
 

Arendal 18. juni 2018 

 

Til Jernbanedirektoratet 

 

Jernbaneforum Sør - Uttalelse til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029  

Jernbaneforum Sør har siden1992 arbeidet for å fornye Sørlandsbanen fra Oslo til Stavanger. Vårt 

mål er en dobbeltsporet jernbane med hastighetsprofil 250 km/t langs kysten. I mangel av en helhetlig 

plan forholder vi oss i store trekk til Høyhastighetsutredningens anbefalinger for korridoren. Vår 

ambisjon er ny dobbeltsporet bane ferdig til Stavanger i 2044 (100 år etter ferdigstillelsen av 

Sørlandsbanen) 

Sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen 

Et nøkkelprosjekt i denne satsingen er sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Dette 

vil korte ned reisetiden fra Stavanger til Oslo med over en time. I Nasjonal transportplan for 2018-2029 

er planmidler for Grenlandsbanen tatt med i siste periode med ferdigstillelse i 2034.  

I handlingsprogram blir flere strekninger og utbyggingsprosjekt utsatt med flere år. Grenlandsbanen 

forslås bygget når InterCity er ferdig til Porsgrunn. Hva dette betyr, er vanskelig å tolke så lenge 

utbyggingen i andre del av perioden gjøres avhengig av årlige bevilgninger på statsbudsjettet. Vi 

frykter ytterlige utsettelser av Grenlandsbanen.  

IC og fremtidig utbygging av fjerntogstrekningene 

Stortinget her bestemt at InterCity-banen skal bygges med dobbeltspor og en hastighetsprofil på 250 

km/t. Begrunnelsen for dette er reisetid på utbygging av fjerntogstrekningene som forlengelse av 

InterCity-strekningene. Vi ser med bekymring på planene om redusert hastighet og muligheten for at 

visse deler av InterCity kan bygges med enkeltspor. Selv om dette i første omgang ikke vil ha store 

konsekvenser for lokaltrafikken, vil fjerntogtrafikken i fremtiden bli kapasitetsmessig begrenset og få 

lengre reisetid. Ikke minst vil muligheten for økt kapasitet for gods bli begrenset.  

Jernbaneforum Sør har beregnet hvor lang tid det vil ta å bygge ferdig dobbeltspor fra Oslo til 

Stavanger basert på opprinnelig utbyggingstakt på InterCity Vestfoldbanen. Det vil ta ca. 110 år. En 

slik moderniseringstakt vil mest sannsynlig gjøre banen lite relevant. 

Jernbanen som klimatiltak 

I en egen rapport har vi vist hvordan hele strekningen Oslo – Stavanger kan bli klimanøytral på 15 år. 

Med en levetid på 100 år vil banen produsere positive klimatall i 85 år. Forutsetningen er en rask 

utbygging. Dersom byggingen strekkes ut over tid, vil klimaeffekten smuldre opp og bli borte. Vi ser 

ikke at jernbane som klimatiltak er nevneverdig berørt i handlingsprogrammet. 

Konsekvenser av utsettelser 

Vi registrerer at det er et ønske om å skyve ferdigstillelsen av prosjekter ut i tid under henvisning til at 

for mange idriftsettelser samtidig kan føre til problemer. Utsettelser kan også gi lavere pris. Når vi ser 

det samlede behovet for fornying og ny bane, er ikke dagens antall nye baner som tas i bruk 

problemet, men at antall prosjekter er for få til å opprettholde jernbanes konkurransekraft. Det må til en 



betydelig høyere investeringstakt om jernbanen skal kunne fornyes og bygges ut i rimelig tempo og 

opprettholde konkurransekraft. 

En konsekvens av å utsette bygging av ny bane, er at det må det investeres mer i nåværende bane. Vi 

minner om flere strekninger på dagens bane er mer enn 100 år gamle, enkeltsporet og dårlig teknisk 

vedlikeholdt. Det finnes imidlertid en grense for hva som kan oppnås med økt vedlikehold. Skal 

jernbanen bli konkurransedyktig, må kapasitet og frekvens opp, og reisetid må reduseres. Dette er det 

vanskelig å få til på dagens enkeltsporede bane. Behovet for møtespor er påtrengende, og vi mener at 

de møtespor som i dag er for korte, må forlenges umiddelbart, og at bygging av nye møtespor må 

forseres. Når utbyggingstakten på ny bane utsettes, må nødvendige tiltak settes inn på dagens bane 

om tilbudet i det hele tatt skal kunne svare på etterspørselen.  

Helhetlig planlegging 

Vi har tatt opp behovet for en helhetlig plan for hele strekningen Stavanger til Oslo. En slik plan vil gi 

en samfunnsøkonomisk oversikt over hvilke prosjekt som bør prioriteres. I forslaget til 

handlingsprogrammet er det ikke avsatt midler til en slik helhetlig plan. Vi minner om Stortingsmelding 

27, Reform av jernbanesektoren, som peker på behovet for å planlegge med lange tidshorisonter for å 

bidra til økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som en viktig oppgave for Jernbanedirektoratet. En 

helhetlig plan for hele strekningen vil, etter vår mening, også være i samsvar med kravene fra 

departementet til neste Nasjonal transportplan. 

Mangelfull planlegging får store konsekvenser for kommunenes arealplaner og kan få konsekvenser 

for gode fremtidige traséer. Dette er særlig påtrengende for Porsgrunn og kommunene på Jæren. 

Konsekvensen av dette og utsettelser av planlagt utbygging, er svak regional utvikling i landsdelen og 

ytterligere sentralisering. 

Konkurranse med andre transportformer 

Transportkorridor 3 fra Oslo til Stavanger er den korridoren som i dag opplever sterkest konkurranse. 

Vi frykter at jernbanen blir den store taperen, og at konsekvensene blir store for landsdelen og miljøet. 

En moderne dobbeltsporet banen langs kysten, ferdig i 2044, vil bety regional utvikling og effektiv 

miljøriktig transport mellom byene og ut av regionen. Det vil føre til styrking av næringslivet, bosetting 

og konkurranseevne. 

Etter vår mening oppfyller ikke Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 – 2029 målene i Nasjonal 

transportplan og ambisjonene i Stortingsmelding 27 om reformer i jernbanesektoren. 

For øvrig viser vi til høringsuttalene fra fylkene for tiltak foreslått i de respektive fylker. 

Oppsummert 

 Planmidler for Grenlandsbanen må flyttes til første periode i NTP. 

 Midler må avsettes for å lage en helhetlig plan for hele strekningen fra Stavanger til 

Oslo 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jon-Olav Strand (Signatur) 

Leder Jernbaneforum Sør 


