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MELDING OM POLITISK VEDTAK - JERNBANESEKTORENS 

HANDLINGSPROGRAM 2018-2019- HØRINGSUTTALELSE FRA ALVDAL 

KOMMUNE 

 

Fra møtet i  Formannskapet den 03.05.2018, sak nr 13/18 underrettes det om at det er fattet 

følgende vedtak. 

 

Alvdal kommune, formannskapet,  mener at «Jernbanesektorens handlingsprogram 

2018-2029» må inneholde en plan for elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen 

for å nå målet om å flytte gods fra vei til bane. 

 

Alvdal kommune, formannskapet viser til at innføring av nytt persontogmateriell i Midt-

Norge 2021 vil gi økt ombordkapasitet og bedre komfort på enkelte avganger på 

Rørosbanen Trondheim – Røros – Hamar.  

 

Rørosbanen har i dag materiell som er egnet for kortere reiser, men har en reiseavstand 

Hamar – Trondheim på 430 km. Svært mange reisende kommer fra Oslo og har 

omstigning på Hamar, noe som utgjør total reiselengde på 560 km. Det er derfor stort 

behov for bedre komfort på alle avganger.  

 

Det er svært positivt at det i trafikkpakke 2 er opsjoner på ekstra avgang tur-retur Røros-

Hamar for å etablere totimersintervaller mandag – fredag. Det er svært viktig at dette 

tilbudet gjennomføres, da økt tilbud vil bidra positivt til regionens attraktivitet. 

 

En av de nye avgangene må starte fra Hamar kl. 06.00, for å nå Alvdal ca. kl. 08.30 og 

ankomme Tynset litt før kl. 09.00 og Røros ca. kl. 09.30. Et slikt togtilbud vil bli svært 

viktig for å kunne gi Nord-Østerdøler en mulighet til å pendle nordover i regionen. Dette 

har vært etterspurt i mange år.   

 

Den samme pendelen bør avslutte dagen på Hamar litt før kl. 22 om kvelden, noe som vil 

gi befolkningen i Nord-Østerdalen mulighet til å reise sørover med et tog to timer senere 

enn i dag. I dag går siste avgang allerede kl. 17.16 fra Alvdal. 

 

Fjellregionen og Nord-Østerdalen har i dag for dårlig togtilbud og kommunikasjon til 

Trondheim. Formannskapet ber derfor om flere avganger direkte til/fra Trondheim.  
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Det er også viktig å minne om at når Hedmark og Oppland fylkeskommuner slås sammen 

til et fylke, vil svært mange ansatte pendle mellom dagens fylkeshovedsteder. I dag er det 

for knapp overgangstid på Hamar til at pendlere med Dovrebanen om ettermiddagen kan 

være sikker på at de kan komme med Rørosbanens avganger i retning Elverum og Rena. 

Dette må endres slik at det blir mulighet til å pendle innad i det kommende storfylket 

Innlandet.  

 

Alvdal kommune, formannskapet vil også peke på viktigheten av å sikre at 

fjernstyringssystemet ERTMS prioriteres slik at det er ferdigstilt som planlagt i 2024.  

Til sist vil vi også peke på viktigheten av å bygge ut Rørosbanen for godstransport ut i 

Europa via Kongsvinger, for å unngå at all godstransport skal sendes via Oslo.  

 

Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen. 

 

 

Begrunnelse for vedtaket går fram av vedlagte særutskrift  

Det er anledning til å se dokumentene i saken. Ta i så fall direkte kontakt med saksbehandler.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Erland Horten 

rådgiver 
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