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Til

Jernbanedirektoratet

Postboks 16 Sentrum

0101 Oslo

JembanedH’el<toratets handlingsprogram 2018-2029

Jernbaneforum Dovrebanen Sør sin uttalelse

Jernbanedirektoratets handlingsprogram dekker  et  bredt spekter av overordnede tema på

en god måte, og som er viktig for et helhetlig jernbanetilbud.

Jernbaneforum Dovrebanen Sør konstaterer at det ikke er samsvar mellom ambisjonene i NTP

og framdriften og måloppnåelsen i Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram. Når

planene for ny infrastruktur på Dovrebanen er både uklare og lite konkrete, gir dette

grunnlag for bekymring i forhold til fortsatt nedprioritering av jernbaneutviklingen på IC til

Hamar og Lillehammer, og som inngår i landets kanskje viktigste transportkorridor Oslo -

Trondheim.

Ubalanse mellom NTP, handlingsprogram og bevilgninger, kan se ut til å være den største

utfordringen når det gjelder å holde den framdriften som NTP legger opp til. Handlings-

programmet skiller mellom første (2018-2023) og andre (2024-2029) seksårsperiode og har

fokus på den første. Rammen for den siste seksårsperioden er større enn rammen for den

første. Det er derfor bekymringsfullt at tiltak som er skjøvet inn i enn mindre konkretisert

framtid, som forutsetter en større ramme, kan bli ytterligere forskjøvet.

Banekorridorer gjennom Innlandet er viktige for realisering av nasjonale målsettinger innen

jernbane. Jernbaneforumet forutsetter at planer og vedtak følges opp med bevilgninger.

Jernbaneforumet er tilfreds med at dobbeltsporparsellen Venjar - Eidsvoll- Langset forventes

å kunne bli tatt i bruk i 2023. Dette gir sammenhengende dobbeltspor Oslo - Kleverud, og vil

bidra til bedre punktlighet, robusthet, og noe reisetidsreduksjon mellom Oslo-Hamar -

Lillehammer.

Det er imidlertid ikke tilfredsstillende at ferdigstilling av dobbeltspor fram til Ãkersvika utsettes

fra 2024 til 2026. Jernbaneforumet vil presisere at det viktigste er at utbyggingen følges opp slik

at utbygging av dobbeltspor blir realisert og ikke ytterligere utsatt. Jernbaneforumet stiller seg

uforstående til at byggestart for dobbeltsporparsellen Kleverud - Sørli, som er ferdig regulert,

ikke blir igangsatt i 2018. Utsettelsen av dobbeltspor til Ãkersvika fra 2024 til 2026 er begrunnet

med manglende kapasitet og penger dersom for mye skal ferdigstilles samtidig i 2024. Dette

burde være en god grunn til å starte opp parsellen Kleverud -Sørli så fort som mulig, slik at

utbyggingskapasitet benyttes på denne strekningen mens andre strekninger planlegges.

Jernbaneforumet stiller seg undrende til begrunnelsen i statsbudsjettet 2018 for å utsette



oppstart  — at denne parsellen må sees i sammenheng med planlegging av parsellen Sørli-

Ãkersvika.

Jernbaneforumet er bekymret over at tiltak som ikke er planlagt ferdigstilt innenfor

planperioden, i liten grad omtales i handlingsprogrammet. Dersom strekningen Hamar-

Lillehammer virkelig skal stå ferdig i  2034, må det igangsettes og synliggjøres planlegging/

utredningsarbeid i første 6-årsperiode, og legges vekt på forpliktende fremdrift. Dette må også

synliggjøres i kommende rullering av NTP. Det er viktig med en raskest mulig planavklaring for

mange berørte parter.

Bane NOR sitt innspill om at parsellen Brumunddal  — Moelv bør være den neste som bygges

nord for Ãkersvika på Dovrebanen, er ikke omtalt i handlingsprogrammet. Ifølge NTP skal denne

parsellen tas i bruk i 2030; i Bane NOR sitt forslag i 2031. Dette er den største flaskehalsen

mellom Hamar og Lillehammer, og den er svært viktig både for person- og godstransporten.

Ny tømmerterminal på Rudshøgda børi henhold til Bane NOR sitt innspill bygges rundt 2025,

men må planlegges sammen med videre utvikling av dobbeltsporparsellen Brumunddal-

Moelv. Jernbaneforumet mener derfor at planleggingen av parsellen Brumunddal- Moelv -

Lillehammer 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.

Jernbaneforum Dovrebanen Sør ønsker dialog og samarbeid med Jernbanedirektoratet og

Bane Nor om videre planlegging av korridoren Hamar - Moelv - Lillehammer.

Med hilsen

Anne Elisabeth Thoresen

Leder
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