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Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029, høringsuttalelse fra EBA 
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) ønsker fremdrift i utbyggingen av InterCity 
som forutsatt i Nasjonal Transportplan (NTP). Det er viktig at det ikke reises spørsmål om 
ambisjonene i NTP, men at NTP blir fulgt opp.  
 
Vi er skuffet over at Bane NOR i "Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029" foreslår 
en utflating av utbyggingstakten på InterCity, som også betyr en betydelig utsettelse av flere 
av prosjektene. En vesentlig begrunnelse for lavere utbyggingstakt oppgis av Bane NOR å 
være hensyn til markedet og markedets kapasitet.  
Begrunnelsen er ikke forankret i dialog med næringen, og den er heller ikke riktig.    
 
Næringen utvikler seg gjennom høy aktivitet. I veisektoren, hvor både volum og størrelse på 
kontraktene har vokst betydelig de siste årene, har næringen vist evne og vilje til å tilpasse 
seg en høy utbyggingstakt. Det samme vil være tilfelle for de store jernbaneprosjektene. 
Forutsetningen for dette er forutsigbarhet for fremdrift og finansiering. Tydelige og 
forutsigbare byggherrestrategier og leverandørstrategier vil sikre oppbygging av kapasitet til 
gjennomføring.  
 
Næringslivet er tilfreds med regjeringens og Stortingets satsing på vei og jernbane gjennom 
NTP, og med oppfølging i årets statsbudsjett med høy aktivitet i planlegging og utbygging.  
Fremdrift på InterCity i tråd med Nasjonal Transportplan og Stortingets intensjon er av stor 
betydning for utvikling av det sentrale Østlandsområdet og for Norge. Utsettelser skaper 
merkostnader og uforutsigbarhet, bl.a. gjennom båndlegging av arealer og ved at næringen 
ikke gis mulighet for langsiktig planlegging og disponering av ressurser.  
 
Som eksempel på prosjekter som skulle vært startet, men som ikke har kommet i gang som 
beskrevet i NTP er elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Det er viktig at prosjekter 
som er inkludert i NTP faktisk blir gjennomført. Tilliten til NTP blir svekket dersom prosjektet 
blir skrinlagt. 
 
Hvis InterCity utsettes mener EBA at midler i så fall må overføres til økt fornyelse. Det vil gi 
bedre oppetid og være positivt for brukerne på jernbanen. Vekst i persontrafikk krever økt 
oppetid som igjen krever økt vedlikehold og fornyelse. Handlingsprogrammet legger opp til 
gradvis opptrapping av drift og vedlikehold. Stabile og økende bevilgninger til drift og 
vedlikehold øker forutsigbarheten for entreprenørene og gir mer jernbane for pengene. 
NTP legger opp til et høyere nivå på drift og vedlikehold i siste planperiode enn i første 
planperiode. I en situasjon hvor vi har et vedlikeholdsetterslep av betydelig størrelse er det 
behov for å øke bevilgning alt i første planperiode. Vedlikeholdsetterslepet bør lukkes jo før 
jo bedre. 
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