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Høringsinnspill om jernbanesektorens handlingsprogram 2018–2029 

For Jernbane er en frivillig organisasjon som virker for at jernbanen skal utføre en vesentlig større 

andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge og utlandet. Vi anser dette som nødvendig for å 

begrense belastningen på miljø og helse fra transportsektoren. 

Vi ønsker nå å bidra med vår kompetanse i høringsrunden om «Jernbanesektorens handlingsprogram 

2018–2029. Høringsutgave» (heretter høringsversjonen/høringsutgaven), jf. brev av 10. april i år med 

saksreferanse 201700582-13.  

Utdypende synspunkter på jernbanesektorens handlingsprogram 2018–2029 

Jernbanedirektoratet bygger i stor grad på Bane NOR sitt dokument «Bane NORs innspill til 

jernbanesektorens Handlingsprogram 2018–2029» av 15. februar d.å. (heretter Bane NORs innspill 

eller Bane NOR (2018)). Numrene foran overskriftene våre sammenfaller med kapittel- og 

seksjonsnumrene som er brukt i høringsversjonen (men våre overskrifter er i flere tilfeller litt 

annerledes). 

1.1 Felles mål for jernbanen 

Vi savner en jernbanepolitikk med større vekt på helheten. Vi mener det er uheldig å splitte opp 

jernbanen i stadig flere aktører slik skiftende regjeringer har gjort i flere omganger. Jernbanen består 

av flere tekniske systemer som må spille tett sammen for å frambringe en god transporttjeneste. 

Denne fysiske kjensgjerningen burde også ligget til grunn for organiseringen av jernbanen som en 

mer helhetlig virksomhet. I et langstrakt land med en relativt liten befolkning mener vi jernbanen er 

et naturlig offentlig monopol.  

Når det gjelder utbyggingspolitikken er det også vår oppfatning at den i for stor grad styres av 

lokale/regionale interesser. Intercity er et godt eksempel. Her er kreftene og ressursene hittil blitt 

spredd i fire retninger. De burde vært konsentrert om en strekning av gangen. For Jernbane støtter 

derfor Bane NORs forslag til videre utbyggingsstrategi hvor strekningene prioriteres etter 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Vi mener det kan være formålstjenlig i større grad å overlate til 

jernbanen å finne de beste trasealternativene og i mindre grad detaljstyre politisk.  

For Jernbane mener jernbanen først og fremst er en nasjonal og internasjonal infrastruktur, og at 

dette bør være overordnet for investeringsstrategien. En moderne jernbane kan bygge nettverk og 

knytte regioner, landsdeler og nasjoner sammen på den mest bærekraftige måten. 
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1.4 Økonomisk satsing på jernbanen 

I dag må staten betale både for infrastrukturen og togdrifta. Vi mener de ressursene samfunnet er 

villig til å bruke på samferdsel bør samles om å bygge ut en konkurransedyktig, nasjonal jernbane 

som kan overta mye av den ressurskrevende og miljøskadelige veg- og lufttrafikken. På den måten 

kan også jernbanes selvfinansieringsevne styrkes.  

Økte investeringer i jernbanen kan finansieres på flere måter. Ordinære bevilgninger, omprioritere 

fra store vegprosjekter parallelt med jernbanen. Bane NOR SF kan ta opp lån. Miljøavgifter, 

vegprising og skatt på superprofitt ifm. lufthavnene bør øremerkes til å bygge ut alternativene til 

fortsatt bil- og flyvekst.  

For Jernbane tror vi begynner å nærme oss et smertepunkt for betaling av bompenger. For Jernbane 

er kritisk til at det settes i gang så mange bomfinansierte vegutbygginger uten at jernbane er med i 

vurderingene. Behovet for transportkapasitet må vurderes samlet korridor for korridor i NTP-

prosessen.  

Vi legger ved vårt innspill til statsbudsjettet 2019. Grepene vi foreslår kan videreføres også for 2020 

og framover. Det vi i store trekk foreslår er å omprioritere midler fra store vegprosjekter til 

vedlikehold av bane og veg, til nybygging av jernbane og en lettelse i bompengeinnkreving. Vi 

foreslår også en satsing på nattog som et bedre alternativ til fly på sine strekninger. 

2. Kunden i sentrum 

2.8.2 Godsstrategiens mål 

Av godspakka på 18 mrd. skal bare 5,7 mrd. investeres i 1. periode. Samtidig er regjeringen i gang 

med en storstilt motorvegutbygging som vil gjøre det raskere og billigere å frakte varer med lastebil.  

Det er nå, for første gang, en målsetting i NTP om å overføre gods fra vei til bane: 30 prosent av gods 

på vei over 300 km skal overføres til jernbane og skip. For Jernbane foreslår at denne målsettingen 

skjerpes til at jernbanegodsets markedsandel skal fordobles til 6 prosent i løpet av NTP-perioden [På 

side 34 i NTP ser man at jernbanens markedsandel for innlands godstransportarbeid, eksklusiv råolje 

og naturgass, var på 3 prosent i 2015 (og 21 og 76 prosent for lastebil og skip).]  

3. Målrettet drift og utvikling av sektoren 

3.1 Punktlighet og vedlikehold 

Vedlikeholdsetterslepet bør reduseres ned til null kroner så fort det er praktisk mulig. I 2017 

registrerte Bane NOR 136.841 hendelser som forårsaket forsinkelser eller innstillinger. En viktig 

bakenforliggende årsak til disse problemene er det gigantiske vedlikeholdsetterslepet som var på 18 

milliarder kroner ved begynnelsen av 2018. Det er oppsiktsvekkende og uakseptabelt at 

Jernbanedirektoratet planlegger å øke vedlikeholdsetterslepet fram til 2023, jf. side 55 i 

høringsversjonen.  

4. Forbedringer i togtilbudet 
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4.1 Et bedre kundetilbud krever mer togmateriell og ny infrastruktur 

Nattogene skal fortsatt være en del av togtilbudet etter regjeringas anbudsplaner. For Jernbane 

foreslår anskaffelse av nye sovevogner til erstatning for dagens vogner som er utslitte samt en 

utvidelse av parken. Vi ønsker en type duo-vogner som kan tilby sengeplass om natta, og som med 

enkle grep gjøres om til seter i dagtrafikk.  Nattog kan være et godt alternativ til seine og tidlige 

flyavganger. Nattoget har flere fortrinn framfor fly som lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp. 

Toget tilbyr ei reise sentrum til sentrum uten bytter hvor man legger seg og står opp til normal tid. 

Økt utbytte fra Avinor godt kan betale for investeringene i en ny og utvidet sovevognpark. Det vil 

samsvare godt med prinsippet om at forurenser betaler. Vi veit det er mange som savner 

nattogtilbud mellom Oslo og Stockholm/København. I dag disponerer ikke norsk jernbane flere 

sovevogner enn hva den trenger som et minimum innenlands. Med en ny og utvidet vognpark er det 

færre hindringer for at norsk jernbane kan kjøre et slikt tilbud. 

4.2 Jernbanen i sør (Sørlandsbanen sør for Kongsberg m.m.) 

På grunn av massiv utbygging av motorvei vil Sørlandsbanen trolig bli fullstendig marginalisert i løpet 

av NTP-perioden 2018–2029. Grenlandsbanen bør derfor prioriteres fram i tid. Den vil øke nytten av 

investeringene i IC-Vestfoldbanen. Det må startes en KVU for ny bane som betjener kystbyene 

Grenland-Egersund. Arbeidet må flettes inn i det som Nye Veier AS nå planlegger. 

Grenlandsbanen 

Grenlandsbanen må vurderes innenfor et større nettverk med Vestlandsbanen til Stavanger, 

Haugesund og Bergen via Haukeli, korridor 5. Standarden må ligge nær den som Norsk Bane 

forutsetter i utredningen om Telemarkslinken 

http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=236. Ytre korridor (både Grenlandsbanen og 

Telemarkslinken) innebærer så interessante fordeler at den må med i den videre prosessen.  

4.3 Jernbanen i Nord-Norge og Midt-Norge 

Troms og Finnmark 

Vi ønsker at de kommende utredningene om utbygging av jernbanen Fauske–Narvik–Tromsø og 

Kirkenes–Rovaniemi i Finland inkluderer hvilke nettverkseffekter disse banene kan medføre, ikke 

bare på nordkalotten, men også lenger østover, jf. at ruter med gjennomgående godstog fra Kina til 

både London og flere byer på kontinentet allerede er blitt etablert. Alle relevante inntektskilder må 

med og reelle traseer må vurderes. 

Ofoten og samarbeid med Sverige 

LKAB har uttrykt ønske om dobbeltspor på Ofotbanen, og vi støtter at dette utredes. Men full effekt 

av dobbeltspor på norsk side er avhengig av utbygging til dobbeltspor på svensk side fram til Kiruna. 

Tilsvarende er bygging av en Europabane -Ski–Sarpsborg-Svinesund- avhengig av at Sverige bygger 

nytt -Svinesund–Göteborg–Malmö. Dersom Norge hjelper det statlige, svenske selskapet LKAB med 

dobbeltspor på Ofotbanen, synes det rimelig at Sverige prioriterer å legge til rette for Norges 

Europabane gjennom Bohuslän. Gjennomgående tog Trondheim–Arlanda–Stockholm bør også 
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gjenopptas. Dessuten bør Norge sikres gode ruteleier og høy standard på jernbanestrekningen 

gjennom Sverige for et økt antall godstog mellom Oslo og Narvik.  

Nordland 

Istedenfor å spre investeringsmidlene tynt utover på den 697 km lange Nordlandsbanen Hell–Bodø 

går vi inn for å konsentrere dem til utvalgte strekninger hvor reduksjonene i reisetid blir signifikante. 

Bygging av stamflyplass utenfor Mo i Rana, som koster 2 milliarder kroner, er inne i NTP. Det er 

hensiktsmessig at jernbanen betjener den nye flyplassen. Da må imidlertid Nordlandsbanen legges 

om, og den nye banen bør rimeligvis bli raskere enn dagens. Hvis reisetiden for hele strekningen 

mellom Mosjøen og den den nye flyplassen utenfor Mo i Rana blir tilstrekkelig kort, kan 

kortbaneflyplassen i Mosjøen legges ned. De sparte kostnadene kan bidra til å finansiere den nye 

jernbanen. Det har vært lokal mostand mot å legge ned flyplassen i Mosjøen, men da ble dem ikke 

tilbudt en rask jernbane til den nye flyplassen utenfor Mo i Rana. En slik bane vil dessuten knytte 

arbeidsmarkedene i Mosjøen og Mo i Rana sammen gjennom å etablere et godt tilbud for 

dagpendling. 

Trøndelag 

Regjeringen planlegger ny motorvei Trondheim-Steinkjer. Reisetid med bil skal bli 75 min, mens ny 

togtid etter elektrifisering blir ca. 113 min, dvs. 50 prosent mer! I og for seg er det positivt med 

elektrifisering av Trønderbanen, men gitt slike rammevilkår blir det en feilinvestering. Beregnet netto 

samfunnsnytte er da også kraftig negativ. For hver skattekrone som brukes på dette prosjektet, vil 94 

øre gå tapt (side 310 i NTP).  

For Jernbane mener det snarest må igangsettes en KVU for ny jernbane Trondheim–Steinkjer og 

behovet for ny veg sees i forhold til dette. Ny jernbane kan bygges for reisetid Trondheim-Steinkjer 

på ca. 30 min. I mellomtiden kan forhåpentligvis bedre ruteplanlegging, variert stoppmønster, 

diverse mindre tiltak og bedre vedlikehold redusere den reelle reisetiden. Togselskapene har større 

driftsutgifter ved dieseldrift enn el. De bør få differansen kompensert inntil ny bane er klar. 

4.4 Jernbanen i vest (Ringeriksbanen, Bergensbanen og Vestlandsbanen) 

Kostnadsbesparende fellesbane istedenfor Ringeriksbanen 

E16/Ringeriksbanen Hønefoss–Sundvollen-Sandvika har også kraftig negativ netto samfunnsnytte. 

Denne Ringeriksbanen vil være ubrukelig som felleskorridor med andre banestrekninger. Prosjektet 

vil fremme lastebilen på bekostning av godstoget, bygger på en tvilsom KVU-prosess, vil ødelegge et 

meget verdifullt våtmarksområde som er vernet i samsvar med den internasjonale Ramsar-

konvensjonen. Det er også tvilsomt om det i et langt tidsperspektiv vil la seg gjøre å fundamentere 

bruer for togtrafikk i høy hastighet stabilt i løsmassene i Storelvadeltaet.   

For Jernbane har uten å ha blitt hørt bedt om en uhildet vurdering av et alternativ via Nittedal. Vi 

fastholder derfor kravet. Dette som en del av en ny jernbanekorridor nord-sør mellom Østfold og 

Buskerud/Oppland/ Hedmark/Møre/Trøndelag gjennom Oslo og via Majorstua, Nittedal og vestsida 

av Mjøsa. I alt bor det 112.000 innbyggere i Jevnaker og kommunene langs Gjøvikbanen (uten Oslo) 
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som vil få glede av dobbeltspor Hønefoss–Nittedal–Oslo (i tillegg til de som bor på Ringerike og 

vestover langs Bergensbanen). Derimot bor det bare 1167 personer Sundvollen hvor det planlegges 

stasjon på Ringeriksbanen Hønefoss–Sandvika. 

Vossebanen Arna–Stanghelle: Anleggsstart foreslås først i andre seksårsperiode og avslutning etter 

2029 (side 98 i høringsversjonen). Vi mener at Jernbanen ikke får forsinkes i forhold til E16. Det er 

spesielt viktig å framskynde byggingen av ny bane Stanghelle–Voss som er en ekstremt rasfarlig 

strekning. Det er viktig å redusere reisetiden med tog mellom Voss og det store arbeidsmarkedet i 

Bergen mest mulig.  

By-, lokal- og regiontog i Bergensområdet 

For Jernbane går inn for å gjennomføre en KVU for lokaltog i bergensområdet. Aksene nord, vest og 

sør peker seg ut; Åsane, Sotra og Flesland/Os.  

Vestlandsbanen 

Vi foreslår å gjennomføre en KVU for Vestlandsbanen via Haukeli mellom det sentrale Østlandet og 

Stavanger, Haugesund og Bergen. Stavanger–Odda–Bergen kan bli første trinn. Utbygging av Rogfast-

veg bør stilles i bero inntil en felles Rogfast-bane/veg er avklart. 

 4.5 Jernbanen på Østlandet, inklusiv Oslo-området og bane til Stockholm og Göteborg 

Europabanen 

Det må snarest avklares hvordan Follobanen kan videreføres sørover som en direktelinje Ski–

Sarpsborg, og hvordan den skal inngå i en høyfartsbane til Stockholm, Göteborg og videre sørover. 

Istedenfor uten videre å spre de knappe ressursene på to separate baner fra Oslo til henholdsvis 

Göteborg og Stockholm, synes det hensiktsmessig å vurdere en felles korridor hvor linja mot 

Stockholm avgreines enten ved Sarpsborg eller Halden. Norges Europabane bør føres helt til 

Göteborg i en trase som ikke får bli lenger enn E6. Som det 3. alternativet Oslo-Stockholm kan tog fra 

Oslo benytte den planlagte svenske høyhastighetsbanen Göteborg–Jönköping–Stockholm (2 t 0 min 

reisetid Göteborg–Stockholm ved 320 km/t eller 2 t 16 min ved 250 km/t). Ved å bygge den nye 

jernbanen fra Ski til Göteborg for 320 km/t, vil reisetiden Oslo–Göteborg bli på 1 time med ett stopp i 

Østfold.  

Ny bane til Göteborg kan få dobbelt så stor effekt som intercity. Ifølge Eurostat har disse to 

storbyregionene 2,9 millioner innbyggere (1,3 i Oslo og 1,6 i Göteborg). Økt samspill mellom 

utdanning, forskning, næringsliv og offentlig forvaltning innen dette geografiske området gir grunnlag 

for å øke innovasjonstakten, konkurranseevnen, lønnsnivået, antall arbeidsplasser og 

skattegrunnlaget.  

Godstrafikk mellom Göteborg havn og Alnabru 

Om lag 900.000 trailere passerer Svinesund årlig. [Fotnote: Årsdøgntrafikken av kjøretøy over 7,6 m 

på den nye veien over Svinesund var i 2015, 2016 og 2017 henholdsvis 2122, 2142 og 2277, dvs. en 

økning på 6,3 i 2017. I tillegg kommer om lag 200 slike kjøretøy pr. døgn på den gamle veien over 
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Svinesund. Hvis all denne lastebiltrafikken skulle overføres til jernbanen, ville det tilsvare omtrent 

100 godstog pr. døgn (mellom 83 og 125). Hvis veksttakten på 6,3 prosent fortsetter, vil antall trailere 

over Svinesund fordobles i løpet av NTP-perioden 2018–2029. Da vil det komme krav om å bygge ut 

motorveien E6 Svinesund–Oslo fra 4 til 6 filer. Det blir åpenbart dyrt og en avsporing av det grønne 

skiftet.] Det svenske Naturvårdsverket skriver i sin høringsuttalelse om forslaget til NTP for Sverige: 

«Den tunga trafiken i Sverige betalar inte sina marginalkostnader enligt Samkost 2. Vissa vägar slits 

också hårt av utländsk lastbiltrafik. Vägavgifter för genomfartstrafik med lastbil skulle kanske kunna 

används om inte en vägslitageskatt tas fram.”  

For Jernbane foreslår derfor at Europakorridoren også utredes for godstrafikk. Nord for Ski kan 

godstrafikken spare mye tid dersom det bygges en tunnel Kolbotn-Bryn (Bryndiagonalen).  Vi foreslår 

en KVU der ulike godstraseer mellom Ski og Alnabru vurderes. Det bør vurderes å bygge en bane som 

egner seg både for gods- og persontrafikk i et omfang som ikke konkurrerer med godstrafikken. I 

korridoren Follo–Groruddalen-Romerike er kollektivandelen i dag lav. En slik kombinert gods- og 

passasjerdiagonal vil også avlaste Oslo S, Oslotunnelen og vestkorridoren for passasjertog. Den vil 

også sikre en togflyt til og gjennom Oslo i tilfelle hendelser på jernbanen gjennom Oslo S. 

Raskere mellom Spikkestad og Oslo 

Tidligere kjørte tog fra Spikkestadbanen på den raske Askerbanen mot Oslo, men siden 2012 må de 

kjøre som fulltstoppende lokaltog på Drammensbanen. Dette førte til at togene fra Spikkestadbanen 

bruker 13 minutter ekstra på strekningen Asker–Lysaker. For at spikkestadtogene igjen kan få 

benytte Askerbanen, kreves det investeringer på Asker stasjon, og det finnes en billig og en dyr 

løsning. Men vi kan ikke se at noen av løsningene er tatt inn i høringsversjonen. Vi vil ikke anbefale 

en bestemt løsning, men går inn for at en løsning velges og bygges slik at togene fra Spikkestadbanen 

kan benytte Askerbanen Asker–Lysaker.  

Ny øst–vestgående jernbane gjennom Oslo 

I vårt høringsinnspill til Oslo kommunes kommuneplan fram til 2040 foreslo vi at det utredes en ny 

øst–vestgående jernbane mellom Nedre-Romerike og Bærum gjennom Oslo som går på tvers og 

knyter sammen eksisterende tunge kollektivlinjer og utvider jernbanens flatedekning. En slik bane vil 

også fungere som reservebane for Oslotunnelen når den er stengt. 

Intercity generelt: Kostnadsreduksjon må ikke skje gjennom fartsreduksjon 

Vi vil trekke fram følgende sitat fra NTP 2018–2019:”[…] alle nye jernbanestrekninger planlegges slik 

at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Göteborg og videre ut i Europa. 

For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå” (side 44 i 

seksjon 3.4.3). Dessverre syns ikke høringsversjonen å gå inn for å implementere dette. I 

Jernbanemagasinet (7.3.18 på jernbanemagasinet.no) heter det i artikkelen «Bane NOR skal spare 13 

milliarder. I Vestfold er de allerede i gang» følgende: «250 km/t skal kun legges til grunn om 

kostnaden ikke øker i forhold til 200 km/t.» I praksis kan dette bety at tog ikke vil bli 

konkurransedyktig mot fly de neste 100 årene.  
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Intercity Østfoldbanen:  

Samtidig som nytt dobbeltspor via alle byene og tettstedene planlegges, bør det også planlegges en 

Europabane Ski-Sarpsborg og videre sørover til Gøteborg. En slik bane var et av alternativene i 

Høyhastighetsutredningen. Skal en slik bane realiseres er det nødvendig nå å planlegge påkoplinger 

med IC ved bl.a. Ski og Sarpsborg. Vi anser det nødvendig med en egen bane for Norges 

europatrafikk. IC-banen får mange fartsbegrensende kurver. En Europabane får ikke bli lenger enn 

E6. Den må utredes for både person- og godstrafikk.  

Intercity Vestfoldbanen:  

I någjeldende planlegging mangler det gode planer for Grenland som nasjonalt jernbaneknutepunkt. 

Det er ingen planer for Porsgrunn-Skien. Foreløpig utpekt alternativ for Grenlandsbanen er bare 

tilpasset fremtidig trafikk langs kysten Vestfold-Grenland-Agder. Den er ikke tilpasset samtrafikk med 

en Vestlandsbane over Haukeli-Bø-Notodden som i så fall vil foregå via en ny Bratsbergtrasé. Tog fra 

Vestlandet vil da for eksempel kunne kjøre via Grenland og Vestfoldbyene til Oslo, og tog fra 

Sørlandet vil kunne ta den kortere ruta over Kongsberg til Oslo, Sørlandet-Vestlandet med 

gjennomgående pendler blir også mulig.   

Intercity Dovrebanen:  

Midtkorridoren redder både strandsonen og naturreservatet på Hamar 

Planleggingen av dobbeltspor Kleverud–Sørli–Åkersvika er kommet langt, og det er ugunstig å utsette 

ferdigstillelsen fra 2024 til 2026. Den vedtatte elektrifiseringen Elverum–Hamar vil føre til at 

dieseltog fases ut, og det gjør midtkorridoren med maksimalt lokk til et aktuelt alternativ. 

Plasseringen av stasjonen blir mer sentral, antall togpassasjerer og nytten blir høyere enn for andre 

alternativer. Dette alternativet bør også utredes nå som det skal gjennomføres en ny 

utredningsrunde. 

Både Åkersvika naturreservat og strandsonen på Hamar representerer reelle verdier som ikke er blitt 

prissatt i tidligere utredninger. Dette kan typisk føre til grov undervurdering av disse verdiene at et 

dårlig alternativ blir vedtatt på grunn av inadekvat informasjon. Vi vil derfor sterkt anbefale at 

naturreservatet og strandsonen prissettes i kommende utredninger. Det finnes flere ulike metoder 

som kan benyttes, og med tanke på de store verdiene som står på spill, vil det være hensiktsmessig å 

presentere resultater fra ulike metoder som benyttes i andre sammenhenger.  

Videre bør utredninger med en østlig plassering av Hamar stasjon inkludere alternativer som 

innebærer at Rørosbanen føres inn til Hamar sør for Åkersvika naturreservat slik at dette ikke 

ødelegges enda mer. Tilsvarende gunstig for reservatet vil det være å føre Rørosbanen direkte fra 

Løten til Stange. Denne varianten vil forkorte reisetiden Elverum–Gardermoen–Oslo betraktelig, men 

krever mye matjord. Et alternativ kan være avgreining fra Dovrebanen i området Kleverud. Kortest 

mulig reisetid til både Hamar og Elverum og sparing av naturreservatet synes å være særskilt gunstig.  

Vennlig hilsen 

Kjell Erik Onsrud, leder 
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INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2019, OG FRAMOVER   2018.05.28 

- Fra motorveg og storflyplass til bane og vedlikehold 

For Jernbane har utarbeidet et forslag til prioriteringer på 2019-budsjettet, se vedlagte excel-fil. 

Grepene og prinsippene vi foreslår kan videreføres også for 2020-budsjettet og videre framover.  

Vi har holdt oss innafor samme økonomiske ramme som 2018-budsjettet. For Jernbane foreslår å 

omdisponere 8439,6 mill. fra store vegprosjekter til vedlikehold og fornyelse av bane (1507,3 mill.) 

og veg(3785,1 mill.), til planlegging og nybygging av jernbane (2362,2 mill.) og en lettelse i 

bompenger på 785 mill.  

For Jernbane vil peke på at det er et enormt vedlikeholdsetterslep på lokal- og fylkesveier i Norge, og 

at disse ikke er noen konkurrent til jernbanen. For Jernbane er kritiske til at det i omfattende grad 

settes i gang bompengefinansiert stamvegutbygging uten at ny jernbane er med i vurderingen, enda 

dette er parallell infrastruktur. Det kan også synes som vi nærmer oss et metningspunkt for 

bompenger. 

For Jernbane foreslår også en satsing på nattog som et bedre alternativ til fly på sine strekninger. I 

første omgang må det settes i gang en anskaffelsesprosess. Dagens park av sovevogner er utslitt og 

på et minimum. Vi foreslår å vurdere en type vogner med høy standard som med enkle grep kan 

skiftes mellom seter og sengeplass. Vi savner også et nattogtilbud mellom Oslo og 

Stockholm/København. Vi foreslår at Avinor betaler satsinga ut fra betraktningen om at forurenser 

betaler. 

 

 



Statsbudsjettet i mill. kr. bevilget 2018 For Jernbane 2019- differanse

Kap. 1320, Statens Vegvesen, 

Post 23, Riksveg drift og vedlikehold 11982.8 13000 -1017.2

Vedlikehold fylkesveger og lokalveger 2767.9 -2767.9

Post 30, Store vegprosjekter 8287.3 5500 2787.3

Post 30, Planlegging og grunnerverv 1088.5 500 588.5

Ekstern finansiering (bompenger), bevilges ikke 4785 4000 785

Kap. 1321, Nye Veier AS 5278.8 1000 4278.8

SUM store vegprosjekter 19439.6 11000 8439.6

Foreslås omdisponert vegvedlikehold -3785.1

Foreslås omdisponert reduserte bompenger -785

Foreslås omdisponert jernbane -3869.5

Sum omdisponert -8439.6

Kap. 1352, Jernbanedirektoratet

 Post 71, Drift 2600 2600 0

Post 71, Vedlikehold - forebyggende/korrektiv 3092.7 3200 -107.3

Post  71, Fornyelse 2100 3500 -1400

påplussing drift og vedlikehold, forlik 447

Post 72, Planlegging 2137.8 2500 -362.2

Post 73, Investeringer 8896.2 10896.2 -2000

SUM jernbaneutbygginger 11034 13396.2 -3869.5

Kjøp av persontransport m tog 3484.1 3550 -65.9 anskaffelsesprosess for nye sovevogner og billigere nattog

Aksjer i NSB -150 -100 -50 NSB kan bruke pengene på økt bemanningsberedskap

Aksjer Avinor -232 -297.9 65.9 luftfarten betaler for nattogsatsing

Infrastrukturfondet: 100000 100000 0

avkastning Fond 2053 2053 0

fornying av riksvegnettet 479 729 -250

Nye Veier AS 863 163 700

fornying jernbane 305 703 -398

drift og vedlikehold jernbane 248 300 -52

Kystformål 87 87 0

reduksjon av avgifter for Kystverket 71 71 0

SUM 2053 2053 0


