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Dagens ruteopplegg og materiell 
 
Siden desember 2014 har man kjørt  ruteopplegg med tilnærmet to-timersfrekvens 
Oslo/Kristiansand/Stavanger med korrespondanse og ønsket prinsipp om kryssinger på Nelaug og 
tilsvarende effektiv korrespondanse vs. Arendalsbanen. Umiddelbart tilkom det en bra 
trafikkøkning, men de siste par år har trafikken på Sørlandsbanen gått noe ned. Arendalsbanen 
har hatt en noe bedre trafikkutvikling, men har likevel lave markedsandeler vs ekspressbusser for 
trafikk mot Oslo. 
 
En viktig årsak til at trafikken stagnerer er at driftsopplegget med faste togsett med ca 200 plasser  
på Sørlandsbanen  ikke muliggjør å tilby økt kapasitet  f eks i helger og høytrafikkperioder. 
 
 
Hva markedet etterspør 
 
Trafikk mellom Agder og Oslo er preget av store variasjoner, hvor det er stor etterspørsel i helg og 
sommertid. Mulighet for økt kapasitet i visse perioder er derfor viktig. I Aust-Agder er markedet i  
Arendalsområdet det klart største både grunnet befolkning og sommerturisme. Ruteopplegg med 
direkte reiser Arendal - Oslo er derfor viktig for å kunne øke markedsandelen for tog. 
 
Det er trolig viktig å bygge videre på to-timersprinsipp med kryssinger på Nelaug, men det må også 
vurderes tillegg av ekspressavganger med færre stopp og kortere kjøretid. 
 
 
 
 
Konsekvenser for framtidig materiellkjøp 
 
Vi tror at motorvognsett med ulik modulstørrelse, f eks 3 og 5 vogner med teknologi for rask deling 
og skjøting vil øke togets konkurranseevne for Sørlands/Arendalsbanen. 
 
Skissemessig kan man tenke: 
4/5-vognsett med konsept liknende dagens BM73 med kafé og ulike tilbud for fritid- og 
forretningsmarked. Disse tog må egne seg også for lange reiser Oslo - Stavanger. 
 
3-vognsett som kan egne seg for reiser inntil ca 4 timer, med kupekonsept både for fritid og 
forretningsmarked. Vi antar at et forenklet servicekonsept, delvis via automater men også med 
mulig supplement med enkel varmmat som kan selges av togpersonalet. Slike tog kan egne seg:  
* For lavtrafikkavganger for reiser inntil 4 timer 
* For direkte avganger Arendal - Oslo vv, evt skjøtet sammen med tog som med 

utgangs/endestasjon Kr sand eller Stavanger. 
* For tog Arendal- Nelaug i korrespondanse med Sørlandsbanens tog. 
* For forsterking eller ekstraavganger Oslo - Bø vv i høytrafikkperioder. 
 
For alle valgte moduler må det være plass for sykler. 
 



 
For Sørlands/Arendalsbanen er det særlig konkurranse mot ekspressbuss som er en større 
utfordring enn for de andre fjerntogstrekningene i Norge. En større fokus på hva markedet 
etterspør tilsier at valgt togkonsept må tillate variasjon i tilbudt kapasitet. Moduler med 
enkel/skjøting og deling er viktig for å kunne komme på offensiven for trafikk til/fra Arendal. 
 
Vi har ikke tatt hensyn til hvilket konsept som velges for nattog, men vi antar at et 
ligge/sovekonsept kan tilpasses en 5-vognsmodul. 
 
Vi er klar over at full utskifting av materiell ligger noe fram i tid, men vi antar at framtidige 
togoperatører kan ønske å utvikle markedsorienterte togkonsepter, og at det derfor bør planlegges 
innkjøp av materiell som gir en bedre fleksibilitet enn dagens konsept med type 73. 
 
Vi bemerker at likelydende brev er sendt Norske Tog AS og nå sendes dere etter råd fra dem. 
 
 
Med hilsen 
For Arendalsbanens Venner 
Knut Brørvik 


