisetid og økt 

frekvens.  

 

 

 

 


