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Lillehammer, 30.05.18

Til

Jernbanedirektoratet

Postboks 16 Sentrum

0101  Oslo

Dovre- og Raumabanen - Jernbanestrekningen (Oslo) — Lillehammer -

Trondheim; en nasjonal jernbanestrekning med stort potensial

Jernbaneforum Dovre- og Raurnabanens høringsuttalelse til Jernbanedirektoratets

handlingsprogram 2018 - 2029

Jernbanens rolle i et klimaperspektiv

Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å kutte betydelig på utslipp av klimagasser. For å

lykkes med dette må transportsektoren prioriteres. En stor andel av forurensingen kommer i dag fra

transportsektoren.

Nasjonal transportplan - NTP - legger til grunn at rnobiliteten (transport/reiseomfang) skal kunne

opprettholdes. Det må derfor utvikles et transportsystem som bidrar til omstilling mot et

lavutslippssamfunn. På flere områderjobbes det med transportutfordringene på veg i byområdene.

Biltrafikken inn til byene skal begrenses, og her kan jernbanen  /  toget fylle en viktig rolle. Dette må

følges opp med tiltak og økonomiske rammer. Satsing på jernbanen / toget vil derfor være et viktig

bidrag til å nå det nasjonale målet om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020  i  forhold til

1990.

Dovre- og Raumabanen inngår i korridor 6, som er hovedforbindelsen nord-sør, og er vesentlig for

videre forbindelse til Nord-Vestlandet og Nord-Norge. Korridoren er en svært viktig nasjonal

godskorridor, og har i tillegg persontogtilbud av regional karakter, lokaltog og fjerntog.

Dovre- og Raumabanen kan og bør utgjøre ryggraden i transportsystemet for personer og gods nord -

sør. Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ønsker derfor å bidra aktivt til en positiv utvikling av

person- og godstransporten på de nevnte banestrekningene, og som kan bidra til å nå klimamålene.

Bedre infrastruktur som grunnlag for økt person- og godstogtilbud, vil være et første skritt mot dette

målet.

Jernbaneforumets innspill til Jernbanedirektoratets HP 2018-2029

Jernbaneforumet har derfor følgende prioritering av tiltak -for de 2 banestrekningene -til

Jernbanedirektoratets - JBD - handlingsprogram for 2018-2029. Følgende må ha prioritet i første 6-

årsperiode:

1. Jernbaneforumet krever videre planlegging utbygging av lnterCity -IC -fra Oslo til Hamar og

Lillehammerjf. Stortingets vedtak avjuni 2017.

0  Utbygging av IC til Lillehammer vil bidra til redusert reisetid for persontog til/fra

Gudbrandsdalen, Møre og Romsdal og Trøndelag med ca. 1 time.
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2.

3.

4.

5.

6.

0 Økt kapasitet på IC-strekningen Oslo - Lillehammer vil bidra til økt kapasitet /frekvens for

persontog Oslo - Trondheim.

0 Prioritering av delstrekningen Brumunddal- Moelv vil bidra til å øke kapasiteten for

godstransporten mellom Østlandet og Midt- og Nord-Norge.

l første 6-årsperiode må det derfor igangsettes og synliggjøres planlegging/ utredningsarbeid

slik at ferdigstillelse av IC Hamar - Lillehammer virkelig står ferdig i 2034. Dette må også

synliggjøres i kommende rullering av NTP.

Jernbaneforumet krever at persontogtilbudet på Dovrebanen utvides med en ny togavgang i

hver retning Oslo-Trondheim - ved oppstart av Trafikkpakke 2, hvor dette ligger inne som

opsjon.

Persontogtilbudet Oslo - Trondheim må snarest økes til 2-timers frekvens - jf. brev datert

26.05.2017 til Samferdselsdepartementet fra kommunene og fylkeskommunene.

Togene på Dovrebanen viser betydelig økning i trafikken, noe som har ført til at dagens

rutetilbud har kapasitetsutfordringer. To-timers frekvens mellom Oslo- Trondheim vil bedre

markedspotensialet på Dovrebanen, og utløse et betydelig bedre tilbud for lokaltrafikken på

strekningen sør for Trondheim.

Gjennomført Mulighetsstudien konkluderer med at mindre tiltak vil gi god effekt. Det vises

her til tiltak som kreves for å realisere ønsket kryssingsmønster, som kan gi to-timers

frekvens på strekningen, blant annet stasjonsombygginger på Oppdal og Dombås i tillegg til

kryssingsspor.

Jernbaneforumet krever at Jernbanedirektoratet gjennom avtale med Bane Nor igangsetter

et planarbeid på Dovrebanen Lillehammer - Trondheim for senere utbygging som ivaretar

samfunnets mål og krav til en effektiv person- og godstransport mellom Oslo og Midt-Norge.

Det må gjennomføres infrastrukturtiltak gjennom økt drift og vedlikehold på Dovre- og

Raumabanen. Dette må skje gjennom:

0 Økt vedlikehold etter flom ras, og klimatilpasningstiltak som for eksempel

dreneringsanlegg

0 Fornyelse av bruer

0 Nye og lengre krysningsspor

0 Sporutretting

I første 6-årsperiode må det igangsettes og synliggjøres planlegging/ utredningsarbeid av

kryssingsspor /dobbeltsporparseller på strekningen Lillehammer - Trondheim. Dette må

synliggjøres i kommende rullering av NTP.

Knutepunkt-/stasjonsutvikling på Otta stasjon

Bane Nor har utarbeidet reguleringsplan for Otta stasjon, og planen er vedtatt av Sel

kommune. Bane Nor har i sitt innspill til JBDs handlingsplan synliggjort dette i 2025-2027.

Oppland fylkeskommune har avsatt 10 mill. kroner i 2020 og Statens vegvesen har avsatt 11

mill. kroner i 2022.

Jernbaneforumet ber JBD bidra til å avklare gjennomføringsplan for prosjektet mellom

partene, slik at tiltaket kan gjennomføres  i  2020-2022.
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7.

8.

Rammevilkårene for godstransport på jernbane må utformes slik at det er økonomisk mulig

for godstransportørene å utforme et transporttilbud til næringslivet som også imøtekommer

politiske klima- og miljømål.

Dette vil ha følgende virkning/effekt:

0  Økt driftssikkerhet som bidrar til bedre punktlighet og regularitet

0  Økt kapasitet for både person- og godstrafikk

0  Økt Ieveringssikkerhet for næringslivet

Starte planlegging og uttesting av klimanøytralt drivstoff på Raumabanen

Det foregår en utvikling og testing på alternative/ klimanøytrale drivstoff innen

samferdselssektoren. Dette burde være aktuelt og interessant på ikke-elektrifiserte

jernbanestrekninger. l forbindelse med Trafikkpakke 2 burde dette være interessant.

Fylkeskommunene er en aktiv part / pådriver for klimavennlige drivstoff, og vil være en

samarbeidspart i en slik utvikling.

Jernbaneforumet ber derfor JBD igangsette et prøveprosjekt på Raumabanen.

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ønsker dialog og samarbeid med Jernbanedirektoratet og

Bane Nor om videre planlegging av strekningen Lillehammer - Åndalsnes /Trondheim.

Med vennlig hilsen

flw«¢77¢oww«
Anne Thoresen

Leder

Jernbaneforum Dovre og Raumabanen

Fylkesutvalgsmedlem Oppland fylkeskommune

Arne Steffen Lillehagen

Nestleder

Jernbaneforum Dovre og Raumabanen

Formannskapsmedlem Rauma kommune
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