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Svar - Høring - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029 
Melding om vedtak i Hedmark fylkesting 
 
Fylkestinget i Hedmark har i møte den 11.06.2018, sak 45/18, vedtatt følgende 
høringsuttalelse til forslag til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 – 2029: 
 

«Fylkestinget forventer at statsbudsjettene til jernbaneformål følger opp 
handlingsprogrammet for hele planperioden. 
 
Dovrebanen 
Fylkestinget er fornøyd med at dobbeltsporparsellen Venjar – Eidsvoll – Langset 
forventes å kunne bli tatt i bruk i 2023. 
 
Fylkestinget er ikke tilfreds med at ferdigstilling av dobbeltspor fram til Åkersvika 
utsettes fra 2024 til 2026, men vil presisere at det viktigste er at utbyggingen følges 
opp slik at utbygging av dobbeltspor blir realisert og ikke ytterligere utsatt. Utbygging 
av den ferdigregulerte parsellen Kleverud – Sørli bør starte opp i 2019, for å fordele 
utbyggingskapasiteten bedre. 
 
Planleggingsmidler for tiltak som ikke er planlagt ferdigstilt innenfor planperioden, 
må legges inn og synliggjøres i handlingsprogrammet. Planlegging og 
utredningsarbeid for Dovrebanen nord for Åkersvika må igangsettes og synliggjøres i 
første 6-årsperiode, for å sikre InterCity til Lillehammer i 2034. Det må legges inn 
forpliktende fremdrift for parsellene nord for Åkersvika. 
 
Tømmerterminaler og plan for godsavvikling må utformes sammen med utbygging av 
InterCity. Tømmerterminalen ved Sørli i Stange er i dag det største og mest effektive 



 

 

 

omlastingssted fra veg til jernbane langs Dovrebanen. Planressurser til denne 
lokaliteten som framtidsrettet tømmerterminal må avsettes raskt, og lokaliteten må 
bli en del av InterCity-utbyggingen. 
 
Planlegging av parsellen Brumunddal - Moelv bør skje så fort som mulig i første 
seksårsperiode, og tømmerterminal på Rudshøgda må etableres når parsellen er 
planlagt. Parsellen må kunne tas i bruk i andre seksårsperiode. 

 
Kongsvingerbanen 
Fylkestinget er fornøyd med at relokalisering av Norsenga tømmerterminal ligger 
inne som et tiltak i handlingsprogrammet, men ber om at tiltaket tidfestes til første 
seksårsperiode. 
 
Fylkestinget mener det er viktig for Kongsvingerbanen at tiltak som nytt og forlenget 
kryssingsspor, nedleggelse av planoverganger, to nye blokkposter og to stasjonstiltak, 
ligger inne i første planperiode. Fylkestinget mener imidlertid at det kreves 
kapasitetsøkende tiltak utover det som fremkommer i handlingsprogrammet. Det er 
nødvendig å komme i gang med en konseptvalgutredning (KVU) inkludert 
kvalitetssikring for Kongsvingerbanen, før neste NTP-rullering. Denne bør se på 
Kongsvingerbanen, Gardermo-området og Hovedbanen i sammenheng, jf. rapporten 
«En realiserbar investering med stor nytte for hele landet»,  inkludert mulighet for 
kobling Kongsvingerbanen-Hovedbanen med ny trase Jessheim-Årnes. 
 
Det er gledelig at det blir satt inn enkelte lengre togsett med mer setekapasitet på 
Kongsvingerbanen i første planperiode, og at nytt hensettingsanlegg ved Kongsvinger 
skal være klar til å tas i bruk i 2022. Fylkestinget ønsker videre at Skotterud stasjon 
gjenåpnes. Primært ønskes et gjennomgående togtilbud Oslo-Karlstad, med stopp på 
Skotterud. Sekundært ønskes at enkelte av dagens togstrekk Kongsvinger/Oslo 
forlenges til Skotterud – for eksempel innsatstogene som er satt opp på ruten. 
 
Røros- og Solørbanen 
Det er viktig at nye banekoblinger på Elverum og Kongsvinger og forlengede 
kryssingsspor på Løten og Kirkenær ligger inne i første planperiode og kan tas i bruk i 
2024. Men det haster å tilrettelegge for tømmertransporten og fylkestinget ønsker 
elektrifisering av strekningen i første planperiode. Elektrifiseringen må inkludere 
Elverum stasjon. 
 
Handlingsprogrammet må inneholde en plan for elektrifisering av hele Rørosbanen og 
Solørbanen for å nå målet om å flytte gods fra veg til bane. 
 
Opsjonene i trafikkpakke 2 om en ekstra avgang tur/retur Røros - Hamar og en ekstra 
avgang tur/retur Røros – Trondheim, bør legges inn som forutsetning for eventuelle 



 

 

 

kontrakter som inngås. 
 
Fylkestinget er tilfreds med at signalsystemet ERTMS, som gir mulighet for 
fjernovervåkning av tog, skal innføres på Rørosbanen innen 2024. 
 
Prising for bruken av jernbaneinfrastrukturen 
Fylkestinget er sterkt kritisk til at det skal innføres prising for bruken av 
jernbaneinfrastrukturen. Infrastrukturavgiftene vil blant annet redusere 
konkurranseevnen for de kombinerte godstransportene på bane i forhold til 
vegtransport. Det bør primært sees på om denne bestemmelsen kan reverseres. 
Sekundært bør det innføres tilskuddsordninger for godsselskapene.» 
 

Protokoll fra fylkestingets behandling, saksframlegg og oversikt/sammendrag over 
høringsuttalelser fra Hedmark er vedlagt. 
 
Alle sakens dokumenter, inkludert fullversjoner av høringsuttalelser fra Hedmark, finnes 
på https://innsyn.hedmark.org/motekalender/motedag/10025966. Velg Fylkestinget 11. 
juni 2018 og sak 0045/18 «Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 – høring». 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Erlend Myking   
fylkessjef Øystein Sjølie 
Samferdsel, kulturminner og plan rådgiver 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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