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Høringsuttalelse fra Bane NOR til Jernbanesektorens Handlingsprogram 2018-2029 

Bane NOR SF sender med dette sin uttalelse til høringsutgaven av Jernbanesektorens 
handlingsprogram for perioden 2018-2029.  
 
Bane NOR leverte 15. februar sitt innspill til Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029. I 
høringsutgaven av Handlingsprogrammet er mange av Bane NORs innspill tatt hensyn til. 
Handlingsprogrammet vil innebære en utbyggingstakt som vil komme de reisende til gode. Bane 
NOR ønsker å påpeke at det tydelige fokuset på effekter i Handlingsprogrammet vil bidra til en mer 
brukerorientert og effektiv jernbanesektor over tid. I oppfølgingen av planen vil Bane NOR legge 
vekt på å bygge smartere og få mer jernbane for pengene. 
 
Selv om Bane NOR har gitt innspill til utarbeidelsen av Jernbanedirektoratets høringsutgave, 
ønsker vi likevel å komme med noen kommentarer til den versjonen som ble sendt på høring.  
 
Større fokus på effekt enn på prosjekter  
Bane NOR synes det er veldig bra at Handlingsprogrammet retter seg mot å få vist hvilke effekter 
tiltakene i programmet vil gi for kundene. For de større prosjektene medfører dette imidlertid er det 
lagt inn flere tiltak enn det Bane NOR har fått bestilling på gjennom avtalene. Et eksempel på dette 
er krysningssporet Veme på Bergensbanen som er lagt til Ringerriksbaneprosjektet, fordi dette er 
en forutsetning for prosjektet. Et annet eksempel er tiltak på Tønsberg stasjon lagt til IC-
utbyggingen på Vestfoldbanen. Bane NOR forutsetter at en utvidelse av tiltak som skal 
gjennomføres reguleres gjennom endringsmeldinger og gjenspeiles i avtalene mellom 
Jernbanedirektoratet og Bane NOR.  
 
Konsekvenser ved endret ferdigstillelsesdato på enkelte prosjekter.  
Bane NOR registrer at Jernbanedirektoratet har endret på datoer for ferdigstillelse for enkelte 
prosjekter i forhold til det som er spilt inn. Dette gjelder spesielt planfri avgrening til Østfoldbanens 
østre linje (ØØL). Denne forseres i utkastet og Jernbanedirektoratet legger til grunn at avgrening til 
ØØL ferdigstilles i 2025, som er tre år tidligere enn det Bane NOR erfaringsmessig vil legge til 
grunn. Bane NOR er enig i at det vil være gunstig å få til en tidligere sluttdato, spesielt av hensyn til 
kapasiteten for lokaltog mellom Oslo og Ski. Siden det ikke foreligger et formelt planvedtak for 
denne avgreningen, mener Bane NOR at det er stor risiko for om det er mulig å gjennomføre 
prosjektet allerede i 2025.  
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Nasjonal signalplan er lagt til grunn 
Bane NOR er tilfreds med at den siste oppdaterte Nasjonale signalplan er lagt til grunn for arbeidet 
med Handlingsprogrammet. Det registreres at det er en del endringer i prosjektgjennomføring. 
Bane NOR vil foreta en vurdering om Signalplanen skal justeres etter at Handlingsprogram er 
vedtatt. ERTMS prosjektet er avhengig av en stor grad av forutsigbarhet i valgte løsninger.  

 
Bruk av fornyelse til investering  
I høringsutkastet er blant annet oppgradering av Østfoldbanens Østre linje, KL til AT for 
Bergensbanen samt økt strømtilførsel for Tistedalsbakken lagt til fornyelse, mens Bane NOR har 
angitt at dette er tiltak som bør inngå i Godspakken over investeringsmidler. Det er enighet om 
tiltakene. Bane NOR mener imidlertid at prosjekter som gjennomføres på jernbanenettet hvor det 
er behov for økt kapasitet, entydig faller inn under investeringer. Fornyelse benyttes til å erstatte 
deler og komponenter som er forbi sin naturlige levetid og prioriteres i forhold til 
vedlikeholdsetterslepet. Kapasitetsøkende tiltak går over investeringer. En omprioritering av 
planlagte midler til fornyelsestiltak vil kunne føre til at vedlikeholdsetterslepet øker.  

 
Byvekstavtalen og stasjonstiltak 
Jernbanedirektoratet legger til grunn bruk av Bane NORs egne midler til stasjonsprosjekter. Bane 
NOR mener at det ligger innenfor foretakets ansvarsområde å vurdere hvilke prosjekter som skal 
prioriteres og hvor mye av egne midler som skal settes av til ulike tiltak. Bane NOR er et 
selvstendig rettssubjekt med egne styrende organer som fatter egne avgjørelser innenfor 
foretakets formål. Bane NOR vil holde Jernbanedirektoratet orientert om bruk av egne midler og vil 
etterstrebe at bruken i størst mulig grad er omforent mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet.  
 
Når det gjelder finansiering og fremdrift for nødvendige tiltak for personkapasiteten på Oslo S, må 
dette prioriteres for å løse de store utfordringene stasjonen har for å møte den veksten som vil 
komme som følge av jernbanesatsingen på Østlandet. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Gorm Frimannslund 

Konsernsjef, Bane NOR 
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