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Høringsuttalelse vedlagt.

Jernbaneforum Midt - Norge er et samarbeidsforum mellom Trøndelag fylkeskommune og
kommunene med je rnbane i Trøndelag.
Fylkestinget har utnevnt Trøndelags representanter i jernbaneforum Midt - Norge, mens kommunene
er representert ved ordfører.
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Jernbaneforum Midt-Norges uttalelse til høring om 

Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018 – 2029. 

Klare planer nå!  
Jernbanedirektoratets handlingsprogram dekker et bredt spekter av overordnede tema på en svært 

god måte. Vi ser en klar vilje til å prioritere Trønderbanen i tråd med tidligere planer og foreslåtte 

tiltak i NTP 2018-29.  

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen som førsteprioritert tiltak vil vi gi vår fulle støtte.  

Meråkerbanen knytter Trøndelag sammen med det Midtnordiske, Svenske og all-Europeiske 

jernbanenettet. Det er et element som ikke må svekkes. Modale sprang, som vi i dag har på Storlien, 

må ikke forekomme. For oss er det særs viktig at markeds-mulighetene for gods- og persontrafikk og 

mulighetene for renere klimagassutslipp styrkes gjennom denne elektrifiseringen. Slik vi ser det, gir 

de planlagte tiltakene på banen nye muligheter for trafikkvekst.  Likeså gir vi vår støtte til den uttalte 

vilje når det gjelder å utvikle nye krysningsspor (bl.a. på Ler), plattformtiltak og hensetning for nye 

tog samt ny Leangen stasjon. Vi vil også gi vår fulle støtte til prioriteringen av nye Trondheim S. 

 

Men når planene for ny infrastruktur tidvis er både uklare og lite konkrete, gir dette grunnlag for 

bekymring i forhold til fortsatt nedprioritering av jernbaneutviklingen i Midt-Norge. 

Handlingsprogrammets form og innretning gjør at Trøndelag kan bli stående i en varig kamp om 

økonomiske bevilgninger. Erfaringen med utsatt elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen viser at 

selv klare og forpliktende planer og NTP-vedtak kan omstøtes når kampen om midler blir tettere. 

Både Regionens, og Statens egen mulighet til å få gjennomført klimavennlig løft for jernbanesektoren 

styrkes ikke tilstrekkelig når planene er uten tidsangivelse, stedsangivelse og finansiering. 

Jernbaneforum ser klart at det er en sammenheng mellom stortingets bevilgninger og det 

økonomiske handlingsrom for Jernbanedirektoratet som stiger fram av dette. Likevel må større 

tydelighet være mulig. 

 

Handlingsprogrammet beskriver ikke hvordan eller når det vil være mulig å oppnå halvtimesintervall 

med optimaliserte stoppmønstre og kortere reisetid mellom Melhus og Steinkjer. Heller ikke når og 

hvordan vi kan få på plass kvarters avganger mellom Trondheim S og Værnes. Ei heller når vi kan 

forvente å øke øvrige togtilbud i, og til /fra Trøndelag. Vi ser klart at elektrifisering alene ikke løser 

problemstillingene knyttet til frekvens- og kapasitetsøkning, men et sted må man begynne. 

Og - uten elektrifisering kommer vi ingen veg med andre tiltak. 

Jernbane er et viktig element i Byvekstavtalen for Trondheim. Økt frekvens og andre 

kapasitetsøkende tiltak er åpenbare sentrale virkemiddel for å nå 0-vekstmålet, og bør som sådan 

omtales tydelig. Knutepunktutvikling og en aktiv stasjonsplanlegging inklusive sporplaner og 

byggegrenser er viktige tema i samspillet mellom staten og de berørte kommunene. 

Jernbaneforum MidtNorge gir full støtte til uttalelsen fra Trondheimsregionen. 

Jernbaneforum ønsker derfor at handlingsprogrammet styrkes med konkrete og oversiktlige planer 

for framdrift/ferdigstillelse av kapasitetsutviklende tiltak og av et utredningsarbeid som er nødvendig 

for modernisering, økt kapasitet og frekvens for både gods- og persontog i Midt-Norge. Særlig er det 

nødvendig at elektrifiseringen og andre kapasitetsøkende tiltak, som må følge hverandre, sees i en 

sammenheng. 

 



Forslag til styrking av jernbanedirektoratets handlingsprogram  
 

 Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen beskrives med klart oppstarts vedtak i 2018. 
 

 Trondheim S – terminalbygg må og skal bygges, og bør stå ferdig sammen med 
plattformforlengelser, hensetninger o.l. i 2021, uavhengig av byvekstavtalen.  

 

 Planlegging av konkrete kryssingsspor, plattformtiltak og parseller med dobbeltspor på 
Trønderbanen beskrives, slik at handlingsprogrammet kan tidfeste hastighet og 
kapasitet/frekvens i samsvar med målsettingen om halvtimes- og kvarters intervall, ikke minst 
som et ledd i å nå nullvekstmålet fra Bymiljøavtalen.  
 

 Trafikkpakke 2 mangler materiellopsjon for økt frekvens på Trønderbanen. 
Handlingsprogrammet må stadfeste at vi her har en forventet sterkt positiv trafikkutvikling, og 
beskrive konkret hvordan nytt behov for materiell tenkes dekket tidlig i anbudsperioden. 

 
Integrert takstsonesamarbeid mellom kollektivoperatørene oppfattes som positivt av de 
reisende, og vil bidra til at flere velger å reise kollektivt. Det er imidlertid ikke rimelig at en av 
partene i dette samarbeidet alene skal bære alle økonomiske byrder for å nå en felles målsetting 
om større kollektivandel. 
For å bygge Trøndelagsregionen tettere sammen er det vesentlig med et utvidet togtilbud i 
nordlige og sørlige deler av Trøndelag. Persontogtilbudet på Dovrebanen bør utvides med en ny 
togavgang i hver retning Oslo-Trondheim - jf. Trafikkpakke 2, hvor dette ligger inne som opsjon. 
Likeså forutsetter vi en konkret vilje til å få på plass en ny avgang både Storlien-Trondheim og et 
«lunch til lunch-tilbud» på strekningen Røros-Trondheim, en ekstra avgang t/r Røros – Hamar, 
samt et utvidet togtilbud tilpasset arbeidspendling mellom Namsskogan og Steinkjer. 
Handlingsprogrammet må beskrive realistisk finansiering og planleggingsløp med god framdrift 
for: 

 
1. Godsterminal på Torgård. 
2. Dobbeltspor og knutepunktutvikling Melhus - Trondheim – Stjørdal, med vekt på 

planlegging av dobbeltspor i lang tunnel mellom Ranheim og Hommelvik slik at dette kan 
komme inn ved neste rullering av NTP. 

3. Forsert utbygging av ERTMS i hele Trøndelag  
4. 2-timers togfrekvens Dovrebanen Trondheim – Oslo, herunder 

 Stasjons- / knutepunktutvikling på Oppdal og Dombås – kryssingsspor 

 Økt kapasitet på IC-strekningen Oslo – Lillehammer. 

 Elektrifisering av Røros- og Solørbanen. 

Et overordnet og generelt handlingsprogram gjør det verken lettere for Stortinget å bevilge ressurser 

til jernbanesektoren, eller for Midt-Norge som region å argumentere for økte bevilgninger til vår 

landsdel. Vi er tydelige på at Handlingsprogrammet inneholder svært mange positive beskrivelser i 

forhold til tiltak i regionen vår. Men for at regionens talspersoner skal kunne være tydelig overfor 

sentrale instanser, trenger vi konkrete og målbare formuleringer. Tid-sted-kostnad og metode er 

begreper vi ønsker at skal prege Handlingsprogrammet. 

Med vennlig hilsen 

Arnfinn Brechan     Tomas Iver Hallem 
Leder        Nestleder 
Jernbaneforum Midt-Norge    Jernbaneforum Midt-Norge  


