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1 Høring - Jernbanesektorens handlingsprogram 

 

 

 

Bakgrunn: 

 

Sak tatt opp direkte i kommunestyret. 

Se vedlegg 

 

Vurdering: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
1. Vest-Agder fylkeskommune beklager at budsjettrammene til jernbaneformål 

de første årene ikke følger opp vedtatt NTP. Fylkeskommunen mener NTP-
rammene må følges opp gjennom årlige bevilgninger til Jernbanedirektoratet 
og Bane NOR. 
 

2. Fylkeskommunen mener det er beklagelig at det allerede nå stilles spørsmål 

til tidsplan, gjennomføring og kostnader på investeringsprosjektene for 

jernbane i NTP. Fylkeskommunen støtter handlingsprogrammets høye 

prioritering av Intercity IC Vestfoldbanen. Fylkeskommunen forutsetter 

helhetlig utbygging av dobbeltspor på hele strekningen til påkobling i 

Grenland i samsvar med planer om sammenkobling av Vestfoldbanen og 

Sørlandsbanen. En slik ferdigstillelse av IC utbyggingen på strekningen må 

forseres og tidfestes i Jernbanedirektoratet handlingsprogram. 

 
3. Fylkeskommunen merker seg at Grenlandsbanen er innarbeidet med midler 

som forutsatt i NTP. Dette må følges opp med planbestilling hos Bane NOR 
slik at dette gjennomføres som forutsatt i NTP-perioden. 



  

  
4. Fylkeskommunen mener Jernbanedirektoratet snarest må starte arbeidet med 

en fjerntogstrategi for korridor 3: Oslo – Kristiansand – Stavanger. 
 

5. Fylkeskommunen mener godsstrategien i NTP må følges opp i 
handlingsprogrammet: 

 
a) Forlengelse/bygging av et tilstrekkelig antall kryssingsspor vest for 

Kristiansand må gjennomføres så tidlig som mulig i perioden. 
b) Fylkeskommunen er tilfreds med at forbedret kontaktledningsnett 

Sira – Krossen skal stå ferdig 2021.  
c) Kontaktledningsnettet på strekningen Nordagutu - Nelaug må 

innarbeidet i NTP-perioden da anleggets levetid utgår i 2025. 
 

6. Fylkeskommunen vil, sammen med Audnedal og Songdalen kommuner ta 
initiativ overfor Bane NOR for å avtale nærmere finansielle bidrag til 
realisering av tiltak på Audnedal og Nodeland stasjoner.  

 

 

 

Behandling i Kommunestyret - 14.06.2018  

 

Audnedal kommune støtter høringen fra Vest-Agder Fylkeskommune til Jernbanesektorens 

handlingsprogram. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i  Kommunestyret - 14.06.2018 

Audnedal kommune støtter høringen fra Vest-Agder Fylkeskommune til Jernbanesektorens 

handlingsprogram. 

 

 

 

 

 

 

Parter i saken: 

 

 

 


