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Høringsinnspill fra Stange kommune vedr. jernbanesektorens handlingsprogram frem til 2029 

Jernbanesektorens handlingsprogram fram til 2029 ligger nå på offentlig høring. 

Jernbanedirektoratet ønsker innspill innen 22. juni 2018. Stange kommunes merknader til 

handlingsprogrammet følger her. 

Et vesentlig element av handlingsprogrammet med relevans for Stange kommune og 

omkringliggende kommuner, er utsettelse av utbygging av dobbeltsporet jernbane. Strekningen 

Kleverud-Sørli-Åkersvika er planlagt ferdigstilt i 2026. Stange kommune stiller seg kritisk til denne 

utsettelsen. Ideelt sett bør byggestart følge raskest mulig etter vedtatt reguleringsplan. Tre punkter 

for at Stange kommune stiller seg kritisk til utsettelse: 

- Klimahensyn: Ferdig utbygging av firefelts motorvei kombinert med en forsinket 

togutbygging gir uheldige konkurransevirkninger, sett i perspektiv med målet om nullvekst i 

personbiltrafikken. 

- Samfunnsutvikling: Kommunens arbeid med å tilrettelegge for næringsutvikling, bolyst og 

attraktivitet vanskeliggjøres av forsinkelsen. Kommunen har vedtatt ambisiøse planer for å 

bygge opp under storsamfunnets investeringer; en utsettelse fører til forsinkelser i 

gjennomføring. 

- Utsettelse er prosessuelt uheldig: Prosessen oppleves som uforutsigbar for kommunen som 

samfunnsutvikler og for berørte innbyggere og lokalsamfunn. 

Stange kommune merker seg også at styrking av Sørli tømmerterminal ikke er nevnt i 

handlingsprogrammet. Sørlis potensiale bør vurderes i et regionalt perspektiv. Stange kommune 

anser det som sentralt å få en god balanse i det regionale nettverket av godsterminaler, inkludert 

tømmertransport.  

Klimahensyn 

Realisering av InterCity-utbyggingen er en etterlengtet og helt nødvendig forbedring av togtilbudet til 

Hamarregionen. Derfor er det beklagelig at framføring av dobbeltspor til Hamar utsettes og dermed 

forskyves fra første til siste seksårsperiode. Bekymring for en ytterligere forsinkelse er også tilstede. 

For å sikre vekst og utvikling i Innlandet er det viktig at sammenhengende dobbeltspor til 

Lillehammer ikke forsinkes i forhold til forrige NTP. Stange kommune ønsker forutsigbarhet både i 

planleggingen og finansieringen av IC-utbygging. 

Vi setter spørsmålstegn ved at potensialet for utslippsreduksjon fra transportsektoren utsettes 

ytterligere tross økte passasjertall. Dette synes ikke å være i tråd med føringer i Nasjonal 

Transportplan, jfr. kap. 8.2. Som det nevnes i handlingsprogrammet, har linje R10 Drammen-

Lillehammer opplevd en stor økning i passasjerbyrde, med 5,4 millioner reisende i 2017. 

Jernbanedirektoratet bør her satse mer offensivt og ta ut passasjerpotensialet tidlig, med de 

utslippsreduksjonene det vil medføre å få stadig flere reisende over på tog. Som det nevnes på s.108, 

vil satsningen medføre reduksjon i klimagassutslipp og trafikkulykker, ha flere positive effekter for 

godstransport, og føre til at flere pendlere velger toget fremfor bil. Vi stiller oss derfor undrende til at 

disse positive effektene utsettes ytterligere. Stange kommune er ikke kjent med at det er utarbeidet 

et klimagassregnskap som synliggjør konsekvensene utsettelsen vil ha i form av fortsatte 
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klimagassutslipp i perspektiv med de økonomiske besparelsene som oppnås ved å utsette 

utbyggingen. 

Kommunens arbeid som samfunnsutvikler 

Vi er ikke kjent med at det er gjort avveininger av hvorvidt de eventuelle samfunnsøkonomiske 

besparelsene ved utsettelse av ferdigstilling av strekningen Espa-Sørli-Åkersvika kan veie opp for de 

merkostnadene utsettelsen vil ha på lokalt og regionalt nivå. Utsettelsen kan påvirke 

næringsetablering, planlagte utbygginger, boligutvikling og befolkningsvekst. Dette er momenter som 

Stange kommune i en årrekke har lagt til rette for gjennom vår planlegging, slik det er forventet for å 

støtte opp under storsamfunnets planlegging og investeringer. Dette gjelder særlig på Tangen, som 

har en vedtatt ambisiøs utviklingsplan. Det er å håpe at det ikke også påvirker videreutvikling av 

Stangebyen som knutepunkt. 

Stange kommune har gjennom kommunedelplan for Tangen (vedtatt 2014) gjort planavklaringer som 

tilrettelegger for å ta ut effekten av storsamfunnets investeringer. Denne planen forholder seg til 

jernbaneutbyggingen i meget stor grad, og baserer seg på at stasjonen flyttes og løsrives fra dagens 

sentrum. Dette innebærer derfor en satsning på boligbygging i nærhet til den nye stasjonen. Dette er 

også avklart i fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT). At 

premissleverandøren nå utsetter signalisert utvikling oppleves som uforutsigbart. 

Utbyggingsrekkefølgen i kommunedelplanen avhenger av at jernbanens infrastruktur og 

adkomstveier er etablert før de planavklarte boligområdene kan realiseres. Enkelte boligområder er 

også fysisk utilgjengeliggjort av eksisterende trasé og kan derfor ikke realiseres før 

jernbaneutbyggingen er ferdig. Utsettelsen vanskeliggjør og forsinker derfor samfunnsutviklingen, og 

usikkerheten som skapes av en utsatt utbygging fremstår som uheldig både for kommunen som aktør 

så vel som innbyggere og næringsaktører. 

Behovet for forutsigbarhet handler ikke bare om kommunens egne planer og investeringer, men også 

samspillet med private aktører og investorer som skal bidra til å realisere planene – nye så vel som 

eksisterende næringsaktører. Nye innbyggere og arbeidstagere i knutepunktene er de framtidige 

togpassasjerene. Det nevnes på handlingsprogrammets s.39 at "for å opprettholde og forbedre 

kundetilbudet kreves kontinuerlig ivaretagelse og videreutvikling av jernbanenettet". Her kan det 

bemerkes at det er nettopp mangel på kontinuitet og forutsigbarhet som er hovedinnvending mot 

den foreslåtte utsettelsen. Som det står på s.108, skal tilbudet gjøre at flere pendlere velger toget 

fremfor bil, og at et godt tilbud vil gjøre byene i InterCity-området til attraktive regionssentra for 

både bo- og arbeidsformål, i tillegg til å avlaste Oslo. Derfor er det viktig at framdrift av 

jernbaneutbyggingen er rask og forutsigbar, slik at byene kan tilrettelegge for den utvikling som er 

nødvendig for å bli disse vekstsentrene. Oppstart av det reelle utbyggingsarbeidet kan også føre til 

entusiasme og være utløsende for potensielle næringsaktører. Utsettelse av arbeidet er uheldig i 

dette henseende. 

I tillegg til næringsdrivende som vil være med på å investere og realisere planene kommunen legger 

til rette for, er forutsigbarhet viktig for berørte private innbyggere som kanskje mister boliger eller 

jordbruksarealer, og som nå må leve i uvisshet i ytterligere flere år. Med bolyst og attraktivitet som 

sentrale nøkkelord er det nødvendig for kommunen å kunne tilby forutsigbarhet og støtte opp om 

næringsaktører og private som ønsker å etablere seg i Stange. Dette gjelder i Stangebyen så vel som 
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Tangen. Områdeplan for Stangebyen er for øyeblikket ute på høring. Også for denne planen har 

styrking av Stange som knutepunkt vært av avgjørende betydning. Det legges blant annet opp til 

vesentlig fortetting i sentrumssonen, og en trafikkavvikling som gjenspeiler jernbanens sentrale rolle. 

Stange kommune betrakter Ottestad som sitt tredje jernbaneknutepunkt i kraft av sin nærhet til 

Hamar. Også her er framdrift i utbyggingen svært etterlengtet. 

Godstransport og tømmerterminal 

Stange kommune merker seg at utvikling av Sørli tømmerterminal ikke er nevnt i 

handlingsprogrammet. Sørli ligger med nærhet til store avvirkningsområder og er således tett på 

råvarene for en tømmerterminal. Terminalen ligger i et flatt område, hvilket gjør den topografisk 

egnet for utvidelse, og uten å berøre dyrket mark. Grunneiere på og omkring Sørli-terminalen er 

innstilt på å benytte dette arealet til næring/industri knyttet opp mot jernbane som godstransportør, 

og har spilt inn dette til kommuneplanens arealdel som er under revisjon. Området har også liten 

verdi ift skogbruk og vi anser at miljøkonsekvensene av en utvidelse er små. Det er etablert offentlig 

vann- og kloakkløsning på Sørli, og tverrforbindelsen til firefelts E6 er av en standard som gjør 

terminalen velegnet for tungtransport. 

Hensetting og driftsbase i Hamarområdet er fortsatt ikke avklart, og vi er kjent med at dette vil inngå 

i kommunedelplan for jernbane i Hamar, som er under oppstart. Igjen vil vi påpeke at det er ledige og 

velegnede arealer på Sørli for etablering av ny driftsbase med verksted, og eventuelt hensetting. En 

helhetlig vurdering av området peker mot en styrking av Sørli som et strategisk viktig punkt for 

godstransporten. Dette har relevans for balansen i hele det regionale systemet for gods- og 

passasjertogtransport. 

For at Sørli skal kunne fungere effektivt som tømmerterminal er vi også avhengig av tilsving på 

Hamar stasjon mot Elverum. Elektrifisering av denne banen, samt Solørbanen, er viktig i så måte. 

Tidligere nevnte punkter om forutsigbarhet og fremdrift gjelder også næringsdrivende som ønsker å 

benytte seg av jernbanen til godstransport. For industrietablering er det avgjørende å tenke råvarer 

inn (tømmer, med bil eller tog), samt varer ut. Næringsaktører i Stange er opptatt av forutsigbarhet 

samt den mulige fleksibiliteten i å kunne frakte varer ut både på jernbane og vei. Fra et 

klimaperspektiv er det viktig å støtte opp under næringsaktører som ønsker å benytte seg av 

jernbane for godstransport, og sikre forutsigbarhet for disse aktørene.  

Norsenga tømmerterminal på Kongsvinger representerer per i dag en flaskehals i 

tømmertransporten, og er langt underdimensjonert for dagens godsbyrde. Mangelfull plass og 

påfølgende suboptimal sortering av virke fører til en unødig høy andel massevirke og lavere 

lønnsomhet for skogeiere i regionen. Dette påvirker igjen skogeiernes interesse for avvirkning av 

tømmer. Stange kommune finner det derfor gledelig at handlingsprogrammet skisserer en økning av 

kapasiteten på Norsenga tømmerterminal. Utbyggingen må ha førsteprioritet. Vi anser dette som et 

viktig ledd i å øke konkurransedyktigheten og lønnsomheten av skogbruk, som er en 

hjørnesteinsnæring i Hedmark og Oppland fylker. 

Vi stiller imidlertid spørsmål ved rekkefølge og prioriteringer i utbyggingen. Strukturen og fordelingen 

av tømmerterminaler i regionen tilsier at Hauerseter-Sørli-Lillehammer-Kvam tømmerterminaler er 

gunstig posisjonert i forhold til hverandre. For å frakte virke ut fra Oppland er Eina-terminalen et 
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viktig punkt og denne bør oppgraderes. Gjøvikbanen fungerer også som en avlastning av godsbanene 

på østsiden av Mjøsa. En dirigering av betydelige ressurser til utbygging av andre terminaler vil 

nedprioritere Eina og tvinge en andel tømmer over på fordyrende og forurensende lastebiltransport. 

Dette fremstår som uheldig fra et samfunnsøkonomisk og klimamessig perspektiv. 

 


